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Resumo: O presente trabalho se propõe a analisar a construção do 
protagonismo feminino nos três últimos filmes lançados e produzidos no 
Nordeste que têm mulheres em seus papéis principais: “O Céu de Suely”, 
“Deserto Feliz” e “Baixio das Bestas”. Porque todas as protagonistas desses 
três filmes estão, foram ou serão prostitutas? De que forma essas 
representações contribuem para reflexão sobre a condição feminina no 
Nordeste do Brasil?  
Em nossa análise dialogaremos com os preceitos psicanalíticos baseados no 
mito edipiano, na tentativa de investigar a construção da subjetividade feminina 
e sua vinculação com o referente universal masculino, assim como levaremos 
em conta novas formas de subjetivação derivadas de uma crise de 
masculinidade que permeia o mundo contemporâneo. De que forma esse cinema 
utiliza a imagem da mulher e que implicações o discurso edipiano deixa 
impresso nos aspectos estéticos e técnicos dos três filmes? 
 
Palavras chaves – Feminismo – Édipo – Cinema. 
 

Abstract: This article analyses the construction of female protagonism on the 
last three films produced and launched in Brazil´s Northeast. These films have 
women as lead roles. "O Céu de Suely", "Deserto Feliz" e "Baixio das 
Bestas". Why all the protagonists on these films are, were or will be playing 
a prostitute? How will these characters help us to reflect on  the condition of the 
female gender in the Northeast region? 

In this text, psychoanalysis concepts will be used to build a dialog based on 
Oedipian Myth in an atempt to investigate the construction of the female 
subjectivity and its connections to the male world. Thus, all accounts to the 
worldwide male crisis in the contemporary world will be taken into 
consideration. How these films utilizes female image and how Oedipian Myth is 
portrayed in both technical and asthetics of these three films?  
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Introdução  

Jessica, Hermilla e Auxiliadora. Três mulheres, três personagens de filmes que 

trazem no título uma metáfora de um espaço atravessado por uma condição feminina. 

“Baixio das Bestas”, “O Céu de Suely” e “Deserto Feliz” compõem o conjunto de 

longas-metragens, produzidos e lançados no Nordeste do Brasil na contemporaneidade, 

protagonizados por mulheres, que, curiosamente, trazem como tema principal a 

prostituição. Como mulher, realizadora e entusiasta do aquecimento da produção 

audiovisual brasileira, a partir dessa observação começo a me inquietar. Por que todas 

as protagonistas do cinema nordestino foram, estão sendo ou serão prostitutas? 

A partir dessa pergunta, recorro a bibliografias sobre o tema e constato que são 

raros os textos traduzidos para o português que relacionam o feminismo, ou feminino, e 

o cinema. Em minha procura, descubro a obra de Laura Mulvey, cineasta inglesa, 

militante feminista que lançou um texto clássico em 1985, Visual and Others Pleasures. 

Texto este, tomado até hoje como a principal referência na articulação entre o 

pensamento feminista e o cinema a partir do pensamento freudiano, por sua vez, já 

muito bem relacionado ao cinema a partir dos estudos de Christian Metz (1982).  

Parte das idéias de Mulvey será cara no entendimento do discurso edipiano 

produzido pelo cinema americano que, na opinião da escritora, oprime o feminino, 

reduzindo-o a um objeto de contemplação erótica, a partir dos processos de perversão 

cinematográficos, em particular, o voyeurismo e o fetichismo. No entanto, entendo que 

a realidade entre o Nordeste do Brasil e o corpus tomado como referência por Mulvey 

são completamente antagônicos, e recorro a novas articulações sobre a legitimação do 

símbolo fálico e a crise do patriarcado no processo de modernização do Brasil, e da 

região Nordeste, em particular. 

Acredito na psicanálise e em seu entendimento sobre a função do símbolo na 

construção de subjetividades, ao mesmo tempo, não perco de vista que o simbólico é 

um construto humano que deixa cicatrizes no inconsciente. Dessa forma, me aproximo 

dos críticos que sistematizaram de maneira brilhante uma crítica às bases psicanalíticas, 

Deleuze e Guattari, a partir de sua obra inicial, O Anti-Édipo. A partir desse 

entendimento sobre o símbólico, acredito que o dialógo entre a psicanálise lacaniana e a 

filosofia da imanência preconizada pelos dois escritores tem pontos de conexão e isso se 

dá a partir da constatação de que o Édipo está em crise, e que essa crise gera novas 
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derivadas no entendimento da condição feminina, que, no Nordeste, ainda resiste em se 

espelhar, fortemente, na figura do homem, na metáfora paterna. 

Noto na observação dos filmes “Baixio das Bestas”, “O Céu de Suely” e 

“Deserto Feliz” que os olhares sobre o feminino são múltiplos, apesar de estruturarem 

toda sua narrativa a partir da lógica edipiana, seja na tentativa de fortalecê-la ou 

transgredi-la. Porque elas são, estão sendo, serão prostitutas? De que forma esse 

imaginário nos é projetado? De que maneira esses discursos edipianos (múltiplos) 

operam na construção das subjetividades das protagonistas Jessica, Hermilla e 

Auxiliadora ? 

Percebo diferenças discursivas que se disfarçam na plasticidade da fotografia, 

nas opções adotadas pela montagem, na construção de uma estética do feminino que se 

mantêm singulares em cada filme. Percebo semelhanças também. Três postos de 

gasolina como marcos simbólicos de um espaço comum e três cenários distópicos, 

construídos a partir da miséria e do estranhamento. Três imagens de um tempo. Três 

olhares de orfandade carregados de códigos, de afetos, de ideologia. Também 

percebemos que são três mulheres em constante estado de errância, motivadas por um 

mal-estar, envolvidas em profundo silêncio. No entanto, essas recorrências, longe de 

nos levar a um entendimento universal das três obras, nos surgem como enunciado para 

descobrirmos singularidades, ao contrário de coincidências. 

Vejo também que esses diferentes olhares nos levam a diferentes funções que o 

cinema pode empreender tanto na materialização de velhos símbolos ou na apresentação 

de novos modelos, como na produção do desejo de quem assiste. Até que ponto esse 

cinema sublima, oferece forração afetiva, intercede no pensamento ou constrói-se como 

documento histórico? 

Como metodologia, utilizo a observação e análise dos filmes, levando em conta 

os aspectos técnicos, como a fotografia, a montagem e a construção narrativa. Ao 

mesmo tempo, recorro à teoria psicanalítica de base freudiana e lacaniana e sua 

articulação com o cinema, na qual, em particular, destaco Metz. No entendimento da 

construção e da crise de masculinidades recorro à História, à Sociologia e a algumas 

articulações psicanalíticas com essas disciplinas. Alem de tudo, por acreditar que o 

cinema brasileiro contemporâneo redesenha escolhas estéticas do neorrealismo1, credito 

                                                 
As relações estéticas entre o cinema brasileiro contemporâneo e o neorrealismo foram analisadas nos 
textos: NAGIB, Lúcia. A utopia do cinema brasileiro. Cosac &Naify. Rio de Janeiro. 2006. 
FABRIS, Mariarosaria. O Neo-realismo cinematográfico italiano. Edusp. São Paulo. 1994 
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parte da bibliografia à teoria realista do cinema, em particular, a André Bazin e aos 

conceitos contemporâneos desenvolvidos por Deleuze (1995) em A Imagem Tempo.  

No capítulo 1, falo sobre o argumento dos filmes, sua articulação com a 

realidade e sobre a materialidade que se mantêm presentes no produto final. Nessa 

parte, analiso os filmes a partir das escolhas técnicas referentes à fotografia e, 

principalmente, à montagem. 

No capítulo 2, introduzo a tríade lacaniana formada pelos eixos Real, Imaginário 

e Simbólico e o pensamento de Metz, na busca de um entendimento do processo de 

significação, construído a partir das metáforas. Assim, também procuro analisar os 

métodos de identificação e desejo proporcionados pelos filmes, a partir do olhar 

psicanalítico. Neste capítulo, também analiso algumas cenas que escapam ao 

entendimento metafórico e, para isso, dialogo com Deleuze. 

No capítulo 3, o objetivo é construir uma problematização do Simbólico como 

produto histórico no Nordeste do Brasil e de que forma esse símbolo, em crise na 

contemporaneidade, fomenta uma masculinidade predicada no superlativo. De que 

forma essa crise simbólica aparece no tecido de cada um dos três filmes? 

Ainda nesse capítulo, estudo a construção do conceito de gênero como uma 

reação à dominação masculina e de que forma a dicotomia entre os sexos se apresenta 

nos filmes que analisamos.  

 No capítulo 4, analiso as diversas formas de mal-estar que derivam em 

condições de errâncias no feminino nos três filmes, assim como as noções de felicidade 

e desejo que são construídas pelas protagonistas e seus efeitos no entendimento da 

condição das mulheres representadas. 

No capítulo 5, estudo a prostituição e sua articulação com os mecanismos de 

perversão cinematográficos. Até que ponto a prostituição nascida na imanência se 

reveste de fetichismo? Além do fetiche, o voyeurismo também será analisado. 

Particularmente, estudarei de que forma a pulsão escópica constrói a protagonista do 

“Baixio das Bestas”. 
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 “A história é um amontoado de sofrimento e de 
ruínas cujo imaginário o cinema revestiu de 

curiosidade, de magia e de operacionalidade 
cirúrgica a fim de penetrar no coração do Real.” 

 Eduardo Geada. 
Capítulo 01 
 
A Autenticidade do Real e a Materialidade Preservada nos Filmes. 
 

Neste capítulo, estaremos analisando a preservação de uma materialidade como 

indício de autenticidade na construção dos filmes “Baixio das Bestas”, “O Céu de 

Suely” e “Deserto Feliz, a partir de uma representação ficcional que se propõe realista. 

Em nossa análise, nos deteremos em focalizar aspectos relativos à técnica 

cinematográfica como a interpretação, a fotografia e a montagem. 

 
1.1 Sinopses 
 
Segundo filme de Karin Aïnouz, “O Céu de Suely” conta a fábula de Hermilla, 

uma moça pobre que, sozinha, volta a Iguatu, sua cidade natal. Um lugar perdido no 

interior do Ceará, carregando um menino no braço e ideais românticos, após um breve 

tempo vivendo em São Paulo. De volta, ela espera a chegada do marido que deve 

reencontrá-la. Marido esse que nunca chega. Na falta de trabalho e dinheiro, Hermilla 

tenta reinventar sua vida e acaba por se prostituir, movida pelo sonho de ir embora para 

o lugar mais “longe possível”. 

O “Baixio das Bestas” é o segundo longa-metragem do pernambucano Cláudio 

Assis, que tem como protagonista Auxiliadora, uma menina sujeita à exploração sexual 

do avô que logo percebemos também ser seu pai. Auxiliadora é despida e exibida nua, 

num posto de gasolina próximo à estrada, para um grupo de caminhoneiros que 

circulam pela região. Assis vai recortar a região do açúcar na contemporaneidade, 

desvelando um mundo habitado apenas por ignorância e esquecido, parado no tempo, 

no espaço. Ao longo dos 80 minutos de “Baixio das Bestas”, uma sucessão de longos 

planos abertos nos levará a um universo decadente, perverso, próximo e muito familiar 

para quem vive em Pernambuco, a Zona da Mata. 

O “Deserto Feliz” nos apresenta Jessica, rompendo as fronteiras do velho posto 

de gasolina nos arredores de Petrolina até a cidade do Recife para, em seguida, chegar a 

Berlim. O filme reconstrói uma realidade presente no Nordeste do Brasil, em particular, 

Pernambuco, que se refere ao tráfico de seres e à prostituição infantil. Jessica tem 
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quinze anos e, após ser violentada pelo padrasto, este também criminoso por realizar 

tráfico de animais silvestres, foge, creditando na prostituição e no sonho de um 

casamento com um “gringo” as suas alternativas de sobrevivência e de felicidade. 

 

1.2 Considerações sobre a Materialidade nos Filmes. 
 
 Bazin (1983) vai predicar o cinema como um meio capaz de expressar verdades 

elementares, que escapam ao cotidiano e que, na tela, fazem com que a “realidade 

confesse seu sentido (...) permitindo uma reprodução do real que os nossos olhos não 

saberiam amar”. (BAZIN, 1983, p. 128).  O cinema é uma técnica que depende do real 

como matéria prima e nasce ancorando-se na necessidade do homem em renovar a 

realidade, requalificando seu cotidiano e, com isso, construindo novos mundos 

simbólicos. 
As virtualidades estéticas da fotografia residem na revelação do real. O reflexo 
na calçada molhada, o gesto de uma criança, independia de mim distingui-los 
no tecido do mundo exterior. Na fotografia, imagem natural de um mundo que 
não sabemos ou não podemos ver, a natureza, enfim, faz mais que imitar a 
arte: ela imita o artista (BAZIN, 1983, p. 127). 
 

Bazin vai entender o cinema como um instrumento de transcrição e de 

observação da realidade capaz de promover um entendimento e uma aproximação do 

homem com o mundo, um dispositivo desvelador do mundo. (BAZIN, 1983, p. 128). 

Assim, é interessante perceber o cinema como uma transfiguração de uma realidade, 

ampliada e investida de afeto e singularizada.   

Para o autor, o cinema vai desenhar uma realidade a partir da técnica, capaz de 

preservar “blocos de realidade” que pré-existem na natureza, deixando-os inalterados. A 

partir de Bazin, a realidade passa a ser entendida além de uma dimensão física, 

ganhando um estatuto ontológico. Para o autor, não existiria uma relação de oposição da 

arte com a realidade, uma relação de heterogeneidade em relação à materialidade, o que 

leva o cinema a produzir o que ele denomina de “estado estético da matéria”.  Para 

Bazin, o cinema teria a qualidade de tocar a realidade, revelando algo que permanece 

invisível, ausente ao olhar humano. Seus escritos constroem a fé em um cinema da 

imanência, capaz de “receber o que emana dos seres e do mundo”.  
Só a objetiva fotográfica nos dá do objeto uma imagem capaz de despertar do 
fundo do nosso inconsciente esta necessidade de substituir o objeto por algo 
melhor do que um decalque aproximado, o próprio objeto liberto das 
contingências temporais. (BAZIN, 1983, p. 43). 
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Geada (1985) vai perceber o cinema a partir de um recorte do real que, apesar de 

preservar alguma materialidade na projeção, o transfigura. Para o autor, “o cinema ideal 

não fará mais do que conservar, pela escolha do cineasta, o espaço e o tempo que as 

coisas habitam”. (GEADA, 1985, p. 13).  Na observação de Carrierè (2006), a realidade 

revelada no cinema surge como se estivesse mascarada, afirmando-se banal, ao mesmo 

tempo que desvela aspectos invisíveis de sua própria banalidade.  A Zona da Mata solar, 

avermelhada, o olhar endurecido dos seus habitantes. O velho edifício Hollyday, 

redondo, estranho e invisível ao olhar de seus vizinhos.  O posto de gasolina na beira da 

estrada, azulado, ruidoso e sujo. À medida que a projeção avança, percebemos que 

aquilo existe, cheira e significa, que sua materialidade é reafirmada na mímese.  
O olho que estava acostumado à contemplação, surpreende-se na presença 
da arte cujo objetivo não é apenas mostrar o mundo, mas balizar a secreta 
construção do mundo, induzir o receptor a penetrar mais no visível para 
reorganizar seu espaço sensório-motor. Nesse sentido, a arte contemporânea 
funciona como um analisador capaz de fazer-nos encontrar as modulações 
sensoriais do cotidiano, muitas das quais passariam desapercebidas.( 
FREYRE-PEREIRA, 2002, p. 254) 

 
O “Baixio das Bestas”, “Deserto Feliz” e “O Céu de Suely”. Esse conjunto de 

filmes está baseado tanto numa narrativa verossímil, pois se estrutura num possível real, 

quanto numa materialidade. São olhares múltiplos para um cenário próximo, trágico e, 

portanto, silenciado, invisível. 

Morin (1987), a partir da observação do movimento, virtude específica do filme, 

vai evidenciar uma presença da realidade mais forte que em outras manifestações 

artísticas. Para o autor, o movimento, por ser imaterial, ou seja, capaz de escapar ao 

toque, sendo uma percepção apenas visual, nos leva a um entendimento de que a 

impressão da realidade está na realidade da impressão, provocada pelo real em 

movimento. Dessa forma o cinema promoveria um processo “de penetração do homem 

no mundo e o inseparável processo de penetração do mundo no homem”. (MORIN, 

1987, p. 245) 
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1.2.1 A Materialidade da Interpretação 

Protagonizados por atrizes crescidas do Nordeste do Brasil, os três filmes 

mantêm uma relação próxima, livre de estranhamentos com a realidade retratada na tela. 

As atrizes emprestam a cada personagem emoções conscientes e inconscientes, 

reencontradas no próprio passado, na construção da fábula. Dessa forma, constroi-se o 

que Stanislavski (1989) propõe como realismo artístico, onde as vivências do mundo 

interior imbricam-se com as motivações dos personagens. Essa construção está presente 

nos filmes, em particular, no “Céu de Suely”, onde a protagonista, vivida pela atriz 

Hermilla Guedes, além de emprestar seu nome real à ficção, mantém-se vigilante no 

sentido de transpor para a cena características pessoais, como o sotaque e alguns 

maneirismos próprios, como o hábito de levantar o queixo toda vez que termina de dizer 

uma frase.  

Nesse sentido, o ator é levado a acreditar que tudo o que acontece na cena é real, 

numa espécie de interpretação naturalista que possibilita, inclusive, a improvisação dos 

diálogos. É importante ressaltar que o naturalismo como opção estética foi muito 

utilizada no neorrealismo2 italiano, em particular nos filmes do diretor Vittorio de Sica, 

que utilizou atores amadores, pessoas da região e preservou seus nomes reais na ficção, 

na tentativa de preservar uma materialidade na tela. 
Não há ações físicas dissociadas de algum desejo, de algum esforço voltado 
para alguma coisa, de algum objetivo, sem que se sinta, interiormente, algo 
que a justifique (...). Nenhuma ação física deve ser criada sem que se 
acredite em sua realidade e, consequentemente, sem que haja um senso de 
autenticidade. (STANISLAVSKI, 1989, p. 02) 

 
Esse senso de autenticidade citado por Stanislavski vai além da interpretação 

naturalista, estando fortemente presente nos cenários, escolhidos a partir de locações 

reais. “Baixio das Bestas” utiliza como cenário um casebre localizado nos arredores de 

um engenho da cidade de Nazaré da Mata, um velho depósito disfarçado em cinema e a 

praça principal da cidade. Como alegoria, o filme se utiliza do Maracatu Rural, 

“brinquedo” nativo e fortemente presente na região, que vai pontuar a narrativa, assim 

como a presença do canavial, revelado, metonimicamente, em suas várias fases de 

cultivo, queimada e corte. No “Baixio das Bestas”, a fotografia será muito trabalhada na 

tentativa de construir uma beleza plástica e um sentido que parecem escapar ao real, ou 

transfigurá-lo, como nos relatou Geada. Esse olhar iconoclasta do filme será analisado 

no decorrer desta dissertação. 
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O “Deserto Feliz” vai se utilizar da mesma matéria prima presente no lugar. 

Dessa forma, a casinha onde Jessica vive junto à família, o apartamento do edifício 

Hollyday assim como o apartamento do alemão que a leva à Berlim são reais, revestidos 

de uma direção de arte que não interfere em sua autenticidade. No entanto, a lente que 

registra as cenas distorce esse real a partir de uma objetiva de abertura grande (grande 

angular) que causa estranheza em relação às locações, fazendo com que a máquina (a 

técnica) apareça. Dessa forma, no “Deserto Feliz”, o senso de autenticidade dos 

cenários se dissolve em favor do estilo adotado. Um outro ponto a ser analisado será a 

escolha das cores frias, predominantemente azuis, na tentativa de construir, 

diegeticamente, uma sensação de vazio a partir da fotografia.  

No “O Céu de Suely”, as locações reais estão mais evidentes no filme, que se 

utiliza de luzes naturais nas cenas externas e apenas reforça, com luzes artificiais, os 

ambientes externos. Não há intenção, nesse longa-metragem, de transfigurar a realidade. 

As paisagens e locações surgem no decorrer do filme, cruas, sem ruídos, fazendo com 

que a técnica se esmaeça e construindo, com isso, um filme excessivamente real. 

 

 1.2.2 A Montagem na Construção do Real. 
 

Apesar de construir filmes que se espelham muito na realidade, ao ponto de 

preservar uma materialidade na representação, “Baixio das Bestas”, “O Céu de Suely” e 

“Deserto Feliz” tomam uma forma final a partir da relação entre seus planos e cortes 

que caracteriza a montagem cinematográfica. Até que ponto a montagem interfere na 

construção dessa realidade aparente nos filmes?  

As discussões sobre o valor que a montagem exerce na elaboração do real 

tensionam, em grande parte, a teoria clássica do cinema, formada pelas escolas realista e 

formalista, respectivamente encabeçadas pelos teóricos André Bazin e Serguei 

Eisenstein. 

 Para Eisenstein (2002), "a montagem é o princípio vital que dá significados aos 

planos puros", cenas, que no entendimento do teórico, não teriam um valor autônomo, 

sendo incapazes de significar algo isoladamente. Dessa forma, Eisenstein estrutura todo 

o seu pensamento sobre cinema baseando-se na montagem e negando o princípio de que 

a imagem cinematográfica isolada é capaz de refletir uma realidade. Para o autor, duas 

imagens se encadeiam, produzindo não uma soma entre elas, mas um produto, um novo 

significado. 
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... imagem e som não se combinam com o objetivo de mostrar algo e sim de 
significar algo; o que implica na apresentação do fato, não como uma 
testemunha (eu denuncio que tal situação particular existe), mas em nome de 
uma compreensão do seu significado histórico. (XAVIER, 2005, p. 67). 
 

Os preceitos de Eisenstein, que potencialmente acabam por defender que o 

cinema extrapola a técnica, ganhando um estatuto poético a partir da montagem, vão ser 

contestados por Bazin (2004) que, fortemente influenciado pela Fenomenologia, vai 

atribuir ao cinema uma dimensão metafísica. Para o autor, a especificidade do cinema 

não estaria na manipulação pela montagem, mas na presença do plano autônomo, puro 

“(...)ou seja, o ajustamento plástico da imagem cinematográfica ao sentido da 

realidade”. (GEADA, 1985, p. 12) 

Para Lotman (1978), a tensão estabelecida pelos olhares opostos em relação à 

montagem se esmaece a partir do entendimento de que o cinema não adapta uma 

realidade, mas cria uma nova realidade e, isso, para o autor, constitui a essência do 

cinema. No entanto, Lotman vai acabar por depositar na montagem a virtude de criar 

um espaço e um tempo fílmico específicos.  

Andrei Tarkovski (1990), nos chama atenção para a necessidade de relativizar o 

poder da montagem. A montagem, ao contrário do que defendia Eisenstein, não é 

onipotente, apesar de constituir um dos aspectos fundamentais da realização de um 

filme. No entanto, ela depende de toda uma cadeia de escolhas que são formuladas a 

partir da leitura do roteiro, decupagem das cenas e da própria mise en scène que, pela 

natureza seletiva, já presumem uma escolha, ou seja, uma espécie de primeira 

montagem que antecede o processo final. 

Tarkovski, vai atribuir à decupagem, função exclusiva do diretor, a virtude de 

prever antecipadamente como cada plano se articulará com o outro e isso, em sua 

essência, já pressupõe uma pré- montagem. Para o diretor, a montagem só funciona a 

partir de sua matéria prima, tendo uma relação de dependência profunda com os planos 

que serão realizados. As cenas, para o autor, mesmo vistas isoladamente, já são 

compostas de unidades de sentido previamente sugeridas no roteiro. 

Independentemente do valor que se atribua ao processo de montagem, o que 

podemos afirmar aqui é que a combinação de imagens cria significados não presentes 

em cada uma isoladamente. Desse modo, estando presente no processo de montagem a 

construção de um subtexto, de uma camada de sentido mais profunda que estrutura a 

narrativa na elaboração de uma poética a partir da metáfora. 
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Outro ponto fundamental na montagem está no entendimento de que a realidade 

é contínua e que o corte de um plano vai lhe proferir uma existência e um ritmo 

específicos. Montar é selecionar, encadear, ordenar, quebrar, romper, estabelecer novos 

caminhos, construir um ritmo específico para aquela realidade. Certamente é a partir do 

ritmo, sensação que nasce da tensão entre o plano e o corte, que se criam novas 

percepções e emoções que ao vermos as imagens isoladamente não perceberíamos. No 

entanto, é pertinente afirmar que necessariamente essa emoção pode ser suplementar, 

construindo novas camadas de sentido que subjazem à narrativa. 
No cinema, as relações entre visível e invisível, a interação entre o dado 
imediato e sua significação tornam-se mais intrincadas. A sucessão de imagens 
criadas pela montagem produz relações novas a todo instante e somos sempre 
levados a estabelecer ligações propriamente não existentes na tela. A 
montagem sugere, nós deduzimos. As significações se engendram menos por 
força de isolamentos (...), mas por força de contextualizações para as quais o 
cinema possui uma liberdade invejável. É sabido que a combinação de imagens 
cria significados não presentes em cada uma isoladamente. (XAVIER, 1988, p. 
367).  

 

O trabalho do montador está em cortar, colar, desordenar e encadear pedaços, 

mas vai muito além disso porque a edição é o encontro de um caminho. O cinema é uma 

arte sincrética que se estabelece a partir de diversos elementos, como a fotografia, a 

música, a voz, o ritmo, produzindo uma ilusão de realidade que surge da fusão de seus 

elementos. Nos filmes “Baixio das Bestas”, “O Céu de Suely e “Deserto Feliz”, o que 

percebemos é uma espécie de regência que as imagens exercem sobre os componentes 

sonoros. Essa afirmação se valida ao constatarmos que as protagonistas dos três filmes 

praticamente não falam e que a trilha sonora não exerce uma função diegética efetiva, 

salvo em algumas raras sequências. Nesse sentido, ao analisar os aspectos relativos à 

montagem nos  três filmes, vamos focalizar o encadeamento das imagens na construção 

das metáforas e de uma duração particular.  

 

1.2.3 Tempo, Duração. A Imagem Cristal. 

Acreditamos que é a partir dos conceitos formulados por Deleuze (1995) que o 

entendimento sobre a função da montagem na construção de um tempo fílmico se dá de 

maneira mais eficiente, principalmente, quando tomamos como objeto de estudo o 

cinema contemporâneo.  

Para o autor, o cinema é a construção de blocos de duração e movimento capazes 

de desencadear afetos e percepções, capaz de fazer com que o homem construa relações 

diferentes com o mundo. Deleuze diz que o cinema moderno, ao se libertar da estrutura 



 19

narrativa clássica, que se baseia no mecanismo de campo e contracampo, perdeu a sua 

subordinação ao movimento, criando uma imagem direta do tempo. Essa constatação se 

dá a partir da observação do cinema clássico que, ao estruturar a narrativa em ações e 

reações, constrói um tempo indireto, no qual o encadeamento das imagens depende do 

corte.   
A imagem moderna instaura o reino das “incomensurabilidades” ou dos cortes 
irracionais: quer dizer que o corte já não faz mais parte de uma imagem ou 
outra, de uma sequência ou outra que ele separa e reparte. (...) o intervalo 
liberta-se, o interstício torna-se irredutível e vale por si mesmo. (DELEUZE, 
1995, p. 329). 

 

Deleuze vai utilizar o conceito de imagem movimento para definir o cinema 

clássico, criticado por ele pelo seu caráter universal, ao passo que descreve o cinema 

contemporâneo a partir do conceito de imagem tempo. No regime da imagem 

movimento, a montagem, ao se efetuar a partir da ação e reação, constroi uma 

expectativa em relação aos estímulos sensóreo-motores. No regime da imagem tempo, a 

montagem se efetuaria a partir do encadeamento de planos autônomos que seriam 

colocados em relação, em devir. Dessa forma, acredita o filósofo, a montagem promove 

uma mudança qualitativa. Para Deleuze, a imagem cristal revelaria um fundamento 

oculto do tempo que se comporia de traços de presentes que passam e de passados que 

se conservam numa única imagem. “De uma só vez, o tempo faz passar o presente e 

conserva em si o passado.” (DELEUZE, 1990, p. 130) 

A noção de plano autônomo é denominada por Deleuze como imagem cristal, 

uma cena capaz de se desdobrar em presente e passado, contendo duas camadas de 

tempo, que estariam no “âmago do cinema moderno”. As imagens cristal seriam o que 

ele define como imagens puras, livres das expectativas do prolongamento sensóreo-

motor.  As imagens tempo trariam, em sua natureza, a força de sua singularidade.  
Creio numa especificidade do imaginário, mas em dois regimes de imagem: um 
regime que se poderia chamar de orgânico, que é o da imagem movimento, que 
opera por cortes racionais e por encadeamentos, e que projeta ele mesmo um 
modelo de verdade (...) e o outro é um regime cristalino, o da imagem-tempo, 
que procede por cortes irracionais (...)  como devir. (DELEUZE, 1990, p. 95) 
                                                                                                                                                  

Para o autor, é na montagem que o cinema alcança a duração, uma dimensão 

qualitativa do tempo, compondo o que seria a alma, o espírito do filme. Ao relacionar 

planos autônomos, a montagem cria fluxos que se articulam entre os planos, 

desencadeando processos de pensamento que nascem do choque entre imagens e não 

mais da expectativa estímulo-resposta do cinema clássico.  
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 O conceito de imagem cristal operando com autonomia em relação ao plano 

seguinte, assim como a noção de devir serão fundamentais para analisarmos como se 

estrutura a montagem na construção de metáforas, as recorrências e a elaboração de um 

tempo duração como o teorizado por Deleuze. 

 

1.2.4 A Construção Metonímica do Baixio das Bestas 
 

A montagem do filme “Baixio das Bestas” é estruturada a partir de sequências, 

compostas por um único plano, isoladas entre si por fades. Nesse sentido, os planos 

quase sempre abertos do filme compõem o que Bazin conceitua como imagem 

autônoma e Deleuze estrutura como imagem cristal. A sequência, ao ser composta por 

um plano único, dispensa a construção narrativa a partir do modelo 

campo/contracampo. 

O filme se estrutura a partir de grandes blocos narrativos que são desvelados aos 

poucos. A preparação das golas e os rituais de saída de um grupo de Maracatu Rural, as 

etapas de plantio, cultivo e colheita da cana de açúcar, o cotidiano das prostitutas, a 

degradação do velho cinema, o vagar de Auxiliadora, o lamento e a violência 

promovida pelos homens do lugar, entre outros. Esses blocos são recortados na 

montagem e revelados no filme de forma episódica. Dessa forma, a montagem 

estabelece uma relação metonímica ao projetar partes dos acontecimentos de forma 

linear, sem inversão da temporalidade. 

No entanto, ao serem desvelados, a partir do que Deleuze chama de dimensão 

relativa da montagem, principio análogo à metonímia que se estrutura em revelar partes 

de um todo, percebemos que os núcleos tendem a se destruir. Logo, o maracatu desfila e 

se dispersa, o canavial é queimado, Auxiliadora, à medida em que anda, diminui no 

quadro em relação ao cenário, o cinema vai se destruindo e acaba por ser demolido e, a 

cada episódio do núcleo das prostitutas, uma desaparece, vítima de atos violentos 

promovidos pelos jovens do lugar. 

O tempo construído na montagem estabelece uma duração, uma imagem “direta 

do tempo” que é percebido como excessivamente lento. Um tempo dilatado. Esse 

artifício vai reforçar a noção de estagnação do Baixio, um espaço esquecido do mundo, 

dissociado da percepção contemporânea que estabelece o tempo presente e a rapidez 

como referências.  
Quando a imagem bate na tela, o trabalho do espectador consiste em 
apreendê-la, identificar a informação que traz. Quando ela se eterniza na 
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tela, esse trabalho se esgota e a imagem entra num processo que podemos 
chamar de saturação, no qual ela deixa de estar na fala em função de uma 
informação, mas permanece em si. (BERNADET, 2000, p. 40) 

 
O tempo escandido a que somos apresentados nas imagens conduz o espectador 

a uma posição incômoda, na qual nos tornamos videntes de uma violência que se agrava 

a cada episódio. Os fades que isolam as cenas operam como um indício de uma 

violência cada vez maior. 

Também é fundamental salientar que os dois principais núcleos narrativos do 

“Baixio das Bestas”, correspondentes a Auxiliadora e ao grupo de prostitutas, nunca se 

encontram, e se estabelecem como mundos paralelos, dicotômicos, onde o primeiro 

simboliza o virginal, o sublime, o sagrado e, o segundo, a desordem desencadeada pelo 

livre exercício da sexualidade feminina.  

No núcleo referente à protagonista Auxiliadora, a câmera opera sempre em 

terceira pessoa, a partir de um olhar distanciado que privilegia os espaços abertos, as 

paisagens. Deleuze vai referir-se a esse modo de olhar presente no cinema como 

“imagem percepção”, no qual os ambientes e cenários são apresentados em sua 

totalidade. A imagem percepção teria por função descrever. O foco narrativo referente 

ao núcleo da protagonista está ancorado, prioritariamente, na paisagem que a cerca. Nas 

raríssimas cenas em que ela está próxima à câmera, seu rosto permanece escondido por 

uma sombra, desfocado ou a protagonista está de costas. Dessa forma, a câmera  

constrói-se como um observador alheio à cena, promovendo em nós uma sensação de 

impotência.  

 No bloco narrativo constituído pelo grupo de cinco prostitutas, a câmera vai se 

estruturar, principalmente, a partir de um olhar de cima (plongé) que remete a um olhar 

divino, inquisidor que assiste num eixo privilegiado às cenas de degradação promovidas 

pelos homens, em resposta aos estímulos das mulheres.  

Longe de construir uma narrativa clássica, aristotélica, que se fundamenta na 

construção de situações a partir da mudança de predicados de seus atores, as imagens no 

Baixio não se confrontam e não elaboram a partir do seu encadeamento um significado 

novo. A montagem se estabelece apenas a partir da soma de seus planos, não 

desenvolvendo como produto uma nova significação 

No entanto, apesar da grande metáfora estar fundamentada na construção da 

destruição como produto dos personagens que, em sua maioria, apresentam-se como 
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seres deformados, o Baixio vai, a partir da exibição metonímica, construir a metáfora da 

animalização do homem, ou melhor, da protagonista. 
O cinema, justamente porque se constitui num discurso, um procedimento 
corrente no texto verbal, mas excepcional na pintura figurativa; a repetição. A 
repetição de um mesmo objeto na tela cria uma série rítmica, de tal forma que o 
signo do objeto começa a se destacar do seu significado visível. (LOTMAN, 
1978, p. 82) 

 
 

Figura 01 Figura 02 Figura 03 Figura 04 
 

Cenas que remetem ao local referido como o Baixio, um vale onde os moradores 

vão buscar água, serão reveladas aos poucos. Na primeira cena, o sol nasce e no centro 

do quadro percebemos que mulas bebem água e tomam banho no Baixio. Na segunda, 

essas mulas surgem mais próximas. Na terceira, um grupo de lavadeiras trabalha em 

companhia de Auxiliadora. E, por fim, na quarta aparição, Auxiliadora, se despe e, 

como as mulas, ou as bestas, toma um demorado banho. A metonímia desvelada aos 

poucos acaba por construir a metáfora da animalização da protagonista, numa clara 

comparação da moça a uma besta.  
Chamo de metáfora a justaposição por meio da montagem de duas imagens 
que, confrontadas na mente do espectador, irão produzir um choque 
psicológico, choque este que deve facilitar a percepção e a assimilação de uma 
idéia que o diretor quer exprimir pelo filme. (MARTIN, 1990, p. 93). 
 

 

Figura 05 Figura 06 Figura 07 Figura 08 

 

Uma outra metáfora se constitui a partir da presença da cor amarela em algumas 

cenas do filme. A fotografia vai conservar os tons naturais da Zona da Mata de 

Pernambuco, compostos pelos tons quentes que vão do amarelo ao vermelho. No 

entanto, através de filtros fotográficos e de uma pós-producão, os tons amarelos serão 

ressaturados, tornando-se mais presentes que as demais cores do quadro. O amarelo será 

recorrente no filme como um indício da degradação. No entanto, a cor, ao mesmo tempo 
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que, constrói uma sensação de repúdio ou abjeção, dá novo valos aos contornos das 

cenas, ao compor novas texturas numa espécie de estética da degradação.  

 

 

 
Figura 09 Figura 10 Figura 11 Figura 12 

 
A ruína, que culmina com a demolição do cinema, surge como uma morte certa, 

enunciada no início do filme pelos discursos de Heitor, pai e avô de Auxiliadora. Nas 

cenas referentes à sequência da destruição do velho cinema, um aspecto importante 

merece ser citado: a revelação do diretor como narrador do filme.  

Na sequência referente à figura 11, é noite e, três amigos Cícero, Everardo e 

Cidinho fumam, bebem cerveja e discutem dentro de um cinema abandonado. Cícero 

está irritadiço. Joga latas de filmes velhos no chão. Um projetor exibe um filme 

pornográfico. No entanto, apenas a inquietação e a agressividade entre os três homens 

chamam a atenção. Cícero apaga a luz. Everardo chega ao primeiro plano da cena, dá 

um trago no cigarro, jogando fumaça contra a luz do projetor. O ambiente agora está 

escuro, o que permite uma separação clara entre o primeiro plano onde está Everardo e 

o segundo, onde vemos, diminuídos, os outros homens. Rompendo com as regras do 

cinema narrativo Everardo olha para a câmera e diz: “Sabe qual é a melhor coisa do 

cinema? É que no cinema, tu pode fazer o que tu quiser.” 

No momento em que Everardo olha para a câmera, ele interpela diretamente o 

espectador. Nesse instante, o ator assume a narração do filme, ao mesmo tempo em que 

se incorpora como alter ego do diretor. 

A metáfora da destruição, o maniqueísmo na construção dos personagens, assim 

como a manutenção de uma ordem discursiva que ignora a mudança de predicados 

contribuem para a construção de um discurso determinista, preso a uma ordem que 

transcende seus atores. O mal será sempre um mal, produto de uma condenação de uma 

sociedade que foi malformada.  
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Figura 13 Figura 14 Figura 15 

 

1.2.5 A Construção Narrativa no Deserto Feliz. 
 

No filme “Deserto Feliz”, a montagem se diferencia dos outros dois longas-

metragens por ser construída a partir de uma narrativa não-linear. Três blocos narrativos 

principais que se referem aos três lugares por onde Jessica vai passar; o sertão, o Recife 

e Berlim. Deciframos o que acontece e estabelecemos uma relação temporal lógica, a 

partir do nosso investimento intelectual em relação à montagem. Ora ambíguo, ora 

explícito, o que se passa com Jessica nos é projetado, mas a narrativa não busca uma 

conclusão, deixando no espectador o compromisso de construir seu final.  
A sucessão de imagens criada pela montagem produz relações novas a todo 
instante e somos levados a estabelecer ligações propriamente não existentes na 
tela. A montagem sugere, nós deduzimos. (XAVIER, 1998, p. 368) 
 

No entanto, apesar da ambiguidade em relação aos destinos da personagem, o 

artifício de embaralhar algumas cenas e repetir o momento em que a personagem pensa, 

sentada em primeiro plano num quarto que supomos ser de um motel no Recife, tendo o 

cliente alemão, desfocado, no segundo plano, constrói no filme uma densidade de 

sentido. Perguntamos? Ela está pensando se vai para a Alemanha? Ela está na 

Alemanha? Estão juntos ou não? Todas essas dúvidas, no entanto, não mudam o 

argumento do filme, que vai além de uma fábula romântica internacional. “Deserto 

Feliz” é uma reflexão existencial sobre a heteronomia feminina, a prostituição infantil e 

toda uma rede de agenciamentos da qual ela é produto. 
A associação e o encadeamento de imagens possuem, por si sós, um poder de 
encantamento enigmático, deformado, cuja realidade é, às vezes, mais realista 
do que a que vivemos. (NEVES, 2005, p. 29) 
 

“Deserto Feliz” vai fazer uso de recorrências de situações semelhantes, mas 

vividas em espaços e tempos diferentes. O debruçar existencialista de Jessica na janela. 

O caminhar por ruas diversas. Enfim, aos poucos, somos apresentados à mesma situação 

que acontece no sertão, na cidade do Recife e em Berlim.  Outro ponto fundamental na 
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estruturação da montagem é a uniformização das cores. Os três lugares por onde passa 

terão tons azuis que constroem um ambiente frio em pleno sertão, na cidade e na 

Europa. “As coisas que se repetem no cinema adquirem uma expressão que pode tornar-

se mais significante que a própria coisa.” (LOTMAN, 1978, p. 83) 

O azul, assim como as situações recorrentes, vai unir os locais e privilegiar a 

personagem, em detrimento do cenário. O deserto está em Jessica. Nesse sentido, o 

filme faz uso do close, renomeado por Deleuze como imagem afecção, que se opõe à 

imagem percepção, tão presente no Baixio. Dessa forma, o foco está na protagonista que 

vai estruturar a narrativa. 

Outro artifício utilizado na montagem está na técnica para esconder o corte 

quando a personagem, então abraçada ao namorado no Recife, surge em Berlim. Na 

cena, a câmera pivotada no ombro do alemão revela um abraço demorado dos dois que 

giram. O eixo da objetiva se mantém fixo no ombro do homem e a lente grande angular 

vai promover uma distorção do cenário, ao mesmo tempo, que o revela por completo.  

O cenário é o bar no Recife, composto por luzes esverdeadas e janelas grandes que 

revelam a cidade à noite. Os dois giram rapidamente e, de repente, o espaço que os 

cerca muda e a cena se apaga em fade. Na cena seguinte ao plano, uma imagem escura 

surge, e, uma persiana se abre, revelando que os dois, agora, se encontram em Berlim. 

Nesse momento, o plano de corte, um artifício de montagem, disfarça a junção de 

espaços e tempos diferentes. 

A câmera no filme também exerce uma função importante ao impor sua 

presença ao espectador. O olhar construído em algumas cenas, principalmente, nas 

sequências relativas à representação em Berlim e no edifício Hollyday, no Recife, faz 

uso de uma grande angular, ou seja, uma lente de objetiva muito aberta que distorce os 

cenários e os rostos dos personagens fazendo com que tudo que esteja próximo à câmera 

se torne excessivamente grande. Dessa forma, o filme produz um estranhamento, 

requalificando o olhar para alguns pontos muito familiares da cidade.  
... não vejo como esses ângulos pouco freqüentes exprimem mais o ponto de 
vista do cineasta do que os ângulos mais habituais, mais próximos da 
horizontal. Todavia, compreende-se a definição até na sua exatidão: o ângulo 
incomum, precisamente por sê-lo, faz com que sintamos melhor aquilo que, na 
sua ausência, tínhamos simplesmente esquecido um pouco. A nossa 
identificação com a câmera. (METZ, 1982, p. 65). 

 
A metáfora que estrutura o filme surge da analogia entre o tráfico de animais 

silvestres e a prostituição infantil e, nesse aspecto, a montagem vai construir 

recorrências que pontuam a primeira parte do filme que se passa em “Deserto Feliz”, 
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cidade natal da protagonista. O filme vai começar com cenas de dois homens que caçam 

tatu, animal em vias de extinção. Logo depois, somos apresentados a Jessica, que, em 

casa, come melancolicamente junto a sua mãe e seu padrasto, um dos caçadores de 

animais. À medida que a narrativa avança, vemos que o tatu será cevado (alimentado), 

mantido preso e, logo depois, morto e comigo pelos caçadores.  

Em paralelo às cenas do tatu, nos é anunciado o drama de Jessica, que será 

violentada pelo padrasto, o que acaba desencadeando sua fuga para bem longe do 

Deserto Feliz. No entanto, apesar de se compor de uma metáfora fácil, de baixa 

densidade sêmica, a analogia da moça com o animal não tem um caráter depreciativo, 

como parece ter no Baixio das Bestas. A metáfora do “Deserto Feliz” vai operar como 

um estímulo afetivo para que o espectador partilhe do drama da protagonista. 
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1.2.6 O Céu de Hermilla 

 

Figura 16 Figura 17 Figura 18 

 

A fotografia, em todo o filme, nega uma estetização da pobreza, privilegiando 

sempre o real, evitando a utilização de refletores pesados, espelhos e filtros de luz. Mas, 

apesar de toda a naturalização da imagem, percebemos camadas extras de sentido que 

são construídas a partir da fotografia que, encadeadas ao longo do filme, produzem a 

principal metáfora: a presença do céu e sua relação com a personagem principal. 

Céu azul ocupando quase toda a tela, reduzindo o horizonte a uma linha que 

ocupa apenas dois terços do quadro. Hermilla está em pé, observada por uma câmera 

distanciada que a diminui. Está com um bebê no colo, solitária e, com dificuldade, tenta 

carregar uma bolsa muito pesada. Nesse momento, o céu é imensamente maior do que a 

protagonista, diminuída, pela presença do background claro e azul.  

Por todo o filme, o céu surge como metáfora do sonho de Hermilla. Incialmente 

grande, lúdico, presente. No decorrer da narrativa, a proporção da personagem em 

relação ao céu aumenta. À medida que Hermilla toma o rumo de sua vida e amadurece, 

o céu diminui e o sol se apaga. No final do filme, momentos antes de Hermilla tornar-se 

Suely, é importante perceber um total apagamento do céu e o surgimento de uma aura 

de luz, um brilho que reveste o fetiche. No entanto, apesar da aura, percebe-se que 

Hermilla se apagou. A personagem se esvazia para dar origem ao fetiche, a Suely. 

 
Figura 19 Figura 20 Figura 21 

 

Também percebemos que a paisagem ao longo do filme passa a ser interiorizada 

pela protagonista. A primeira sequência começa com imagens lúdicas, memórias 
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produtos da subjetividade de Hermilla, imagens mentais que recontam momentos 

felizes. Sonhos de vida na cidade grande, o encontro com o amor ideal. Momento 

imaginário de imagem solar, sorrisos, cores lúdicas e uma trilha que perderá seu 

romantismo ao longo do filme. 

Nessas cenas que compõem a sequência, as imagens são fotografadas por um 

filme de alta sensibilidade que possui uma granulação muito evidente, assemelhando-se 

aos filmes caseiros feitos até 1970, que trazem uma textura nostálgica para aqueles que 

se viram como crianças através de imagens em Super 8. Imagens que indiciam uma 

inocência que, no decorrer do filme, se tornam irônicas, evidenciando a infantilidade 

dos sonhos da protagonista. Nessa seqüência inicial não há céu. O eixo da câmera 

aponta para o chão. O que se vê são apenas imagens felizes de Hermilla com o marido, 

num tempo passado. 

Num segundo momento, já sozinha, tendo que encarar a vida, a personagem nos 

fornece uma segunda imagem subjetiva. Nesse momento, identificamos o que 

chamamos de tempo morto3 narrativo, ilustrado apenas por imagens mentais e abstratas. 

Luzes sobre um céu escuro. Assim, o céu subjetivo que não existia, surge escuro, 

confuso, que sugere que a abstração da imagem tem um referente material. É uma cena 

desfocada da rua por onde Hermilla anda. O curioso é ver a presença do extracampo no 

filme, um espaço que está descrito no tempo e não, presente no quadro. A partir da 

figura 14, podemos dizer que a luz dura, caótica, indicia que Hermilla interiorizou um 

certo caos. Um caos talvez monótono, inerte, mas que a mobiliza, que a motiva em sua 

transformação. Um caos que habita e potencializa seu ser. 

Na sequência final, Hermilla dentro do ônibus, vista por uma câmera próxima. 

Closes em busca de uma verdade constroem um sujeito mulher que vê, pensa e 

transforma. No final, choro dúbio. Riso disfarçado de choro. Olhar que insiste em ser 

inquieto, mas que revela uma posição firme. A direção do olhar se inverte. Hermilla no 

ônibus se distancia de Iguatu. Trajetória de fuga do sertão endurecido rumo a algum 

lugar distante. Hermilla sorri discretamente. Subjetiva de um céu azul que preenche 

grande parte do quadro. O céu azul que oprimia a protagonista, que a transformava 

numa criatura diminuída, agora é produto de seu olhar. Imagem em movimento, porém 

muito trêmula. É um céu belo, mas não límpido. Claro, mas não uniforme. Tem balanço 

instável. Entre a figura 10 e a figura 15, podemos dizer que o céu ideal, transcendente 

                                                 
3 Tempo morto. Expressão utilizada pelos roteiristas para denominar o tempo não diégetico, ou seja, 
momentos de reflexão e contemplação fílmica que não fazem parte da ação narrativa. 
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que oprimia a moça, interioriza-se, fazendo dela um sujeito, capaz de se recriar, de se 

reinventar a partir da percepção de um mundo diverso, múltiplo de possibilidades e 

imanente. 

A partir do exposto, analisaremos o cinema enquanto uma construção poética do 

imaginário e construtor de afetos e pensamento, no capítulo que se segue. 
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 Capítulo 02 
 
 O Cinema Enquanto Poética do Imaginário e Construtor de Afetos e 
Pensamento.  
 
 Neste capítulo, estaremos analisando o cinema a partir dos eixos Real, 

Imaginário e Simbólico que compõem o triângulo lacaniano. Essa análise se estrutura a 

partir da articulação empreendida por Metz (1982), dos preceitos psicanalíticos, na 

construção de uma teoria do imaginário cinematográfico. No decorrer do texto, 

analisaremos a afetividade que alicerça o cinema, a partir da construção metafórica 

assim como outros olhares para o cinema, como o empreendido por Deleuze. 

Compreendemos que Deleuze requalifica o cinema numa esfera muito diversa da 

teorizada por Metz, mas acreditamos que apesar das divergências teóricas entre os dois 

autores é importante também entender o cinema como um dispositivo capaz de  ir além 

do plano metafórico, de um entendimento lingüístico. 

O que faz com que a realidade projetada nas telas nos toque tão profundamente? 

Por que cenas cotidianas amplificadas no cinema nos fascinam tanto? Por que 

investimos tanto afeto numa realidade que sabemos que é construída, uma ilusão? O que 

faz com que nos deixemos iludir? Por que essa ilusão é capaz de condensar tantas 

emoções? 

Para a psicanálise, a estranheza com que somos afetados pelas imagens pode ter 

relações íntimas com a nossa realidade psíquica, o nosso maior desconhecimento. A 

partir da observação de Lacan (1998) sobre a função do espelho na constituição do 

sujeito, a psicanálise elabora uma teoria que pensa o ego e o inconsciente a partir de 

uma estrutura que se ancora no triângulo composto pelos eixos Real, Imaginário e 

Simbólico. Esse conceito vai ser caro a Metz na formulação de uma teoria do 

imaginário que explica a construção do afeto que investimos quando estimulados pela 

realidade cinematográfica.  

 

2.1 Considerações sobre o Real, o Imaginário e o Simbólico. 

O conceito de Real refere-se a tudo o que antecede ao “estádio do espelho” 

lacaniano. É uma categoria metafísica que se relaciona a algo que fica latente no 

inconsciente do sujeito adulto, impossibilitado de ser acessado, a não ser de maneira 

indireta. 
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O que compõe o Real seriam sensações de completude do indivíduo na primeira 

fase da vida, onde ainda não consegue distinguir-se como um corpo autônomo, que 

independe da figura materna. Logo, o Real teria relações com momentos de satisfação 

absoluta do gozo, de plenitude afetiva. 

Real seria a porção de realidade que escapa ao sujeito4, um conceito que surge a 

partir da análise de Lacan sobre a realidade psíquica estudada por Freud. Para Freud, a 

realidade psíquica é singular a cada indivíduo e surge, a partir dos registros entre 

palavras e imagens que compõem a realidade, introjetados pelo sujeito antes que ele se 

perceba como tal.  

Real, para Lacan, seria a porção de realidade que nos escapa ao consciente. A 

única via de inscrição no real seria, para o psicanalista, através dos efeitos de “sua 

própria impossibilidade”. Não se resgata o Real, apenas podemos contorná-lo. 

O Imaginário, para Lacan, é tudo o que diz respeito à imagem, à ilusão sem a 

mediação da palavra. Se o real é impensável, representante da falta de senso, o 

imaginário é o seu avesso, é o não ambíguo. 

O imaginário deriva da noção de narcisismo freudiana, ocupando o plano da 

percepção, do sensível e estando baseado na ilusão que se produz a partir do olhar. Para 

Lacan, o imaginário dá densidade à realidade e o que vemos não passa de ilusões 

produzidas por nossa própria subjetividade. Essa percepção formulada por Lacan está 

descrita na fase por ele nomeada como “Estádio do Espelho”. 

O “Estádio do Espelho” ocorre com o bebê aos seis meses de vida, momento em 

que alcança a maturidade da visão, mas ainda não tem autonomia motriz, não consegue 

andar. No momento em que a criança ao lado da mãe percebe que seu corpo é 

independente do dela, constitui-se o que Lacan vai predicar como o primeiro estágio na 

formação do sujeito. Com isso, o indivíduo necessita de uma especularidade para 

destruir a alienação que alimenta com a mãe de que formam um mesmo corpo. Ainda de 

acordo com Lacan, essa fase, para ser efetiva, é preciso que a mãe diga ao filho que 

ambos pertencem a corpos separados, a espaços diferentes. Ou seja, a crença na 

autonomia do Eu depende da afirmação do Outro.  
                                                 
4 Para Roudinesco (2008), a noção de Real lacaniano deve muito aos escritos de Bataille, em particular, A 
Parte Maldita (2005). Nesse texto, Bataille estabelece a categoria de irracional como um fundamento da 
essência humana que, na sua análise, teria um gosto pelo que remete às trevas e um hábito de cultivar a 
“matéria baixa, estranha a qualquer ideal racional”. Também é interessante notar no texto de Bataille uma 
concepção do espírito humano como heterônomo, descentrado no qual escapa uma zona obscura. Como 
cita Roudinesco: "Lacan tomou emprestado a Bataille suas reflexões sobre o impossível e sobre a 
heterologia, de onde tirou o conceito de real como "resto" e, depois, como "impossível." 
(ROUDINESCO, 2008, p. 188). 
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Qual é o resultado? Uma simetria muito particular. Em efeito, o sujeito virtual, 
reflexo desse olho místico que afirma o Outro que somos, está lá, onde 
primeiro vemos o nosso ego numa forma humana. (...) O ser humano só vê sua 
forma completa, no espelhamento de si mesmo, fora de si mesmo. (LACAN, 
1998, p. 135). 
 

Uma conseqüência do consentimento da mãe na formação do Eu autônomo 

estaria na percepção de que o indivíduo, para se olhar, dirige-se para um campo que 

pertence ao Outro, o que proporciona uma disjunção entre o ver e o olhar. Lacan vai 

afirmar que o olho não foi feito para ver, já que o que vê é uma imagem invertida, um 

reflexo especular de seu corpo. Para o autor, o olhar dirige-se sempre a alguém ou algo. 

“É-se olhado por.” (LACAN, 1998, p. 134) 

 A partir do “estádio do espelho”, o indíviduo, ao assumir uma imagem, produz o 

que será denominado como identificação primária, no entanto, é a partir da segunda 

fase, o registro no plano simbólico, que o indivíduo de fato se compõe como um sujeito, 

a partir do seu acesso ao campo linguístico. Dessa forma, o Simbólico vai referir-se à 

linguagem, que promove a inserção do indivíduo na cultura a partir do que Lacan define 

como Lei do Pai, nominação lacaniana para o Complexo de Édipo freudiano.   
¿Qué es el vínculo simbólico? Para poner los puntos sobre las leyes, digamos 
que, socialmente, nos definimos por intermedio de la ley. Situamos a través del 
intercambio de símbolos, nuestros diferentes yos los unos respecto a los otros: 
usted es Mannoni y, yo, Jacques Lacan; estamos en determinada relación 
simbólica que es compleja, según los diferentes planos en que nos coloquemos, 
según estemos juntos en la comisaría, en esta sala, o de viaje. (LACAN, 1998, 
p. 159). 
 

 
Nessa estrutura, percebemos que o indivíduo é o produto de uma articulação 

simbólica e sujeito ao discurso do Outro. Apenas pelo eixo Simbólico é que o sujeito 

consegue partilhar experiências e afetos que se efetuarão no campo dos signos visuais e 

sonoros. A partir de sua entrada no campo linguístico é que o sujeito, segundo o 

esquema, se insere no social. Para Lacan, o Simbólico é a prioridade que nos determina, 

a lei, a estrutura que domina o homem, enquanto o Real é tudo o que escapa à lei, 

referindo-se aos registros das pulsões. 

A partir da entrada no plano Simbólico, fundamentado na lógica paterna, o 

sujeito vai se perceber como um ser social, um objeto vinculado a uma série de 

significantes, já pré-estabelecidos historicamente antes de sua existência. A função do 

pai está em articular o sujeito a uma lei simbólica. Essa subordinação ao significante 

baseia-se na noção de mito, uma estrutura vazia que potencialmente pode ser 

ressignificada a partir de uma nova ordem cultural.  
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A noção de mito pode ser definida a partir de sua função na coletividade. O mito 

é um operador de sentido e se mostra a partir de uma estrutura que pode assumir várias 

formas de apresentação, acessíveis a partir da interpretação.  
Os símbolos envolvem, com efeito, a vida do homem com uma rede totalizante 
que conjuga, antes que ele venha a mundo, aqueles que vão engendrá-lo pelo 
osso e pela carne. (...) o desenho de seu destino, que são dados pela palavra que 
o farão um fiel ou um renegado à lei, dos atos que o seguirão mesmo até onde 
ele não está ainda, e para além de sua morte. (LACAN, 1977, p. 147) 

 
Dessa forma, entende-se que o indivíduo, nos primeiros momentos de vida, 

alienado sobre o que compõe ser seu corpo, o espaço no qual está inscrito e dissociado 

de uma ordem simbólica que vai dominá-lo durante a vida, é um ser evanescente, sem 

nenhuma totalidade. São esses três vetores que irão construí-lo como sujeito único, a 

partir da matriz Imaginária, como sujeito cultural, matriz Simbólica e como ser do 

inconsciente, matriz Real. 

O triângulo lacaniano vai gerar no sujeito uma imagem particular; o Eu ideal, 

um discurso; o Ideal do Eu e um desconhecimento ligado ao Real. A porção Real 

permanecerá desconexa, impossível de ser resgatada em sua totalidade, alienada de 

qualquer referente simbólico e recalcada, escondida, adormecida, só podendo ser tocada 

em partes a partir da metáfora, produto simbólico da articulação de imagens, palavras 

ou sons, fortemente presente no cinema. Também é importante afirmar que o código 

cria um campo de realidade, ou como relata Lacan, o simbólico deixa sulcos no Real. 
Além do mais, a psicanálise ajuda a desconfiar do campo do código como 
prova de realidade, já que é este justamente o campo (...) das defesas que nós, 
individualmente, mas apoiados o melhor possível no consenso, de ver o que é 
para ser visto. (KEHL, 1990, p.364) 
 

A realidade no cinema pode ser pensada, a partir desses pressupostos, como uma 

ilusão preenchida por símbolos. Dessa forma, o simbólico daria consistência à realidade 

ficcional, às ilusões do campo imaginário, tornando-as inteligíveis. No cinema, esses 

fragmentos de realidade acabam ganhando significados mais densos do que seu 

referente material. 

 

2.2 O Cinema: uma Técnica do Imaginário. 

Para Metz (1982), o cinema é o aparato que potencializa de forma mais efetiva a 

percepção humana, mobilizando-a “num maior número de eixos”, já que seu 

significante é perceptivo através do som e da imagem. Metz afirma que o cinema 

oferece uma ampliação do olhar a partir da técnica que constrói uma realidade formal 
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que se utiliza de seus componentes como planos, cores e luz, para produzir efeitos de 

sentido.  

Para o autor, o cinema fala para um, ao mesmo tempo que se constrói como uma 

instituição coletiva. Dessa forma, o aparato comporta um esquema no qual o imaginário 

percebido acede ao simbólico, instaurando-se como significante. Lembramos aqui que o 

simbólico é o caminho que Lacan indica para coletivizar o imaginário, imaginário este 

capaz de dominar um espectador passivo e envolvê-lo em fascínio. No entanto, o que 

esse espectador assiste é uma ilusão, uma sombra de algo que não existe mais, a não ser 

enquanto rastro.  
O cinema, em maior escala que as outras artes, ou de maneira mais singular, 
embrenha-se no imaginário: faz com que a percepção, na totalidade, venha de 
cima, mas de forma a fazê-lo cair imediatamente na sua própria ausência, que, 
não obstante, é o único significante presente. (METZ, 1982, p. 55) 

  

Outro ponto importante no diálogo com Lacan é a noção de perspectiva linear, 

que é estruturada pela objetiva da câmera e que produz um ponto cego que constrói o 

sujeito do olhar, o espectador. “Ele é, sobretudo, olhado”. (LACAN, 1998, p. 91). Para 

Lacan, o olhar faz parte da estrutura do quadro, encontrando-se frontalmente oposto ao 

ponto de fuga da objetiva. Dessa forma, o cinema produz um sujeito que vê, ao mesmo 

tempo que é visto, ou pressuposto. 
(...) no campo escópico, o olhar vem de fora: eu sou olhado, isto é, eu sou o 
quadro. Ai está a função que se encontra no mais íntimo da instituição do 
sujeito no visível. O que me determina profundamente, no visível, é o olhar 
que está de fora”. (LACAN, 1998, p. 94.) 
 

O cinema age sobre a subjetividade de um indivíduo particular, ao mesmo tempo 

que é capaz de produzir efeitos de verdade, de modo coletivo, a partir da fantasia que 

projeta. Toda leitura da imagem é produto de um ponto de vista do sujeito observador, 

não da objetividade da câmera. Para Metz, a câmera está ausente, mas faz-se representar 

a partir do projetor. Um aparelho que o espectador tem por detrás de si, atrás de sua 

cabeça, isto é, no lugar em que se encontra o foco da visão. Dessa forma, Metz descreve 

o espectador como alguém passivo, alvo de um esquema que se estruturou para pegar 

aquele que olha. 
Espectadores peixes que absorvem tudo pelos olhos, nada pelo corpo, 
espectador esse, em constante estado de “submotricidade” que gera uma super 
percepção. “Um espectador alienado e feliz, acrobaticamente pendurado a si 
mesmo pelo fio invisível da visão. (METZ, 1982, p. 96) 
 

O estado de submotricidade do espectador remeteria à imaturidade motriz da 

criança no espelho e a super percepção, derivada de uma técnica que amplia a imagem, 
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potencializa a ilusão especular. Nesse aspecto, o diálogo com Lacan é claro, no entanto, 

o que o espectador contempla não é seu reflexo e sim imagens alheias ao seu corpo. O 

cinema, para Metz, ofereceria uma reduplicação do espelho lacaniano, no qual o 

espectador se identificaria com o olhar da câmera ou com os olhares dos personagens 

através de um reflexo falso que lhe traria uma sensação de completude afetiva. 
No sentido lacaniano também, onde o imaginário, oposto ao simbólico, mas em 
constante imbricação com ele, designa o logro fundamental do Ego, o cunho 
definitivo de um antes do Édipo (...) a persistência oculta da relação exclusiva 
com a mãe (...) ninguém duvida de que tudo isso seja reativado pelos jogos 
desse outro espelho que é a tela do cinematógrafo. (METZ, 1980, p. 18) 

 
No cinema, o espectador teria seu olhar articulado ao ponto de vista da câmera e 

dos personagens, fazendo parte de um jogo de identificações poderoso, capaz de 

mobilizar processos afetivos e narcísicos articulados a um plano simbólico. Dessa 

forma, a técnica do imaginário descrita por Metz nos seria capaz de fornecer Ideais do 

Eu, resultante narcísica ligada ao imaginário. 

Laplanche e Pontalis (1997) descreveram as direções de identificação como 

“heteropáticas ou cetrípetas”, nas quais o sujeito se identifica com o Outro, ou 

“Ideopáticas ou centrígugas”, nas quais o sujeito identifica o Outro como ele mesmo. 

Para os autores, a identificação centrípeta é introjetiva, incorpora o Outro como um Ego 

externo ideal. A centrífuga é projetada, reflete o Eu narcísico em um corpo externo. O 

cinema vai jogar com a identificação introjetiva ao mesmo tempo que permite a ilusão 

da identificação projetada. 
De fato, os sonhos maquínicos produzidos na grande tela passam, a 
partir da crescente popularização do cinema, a penetrar a 
subjetividade, conformando-a, lapidando-a, desafiando-a, fornecendo-
lhe elementos imaginários de forração. O cinema torna-se, então, tanto 
expressão do imaginário coletivo quanto elemento constitutivo dele. 
(SAMPAIO, 2000, p. 48) 
 

O cinema faz uso de todo um aparato tecnológico que promove uma ampliação 

do olhar, criando um universo fantástico e ilusões de realidade que mobilizam afetos e 

sublimam ansiedades. A indústria cinematográfica exerce uma espécie de docilização 

do público, contribuindo significativamente para a construção de mitos coletivos e para 

a nossa constituição psíquica. “No cinema, o desejo encontra-se configurado, embalado 

e coletivizado” (GUATTARI, 1980, p. 05).  

Metz (1982) vai falar de uma identificação cinematográfica primária que se 

desenvolveria a partir de códigos cinematográficos nos quais o olhar da câmera seria 

identificado como o olhar do espectador. Além do olhar da câmera, teríamos o que Metz 
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classifica como identificação secundária que estaria articulada ao olhar dos personagens 

em cena. A partir dessa multiplicidade de olhares oferecidos pelo aparato 

cinematográfico, o espectador entraria numa espécie de “regime escópico” que, de 

acordo com Metz, promoveria uma espécie de prazer espectatorial, ligado à pulsão 

parcial do olhar. 

 

2.3 O Cinema Sublima 

Para Freud, a arte é uma modalidade de sublimação das pulsões5 na qual o 

sujeito manteria o objeto de investimento, transformando o seu alvo. Entende-se por 

sublimação a atribuição de um destino específico da pulsão que consiste na substituição 

de seu objetivo sexual por outro, eventualmente, mais valorizado socialmente. A 

sublimação seria uma operação de refinamento psíquico pela qual a defesa afastaria a 

presença brutal de fantasmas sexuais.  

Freud compara o processo de criação artística ao mecanismo de formação dos 

sonhos e sintomas, sugerindo um parentesco entre o artista e o neurótico, onde a criação 

artística se nutre de afetos e percepções inconscientes. “O prazer estético sempre 

implicaria na vivência do das Unheimlich6, trazendo à tona fantasmas infantis 

recalcados, o que implica o fascínio e a repulsa.  
“A natureza deu ao artista a capacidade de exprimir seus impulsos mais 
secretos, desconhecidos até por ele próprio, por meio do trabalho que cria; e 
estas obras impressionam enormemente outras pessoas estranhas ao artista e 
que desconhecem, elas também, a origem da emoção que sentem”. (FREUD, 
2006, p. 64). 
 

O investimento no artefato é um exercício de sublimação. A arte vai pertencer ao 

que Freud denomina como “atividades superiores”. O ato de sublimar seria uma 

experiência de ascese onde a subjetividade seria purificada do que Freud denomina de 

“erotismo perturbador”. Nesse sentido a arte seria capaz de transformar atividade em 

passividade e a criação artística seria um ato de espiritualização, na medida em que o 

corpo seria colocado provisoriamente de lado e impedido de se manifestar.  

Por outro lado, a experiência artística também aparece na obra de Freud como 

uma fuga do mal estar que a realidade civilizatória impõe ao homem. 
                                                 
5 Por pulsão podemos entender, de início, nada mais que a agência psíquica representante de uma fonte de 
estímulos intra-somática em contínuo fluir. Isso a diferencia de estímulo, que é produzido por excitações 
singulares provenientes de fora. (FREUD, 1989, p.153) 
 
6 Unheimlich: é a palavra designada por Freud para estranho/familiar. Coisas que de tão íntimas, nos 
soam estranhas. Em alemão, significa terrificante. 
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A vida tal como a encontramos é árdua demais para nós; proporciona-
nos muitos sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. A fim de 
suportá-la, não podemos dispensar as medidas paliativas (...) As 
satisfações substitutivas, tais como as oferecidas pela arte, são ilusões 
em contraste com a realidade; nem por isso, contudo, se revelam 
menos eficazes psiquicamente, graças ao papel que a fantasia assumiu 
na vida mental. (FREUD, 2006, p. 83)  
 

 
A arte, a partir da descoberta do inconsciente, passa a ser teorizada como o 

resultado de uma busca afetiva movida pelo desamparo, estranheza e ansiedade. Freud 

vai requalificar o investimento no artefato como um mecanismo de sublimação e 

afirmar que a força cultural desse fenômeno encontra-se no registro das pulsões e dos 

desejos.  
Com suas imagens e seus sons verdadeiros, o filme romanesco 
contribui para alimentar o fluxo de fantasmas do sujeito, a irrigar as 
figuras de seu desejo e não se duvida que o cinema clássico seja, entre 
outras coisas, uma prática de saciedade afetiva. (METZ, 1980, p. 137). 
 

 

2.4 Sobre a Metáfora 

Dessa forma, percebemos que o cinema, enquanto unidade poética, nos 

forneceria pontos de conexão com o Real, com o inconsciente pulsional, a partir do 

olhar. Essa aproximação do Real seria efetuada pela metáfora, expressão simbólica 

capaz de descrever partes de nosso próprio desconhecimento. A noção de metáfora 

como uma expressão do inconsciente surge da articulação empreendida por Lacan que 

aproxima o conceito de condensação freudiano com a estrutura linguística. A fala, para 

Lacan, dirá muito mais do que o sujeito pensa, ou deseja dizer. 

Por condensação, entende-se a formação de unidades de sentido novas que são 

resultantes de elementos disseminados, presentes na fala inconsciente, que se 

manifestam principalmente a partir do sonho. Esses componentes referem-se a 

conteúdos latentes, escondidos no psiquismo, e, por isso, só manifestados em partes. A 

esses elementos dispersos, Freud vai denominar como deslocamentos. Na releitura 

lacaniana do texto de Freud, o autor propõe uma analogia entre o deslocamento e a 

metonímia e entre a condensação e a metáfora. 

Sabe-se que, para a psicanálise, os sonhos referem-se ao inconsciente, à 

realidade psíquica, ao Real. Dessa forma, os deslocamentos operam de forma 

metonímica, por referirem-se a conteúdos recalcados e, portanto, que são revelados em 

parte, disfarçados de seu referente real.  
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Metz, a partir da leitura lacaniana, vai articular a estrutura metonímica à 

montagem cinematográfica. A montagem, para Metz, é um sintagma, um encadeamento 

de imagens e sons que se alinham sem seguir uma sintaxe específica. Dessa forma, 

elementos dispersos, partes desconexas, ou seja, metonímias, articular-se-iam, a partir 

do processo de montagem, para construir um significado, uma metáfora. 

Nos primeiros momentos do filme, quando ainda vive em Deserto Feliz, Jessica 

observa o tatu que o padrasto ceva (alimenta) e mantém preso no fundo de um tanque de 

latão. Isolado e solitário, o tato está acuado e, na tentativa de fugir, acaba por correr em 

círculos. Na sequência seguinte, Jessica se aproxima e bate insistentemente na lata com 

um pedaço de madeira. O ângulo da câmera se inverte. Antes víamos o tatu de cima, na 

perspectiva do olhar de Jessica, agora vemos Jessica de baixo. 

Momentos depois, rastros de uma névoa azul nos são mostrados. Deciframos que 

é o rosto de Jessica, muito suado, com expressão de resistência a uma dor muito forte. 

Apenas partes de seu rosto aparecem, mas inicialmente percebemos que ela está presa e 

imobilizada por alguém que a balança. Logo depois, percebemos o que acontece, Jessica 

está sendo estuprada. A cena demora muito, a ponto de nos convocar a uma vidência 

incômoda. No extracampo, o som da estaca de madeira que Jessica batia para assustar o 

animal. O ritmo da batida permanece durante toda a cena.  

 
Figura 22 Figura 23 Figura 24 

 
No filme “Deserto Feliz”, a sequência do estupro de Jessica pelo padrasto nos 

toca muito fortemente. Não vemos o ato, a violência explícita. O estupor em sua 

totalidade, não nos é mostrado. Mas o vivenciamos a partir de seus indícios. A realidade 

brutal da cena não é mostrada integralmente. Partes do que acontece nos são reveladas 

de forma metonímica, a partir da montagem e do enquadramento restrito. Lembramos 

aqui que Metz chama a atenção para que nós, espectadores, percebamos as imagens 

fotográficas projetadas no cinema como objetos ausentes, “pequena banda perfurada 

que se enrola contendo imensas paisagens” (METZ, 1982, p. 54). Como pode um 

registro fotográfico, um fantasma produto de uma construção que sabemos ser ficcional 
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nos afetar tão profundamente. O que vemos é o drama de Jessica ou o que vemos é uma 

ilusão que nos conecta ao nosso Real? 
Todo especular é fascinante porque carrega em si o vestígio, no visível, 
desta agressividade, desta pulsão não simbolizada, não verbalizada e, 
portanto, não representada. Chamemos pois, de especular o signo visível que 
apela ao fantasma, pois, comporta um excedente de vestígios visuais inúteis 
à identificação dos objetos porque é cronológica e logicamente anterior à 
fase do espelho. (KRISTEVA, 1980, p. 96) 

 
Ao dizer algo indiretamente, algo não verbalizável, ao metaforizar o real, ao 

adensar o imaginário, o cinema convoca afetivamente o sujeito que olha. Na cena de 

Jessica, percebemos o que acontece a partir da associação que a montagem constrói, 

fundindo elementos em uma metáfora. Nesse sentido, os fragmentos de realidade 

ganham significados mais densos que seu referente material. Nós a sentimos de maneira 

indireta, mas sentimos porque estamos próximos a ela, nos identificamos com seu olhar 

perdido. Desse modo, a identificação é introjetiva, incorporamos Jessica como nosso 

Ego externo ideal. 
O Real nada conhece além de distâncias, o Simbólico nada conhece além de 
máscaras, só a imagem, o Imaginário, é próxima. (...) A imagem está aí, de 
frente para mim: coalescente (seu significado e seu significante bem 
fundidos), analógica, global, impregnada: é um logro perfeito. (...) a imagem 
me cativa, me captura. (BARTHES, 1980, p. 124) 
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2.5 Além da Metáfora 
 

A leitura que Metz dedicou na articulação do cinema com a psicanálise é alvo de 

críticas empreendidas pelo filósofo Gilles Deleuze (1995) e pelo psicanalista Félix 

Guattari (1980). A dupla critica a visão estruturalista de Metz, ao tentar teorizar o 

cinema como uma linguagem capaz de significar a partir do engendramento de seus 

formantes, compostos por imagem e som. Para os autores, tratar o cinema como 

linguagem lhe tomaria a expressividade que lhe é imanente. Cinema, antes de tudo, na 

obra de Guattari, e, em destaque, Deleuze, seria um fenômeno físico, um autômato 

espiritual, capaz de tirar o pensamento de sua inércia “habitual”. Para Deleuze, a 

linguagem é nociva ao pensamento. 
O cinema não é língua, universal ou primitiva, nem mesmo linguagem. Ele traz 
à luz uma matéria inteligível, que é como que um pressuposto, uma condição, 
um correlato necessário através do qual a linguagem constrói seus próprios 
“objetos” (unidades e operações significantes). Mas esse correlato, mesmo 
inseparável, é específico: consiste em movimentos e processos de pensamento 
(imagens pré-linguísticas) e em pontos de vista tomados sobre estes 
movimentos e processos (signos pré-significantes). Ele constitui toda uma 
“psicomecânica”, o autômato espiritual, ou o enunciável de uma língua, que 
possui lógica própria.”(DELEUZE, 1995, p. 311) 
 

Percebemos que os filmes analisados são discursos construtores de metáforas 

eficazes no entendimento coletivo e estão fortemente ancorados no mito edipiano, seja 

na tentativa de reafirmá-lo ou transgredi-lo. No entanto, em “O Céu de Suely”, uma 

imagem surge, aparentemente sem ligação entre os planos vizinhos, que parece fugir a 

lógica sintagmática do filme, e, por isso, o diálogo com Deleuze nos parece pertinente, 

apesar dos profundos desacordos deste com o estruturalismo de Metz. 

 

 
Figura 25 

 
 

“O Céu de Suely” estrutura toda a narrativa numa associação do céu com as 

ações de sua protagonista, Hermilla. No momento em que a narrativa está construída, já 

sabemos quem é Hermilla, o que ela busca e conhecemos as metáforas produzidas pelo 

céu azul. Uma imagem de uma pipa estragada surge, agarrada a um fio, tendo ao fundo 
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um céu azul. Interpretamos, inicialmente, a cena como uma metáfora de um destino 

trágico de quem se agarra aos sonhos, às ilusões, que se referem ao céu. Num segundo 

momento, imaginamos que ela remeta a uma infância roubada, a uma ingenuidade que 

Hermilla perde ao ver-se solitária, tendo que cuidar de um filho e conseguir trabalho. 

No entanto, todo o esforço estaria baseado numa interpretação individual, tornando-se 

polissêmico, impreciso num plano coletivo. 

Também percebemos que a cena da pipa no céu pode ser um vazio, algo que 

passa despercebido, não tendo, necessariamente, que significar, integrando-se à diegese. 

Mas está lá, presente. Nesse sentido, a imagem pode ser algo totalmente novo, “uma 

massa plástica, uma matéria a-significante e a-sintática”. (DELEUZE, 1995, p. 42), o 

plano da pipa no céu, pode ser uma imagem livre da metáfora. Dessa forma, o diálogo 

com Deleuze nos parece pertinente ao percebermos que a arte, e o cinema enquanto 

expressão artística, deve se liberar das interpretações que apenas reduzem sua 

autonomia, ao relacionar o sentido estético a discursos exteriores, como por exemplo, a 

semiótica. Nessa perspectiva, o plano cinematográfico seria o que Deleuze defende 

como uma imagem ótico-sonora-pura, desmetaforizada, uma intensidade afetiva.  

Para Deleuze, o cinema seria um bloco de “movimento/duração” capaz de 

expressar processos de pensamento a partir do fluxo do movimento em relação com o 

tempo. O cinema, para o autor, projetaria em devir, imagens e signos. Deleuze deposita 

na arte, a possibilidade de transformação de uma realidade que o artista suspende e põe 

à distância, sem “a moldura do significante”. No cinema, esse princípio seria a matriz de 

uma imagem “visível apenas como potencialidade”. 
A função da arte é desfazer as falsas percepções, emoções estereotipadas e 
tolices que se escondem por trás da opinião que domina a vida cotidiana.(...) 
As idéias pertencem a algum domínio que está no plano material.(...) Pode ser 
uma idéia em pintura, em literatura, em filosofia, em ciência, ou em qualquer 
outro campo do saber e do fazer humanos.  Essas idéias devem ser tratadas 
como potencialidades já engajadas em um modo de expressão. 
(DELEUZE/GUATTARI, 2000, p. 258) 

 
Para Deleuze (1992), o cinema é uma forma de pensamento que ele denomina de 

“bloco de movimento/duração”, composto por imagens “diferenciais” capazes de 

requalificar o olhar e se opor às imagens dogmáticas, representativas, frutos do senso 

comum, da opinião e do pensamento metafísico.“O ato de pensar não decorre de uma 

simples possibilidade natural, ele é, ao contrário, a única criação verdadeira. A criação é 

a gênese do ato de pensar no próprio pensamento.”  (DELEUZE/GUATTARI, 1992, p. 

119.) 
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Nesse sentido, pensar, para Deleuze, seria traduzir signos que são criados a partir 

das imagens cinematográficas, tradução capaz de colocar o pensamento, que tende à 

inércia, em movimento. Deleuze também exclui o cinema de sua função sublimatória, 

depositando nessa arte uma virtude que  advém de sua capacidade em manter o caos. O 

cinema ao trabalhar como um intercessor do pensamento, rompendo com sua 

passividade. Profundamente influenciado por Nietzsche, que deposita na arte uma 

capacidade de mobilização do homem e de seus afetos. 

Seguindo essa percepção de arte, o cinema recortaria a realidade, amplificando o 

que ela possui de complexa. A realidade densa, contraditória, onde o olhar metafísico 

que conforta e reduz o caos seria inútil. Um cinema que, enquanto pensamento, a 

exemplo do filme que analisamos, ajudaria a produzir a mulher como signo de fronteiras 

fluidas. Masculinos e femininos como adjetivos se imbricam no mundo moderno, onde 

os indivíduos são atravessados por identidades diversas, voláteis, que se juntam. 

Multiplicidades e nunca essências identitárias. Para Deleuze, o corpo seria uma teia de 

potencialidades, de intensidades em constante movimento e transformações. Mulheres 

diferentes, vivendo, numa mesma época, diferentes tempos, submetidas a variadas 

formas de interdições e possibilidades e, nesse sentido, uma arte que trabalha em favor 

da desconstrução de uma verdade interiorizada no corpo. 
A projeção cinematográfica (...) desterritorializa as coordenadas perceptivas e 
dêiticas. (...) O inconsciente torna-se uma espécie de território ocupado, depois 
de ter sido desnudado. (...) Desterritorializam todas as representações. (...) Isso 
não quer dizer que o cinema não seja, também ele, familiar, edipiano e 
reacionário, que não trabalhe na mesma direção fundamental da psicanálise. 
Mas não o faz da mesma maneira. Não se contenta em rebater as produções do 
desejo sobre os encadeamentos significantes (...) A linguagem do cinema é 
viva, enquanto a psicanálise já não fala, desde muito, senão uma língua morta. 
(GUATTARI, 1984, p.107). 

 

Para Deleuze, os signos cinematográficos seriam específicos dessa arte e 

irredutíveis aos signos linguísticos. O autor nega a associação do cinema como 

linguagem. Linguagem essa que Deleuze considera “a raiz de toda ilusão, de toda 

finitude e da servidão dos homens.” Seria a linguagem a origem da inclinação dos 

homens para a opinião.  

Para os filósofos, a opinião apresentaria um pensamento que sonha com a 

unidade, mas enquanto unidade, o mundo certamente nos levaria sempre ao plano das 

interpretações metafísicas. “Nada é mais angustiante e doloroso do que um pensamento 

que escapa a si mesmo (...) e o instante que não sabemos se é longo demais ou curto 

demais para o tempo”, afirmam Deleuze e Guattari. A função da arte (do cinema) seria 
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desfazer as falsas percepções, as emoções estereotipadas e tolices que se escondem por 

trás da opinião, do senso comum que domina a vida cotidiana. 

O cinema, para o autor, projetaria, em devir, imagens e signos. Deleuze deposita 

na arte a possibilidade de transformação de uma realidade que o artista suspende e põe à 

distância, sem “a moldura do significante”. No cinema, esse princípio seria a matriz de 

uma imagem “visível apenas como potencialidade”. 
A função da arte é desfazer as falsas percepções, emoções estereotipadas e 
tolices que se escondem por trás da opinião que domina a vida cotidiana.(...) 
As idéias pertencem a algum domínio que está no plano material.(...) Pode ser 
uma idéia em pintura, em literatura, em filosofia, em ciência, ou em qualquer 
outro campo do saber e do fazer humanos.  Essas idéias devem ser tratadas 
como potencialidades já engajadas em um modo de expressão. 
(DELEUZE/GUATTARI, 2000, p. 270) 

 
Baseando-se na leitura de Deleuze e Guattari, Rolnik (2000) vai propor uma arte 

que se liberte do modelo, capaz de despertar sensações e estabelecer novas relações 

entre o homem e o mundo, um novo olhar que liberte o homem da linguagem, do 

código e das causalidades. Nesse sentido, Rolnik destaca um ponto importante no 

estudo dos filósofos no que se refere à necessidade do homem em conviver com o 

incodificável, ou de pensar para decifrar novos signos propostos. “O mundo liberta-se 

de um olhar que o reduz às suas formas constituídas e sua representação para oferecer-

se como matéria trabalhada pela vida enquanto potência e variação”. (ROLNIK, 2000, 

p. 370) 

A análise da construção e da crise do Simbólico, no terceiro capítulo desta 

dissertação, estará fundamentada nas argumentações anteriormente realizadas. 
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 Capítulo 3 
 
 A Construção e A Crise do Simbólico  
 
 Neste capítulo, estaremos analisando os aspectos simbólicos referentes ao 

patriarcado, presentes nos filmes “Baixio das Bestas”, “O Céu de Suely” e “Deserto 

Feliz”. Buscaremos enfocar a crise do símbolo masculino como referência cultural e sua 

ação na estruturação dos discursos referentes à condição feminina. 

 Já ressaltamos, anteriormente, a importância do simbólico na estruturação do 

sujeito lacaniano. Nesse sentido, percebemos que os três filmes analisados referenciam 

uma derivada histórica que nos remete à decadência do patriarcado, estudada por Freyre 

(2003). Antes de analisar os componentes deste processo, vamos identificar alguns 

diálogos entre o cinema e a História, que serão fundamentais para justificar nossa 

análise. 

 Marc Ferro (1992) vai afirmar que o cinema reinventa uma realidade, permitindo 

que se reflita sobre a história a partir da construção ficcional. Nesse sentido, o que está 

em foco é a formação de um novo mapa simbólico que vai remeter a uma crise da 

função paterna e que, potencialmente, será matriz de uma memória a partir da sua 

materialização no discurso fílmico. 

 Ferro vai pensar o cinema como um documento histórico, revelador de 

ideologias, inquietações e interesses que revestem determinada cultura. O filme de 

ficção, ao reconstruir realidades, vai fazer com que, nas entrelinhas da representação 

ficcional, escapem enunciados que servirão de instrumento de observação na 

interpretação da realidade histórica. 

 Ao refletir sobre a condição feminina, os três filmes que analisamos vão revelar 

olhares múltiplos, mas que têm como referente histórico principal uma crise de 

masculinidades que mobilizou um grupo de pessoas a pensá-la através do cinema e que 

certamente vai promover a construção de novos símbolos, capazes de contribuir para a 

ressignificação da metáfora paterna lacaniana. 
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3.1 Derivadas Históricas: a Decadência do Patriarcado. 
 

No texto Sobrados e Mocambos (2003), o sociólogo Gilberto Freyre vai 

discorrer sobre o processo de urbanização, identificando mudanças profundas nas 

estruturas familiares que acabam por construir novas ordens sociais. O aparecimento de 

matriarcados rurais se dá, especialmente, a partir da imigração masculina para os 

centros mais desenvolvidos economicamente. O Iguatu desértico, árido, distante, 

atravessado por pessoas nômades, assim como o vazio dos excluídos nos arredores de 

Petrolina, representado em O “Deserto Feliz”, e a falência do engenho de açúcar que 

pontua o “Baixio das Bestas” são expressões desse movimento preconizado por Freyre. 

Movimento esse que, por sua vez, provocou rupturas profundas nas representações de 

gênero. 
O absolutismo do Pater Famílias na vida brasileira – pater famílias que na sua 
maior pureza de traços foi o senhor da casa-grande de engenho ou de fazenda 
foi se dissolvendo à medida que outras figuras de homem criaram prestígio na 
sociedade escravocrata. Com a ascendência dessas figuras e dessas 
instituições, a figura da mulher foi, por sua vez, libertando-se da excessiva 
autoridade patriarcal, e, com o filho e o escravo, elevando-se jurídica e 
moralmente. (FREYRE, 2003, p. 208). 
 

Nesse sentido, os discursos que pontuam os textos dos três longas-metragens 

têm como pano de fundo sínteses contemporâneas que se referem a uma crise de 

masculinidade que, na atual conjuntura, desbotou os papéis tradicionais de honra e 

moral masculinas. O esmaecimento da figura do homem, o pai ausente, acovardado e, 

muitas vezes, fragilizado, decadente, violento, trágico, começa a tornar-se arquétipo 

recorrente no cinema nacional. Isto se evidencia na concepção do Nordeste do Brasil 

como cenário no qual o homem muitas vezes sublima sua decadência e seu desprestígio 

em atitudes despóticas em relação à mulher. No entanto, é importante ressaltar que, 

apesar de terem como matrizes derivadas que nos levam à decadência do patriarcado, os 

três filmes constroem olhares muito diversos sobre o tema.  

 

 
Figura 26 Figura 27 Figura 28 
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Em “O Céu de Suely” o homem está diminuído, apagado, subjugado, esquecido, 

enquanto a mulher torna-se produto de uma sociedade que muda, que falha, construindo 

novas derivadas históricas e novos processos de subjetivação. No filme, é interessante 

observar a ausência de homens na condução da narrativa. Todo discurso do filme é 

estruturado na protagonista e nas reações que esta provoca às mulheres de seu núcleo 

familiar, composto pela avó e pela tia. Uma família matriarcal onde não há nenhuma 

referência à presença de um pai, transferindo a função moral e a autoridade para a figura 

da avó.  

Curiosamente, não existe uma cabeceira na mesa. Mesa composta por quatro 

lugares, no qual um dos lados está encostado na parede, o que, ironicamente, indicia a 

falta de alguém. A avó, chefe da família, se opõe a uma parede e, pelo fato da mesa ser 

quadrada, passa a haver um equilíbrio de forças entre as três mulheres.  

Em O “Deserto Feliz”, o patriarca está de costas, silencioso enquanto a 

protagonista, Jessica, senta-se na cabeceira oposta, onde uma luz solar intensa incide 

sobre seu corpo. O olhar dela teimosamente evita focar o patriarca. Jessica insiste em 

olhar para o exterior. A mãe, sempre em movimento durante a cena, ora é iluminada 

pelo foco externo, ora permanece no escuro. No “Deserto Feliz”, o pai representa o 

algoz, o criminoso que motiva a fuga da protagonista.  

Mas é no “Baixio das Bestas” que esse pai ainda resiste como figura de 

autoridade, sempre em pé em relação à protagonista, detentor de um discurso repetitivo 

e nostálgico, que remete aos “velhos” tempos em que a moral imperava, enquanto o 

feminino, suposto detentor de um mal, permanecia em silêncio e sob controle.  

No “Baixio das Bestas”, o cenário reforça o discurso da formação do Brasil 

como derivada de uma civilização de raízes rurais. Nesse sentido, a estrutura familiar 

rural remete ao modelo social do direito romano que tem origem na Península Ibérica e 

manteve-se vivo no Brasil até 1940, contribuindo para a formação de um inconsciente 

patriarcal superlativo, presente na sociedade do Nordeste. A partir desse modelo, o pai 

permanece como centro de autoridade do núcleo familiar que passa a ter agregados, a 

exemplo dos escravos, que o dilatam, fazendo com que o pater permaneça ilimitado. 

Durante séculos, no Brasil, a família estruturou-se no micro universo latifúndios 

rurais, em particular, nos engenhos da monocultura da cana de açúcar da Zona da Mata 

de Pernambuco, que permaneceram isolados, permitindo ao patriarca desprezar 

qualquer princípio externo que pudesse abalar seu núcleo familiar. Holanda (1995), ao 
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analisar as matrizes que compõem o ethos do povo brasileiro, vai identificar essa 

estrutura rural. 
Nos domínios rurais, a autoridade do proprietário de terras não sofria 
réplicas, tudo se fazia consoante sua vontade, muitas vezes caprichosa e 
despótica. O engenho constituía-se um organismo completo e que, tanto 
quanto possível, se bastava a si mesmo. (...) É preciso considerar esse fato 
para se compreender exatamente as condições que, por via direta ou indireta, 
nos governaram até muito depois de proclamada nossa independência 
política e cujos reflexos não se apagaram ainda hoje. (HOLANDA, 1995, p. 
73-80) 

 
Dessa forma, a moral se estabelece como lei, revestida de interditos, inflexível e 

superior, capaz de promover a “boa harmonia do corpo social” ao ser exercida. Freyre 

(1992), ao discorrer sobre as estruturas familiares no texto de Casa Grande e Senzala, 

obra que antecede “Sobrados e Mocambos”, observa que a moral persistiu como 

disfarce do sádico, exercido pelo pai e perpetuado até hoje nos discursos do Estado. 
(...) A tradição conservadora no Brasil sempre tem se sustentado no sadismo do 
mando, disfarçado em princípio de autoridade ou defesa da ordem. Entre essas 
duas místicas, a da ordem e a da liberdade, a da autoridade e a da Democracia – 
é que vem se equilibrando, entre nós, a vida política, precocemente saída do 
regime dos senhores e escravos. (FREYRE, 1992, p. 387) 
 

 

 
Figura 29 

 
É dia e seu Heitor, pai e avô de Auxiliadora, sentado ao lado esquerdo da tela, 

conversa com mestre Mário, permanecendo de costas para a câmera, apoiado numa 
bengala.  

Seu Heitor diz: “Não tem honra que não seja ferida, nem moral que não seja 
traída. É com a moralidade que o mundo se anda.”. Mestre Mário responde: 
“Muita safadeza, não?”. Os dois homens prosseguem na conversa. Heitor diz: 
“O respeito se acabou de vez, Sabe o que é? Pois é a falta de um homem que dê 
as ordens de verdade. Que grite mais alto. Só tem cueca melada hoje. 
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Antigamente não. A coisa era no cacete de boi. Tinha autoridade, vergonha (...) 
tinha vergonha de puta. Agora isso virou moda.”. 

 
Na cena descrita acima, Heitor, pai e avô de Auxiliadora, refere-se a um tempo 

em que a moral imperava no lugar. Um momento no qual o homem estava sob um 

controle que parecia transcender a si mesmo, e, principalmente, um tempo em que o 

feminino estava sob o domínio do pai. O discurso do pai/avô remete ao discurso do 

servo, ressentido, nostálgico, diante da fraqueza da figura do senhor. 

Para Nietzsche (2002), o ressentimento é um sentimento reativo que desperta 

quando o agir torna-se proibido. O alimento do ressentido, para o autor, seria uma 

“vingança imaginária” que permanece introspectiva ao sujeito, este, incapaz de recriar-

se e agir. Nietzsche discorre que o ressentimento deriva do que chama de “moral do 

escravo”. O ressentido se auto-predica como perdedor, moralmente bom, que acaba por 

“ruminar” sua mágoa, silenciando a violência, o que faz com que transforme sua 

angústia numa “perigosa matéria explosiva”.  

Nesse aspecto, o “Baixio das Bestas” remete ao discurso familiarista burguês 

descrito por Roudinesco (2003), que permaneceu na Europa até o final do século XIX, 

quando a Revolução Francesa instaurou uma nova ordem hierárquica, descrita pela 

autora como uma “irrupção do feminino” como ameaça7.  
A influência do feminino ameaçava então a cabeça do rei, a alma do monarca, 
a soberania do reino. Ao cortar a cabeça do rei, dirá Balzac, a revolução 
derrubou a cabeça de todos os pais de família. (ROUDINESCO, ANO. P. 33). 

 
O processo de feminização da sociedade, ocorrido no Nordeste do Brasil a partir 

do final do século XIX, até 1940 e que ainda hoje se observa, se expressava através de 

metáforas em que as mudanças históricas passavam a ser vistas no feminino. Isso 

significava que, ao ocupar os lugares tradicionalmente masculinos e ao ganharem o 

espaço público, as mulheres do Brasil República promoviam a “horizontalização dos 

hábitos”, com um enfraquecimento da hierarquia paterna que denotava uma angústia 

masculina de um tempo que sugeria uma desvirilização da cultura. 
Das virtudes ambivalentes de que ela se reveste, retêm-se, principalmente, o 
aspecto nefasto: de sagrada, ela (a mulher) torne-a impura(..) O outro é a 
passividade em face da atividade, a diversidade de quem quebra a unidade, a 
matéria oposta à forma, a desordem que resiste à ordem. A mulher é assim, 

                                                 
7 Olympe de Gourges é um ícone dessa ameaça feminina citada por Roudinesco. Participante da 
Revolução Francesa, acabou por escrever a “Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã”, em 
contrapartida à Declaração dos Direitos do Homem. Sua influência não foi aceita pelos revolucionários, 
uma vez que ameaçava a ordem masculina, ao declarar que “as mulheres deveriam ter o direito de subir à 
tribuna”, uma vez que já haviam subido ao cadafalso. Ironicamente, foi assassinada pelos revolucionários 
franceses.  
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voltada ao mal (...) Há um princípio mau que criou o caos, as trevas e a 
mulher, diz Pitágoras. (BEAUVOIR, 1970, p. 101). 
 

Para Roudinesco, a família autoritária, destituída a partir do século XIX, é a 

matriz do núcleo familiar atual, mutilado, violento, revestido por “feridas íntimas” e 

“lembranças recalcadas”. Nesse sentido, segundo a autora, a auréola de virtude do 

patriarca dominante acaba por gerar uma imagem invertida de si mesmo. É nesse 

momento que a psicanálise se legitima como ciência, utilizando como base simbólica o 

mito edipiano.  

 

3.2 Considerações sobre o Patriarcado e o Édipo 
 

O Complexo de Édipo faz parte de uma mecânica montada por Freud que 

explica os investimentos afetivos que a criança vai depositar nos pais durante os 

primeiros sete anos de vida. Esses afetos, segundo a psicanálise, serão as matrizes na 

construção de vínculos entre o homem e a mulher, na fase adulta 

O Édipo é uma tragédia adaptada a partir de trechos selecionados por Freud da 

peça de Sófocles. O mito relata a forma como a criança rompe com o mundo dos 

impulsos e passa a ter um controle racional sobre os seus desejos. Metaforicamente, o 

Édipo estabelece um ódio ao pai, por separá-lo da mãe, seu primeiro significante 

narcísico, signo de proteção e permissividade absoluta. Essa separação do eu-narcísico 

da mãe se dá através de interdições enunciadas pelo pai que promove a inserção da 

criança na ordem e na cultura, fazendo com que o signo feminino prevaleça como 

referente da natureza. 

Dessa forma, o relato descreve o grande interdito que governa as sociedades 

ocidentais, o incesto. A identidade do homem adulto, inconscientemente conectado à 

resolução edipiana, vai internalizar a culpa como resultante do desejo erótico pela mãe e 

pela morte do pai. Os fenômenos descritos por essa peça vão compor a matriz da 

formadora condição humana e vão legitimar as relações de aliança heterossexual cuja 

célula é o filho, que compõem os ideais de família. Dessa forma, a família é o primeiro 

modelo de sociedade política, governada pelo chefe, simbolizado pelo pai e tendo no 

povo a imagem do filho. “A família transformou-se num lugar de retenção e ressonância 

de todas as determinações sociais.” (DELEUZE/GUATTARI, 2004, p. 280). 

Uma variante do Complexo de Édipo será o complexo de Castração. De acordo 

com Freud, o medo primordial introjetado no inconsciente do sexo masculino reside no 

temor de ser castrado. O menino, ao descobrir na mulher um ser castrado, passaria, na 
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teoria freudiana, a temer simbolicamente a figura feminina por não possuir o falo. Dessa 

forma, o masculino vai sublimar o terror da castração a partir do recalque ou da 

fetichização. Nos próximos capítulos, o fetiche freudiano, será mais bem analisado. 

Dessa forma, a ordem discursiva mediadora da sociedade moderna constrói o 

mito no qual a masculinidade e, particularmente, a posse do falo, estariam associadas ao 

desejo sexual. A feminilidade, marcada pela castração simbólica estaria, portanto, 

associada à passividade e à submissão. Desejar, passa a ser tido como um verbo 

exclusivamente masculino no entendimento freudiano que, ao longo de toda sua tese, 

defendeu a assertividade masculina e a passividade feminina como a melhor 

estruturação social.  
Pessoas obedeciam a uma regra de filiação patrilinear. A esse sistema opunha-
se o matriarcado, segundo o qual a regra de filiação matrilinear decidia sobre 
essa autoridade, tomando como referência vínculos genealógicos que 
passavam pelas mulheres. O imaginário ligado a essa bipolaridade sempre 
teve, em todos os tempos, força de lei a ponto de esquecer, às vezes, que a 
dominação do principio masculino sobre o feminino havia sido, em todos os 
tempos, e na quase totalidade das sociedades humanas, a única regra a partir da 
qual era possível construir as relações entre os sexos. (ROUDINESCO, 2003, 
p. 36). 

 
Como destinos para a condição feminina, invejosa da falta anatômica, Freud 

sugere três caminhos. A mulher pode recalcar-se, negando sua libido, falicizar-se, 

tornando-se sexualmente desejante e ativa, ou ter um filho homem, assumindo a posse 

do falo a partir da criança.  

Derivando-se da estrutura edipiana, o freudianismo passa, a tentar entender a 

afetividade da sociedade moderna a partir do texto Totem e Tabu. A partir dessa obra, 

Freud vai estruturar o crescimento do indivíduo em três fases. Uma primeira fase, que 

corresponde ao ser humano criança, o menino (a) profundamente narcísico e onipotente 

e merecedor de um gozo absoluto, a qual ele chama de animista, uma segunda, que teria 

um caráter religioso no qual a criança passa a ver em seu pai um acima de todas as 

coisas e depositando nele toda a necessidade de proteção e, finalmente, uma terceira 

fase do desenvolvimento psíquico, quando o indivíduo adulto mata simbolicamente o 

pai, depositando sua crença num logo. Ou seja, num totem que simbolizará o pai morto 

e que lhe confere uma marca de irmandade com outros homens. 
(...) tendo que ser recalcada da horda primitiva, a figura do pai teria monopólio 
sobre o gozo, representado que seria este pela riqueza material e pelos prazeres 
eróticos (...) Os filhos resolvem, então, se rebelar contra esse estado de coisas 
estabelecido pela força bruta. Estabeleceram assim um pacto de morte, em 
nome do gozo, destruindo a figura do pai primordial e construindo uma 
comunidade de irmãos. Forjaram, então, um totem representando a figura do 
pai morto, a quem reverenciaram como uma marca de filiação. Essa culpa 
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originária seria transmitida, contudo pela memória coletiva inconsciente (...) 
Assim, a presença de um fantasma originário estaria sempre presente nas 
gerações posteriores, fundante que seria do complexo de Édipo e do supereu. 
(BIRMAN. 2006. P. 66) 
 

Totem e tabu, publicado em 1912, é uma fabula sobre a horda primitiva que 

explica a origem da cultura a partir do parricídio, a morte do pai. No mito, o pai 

violento, ciumento e dono de todas as mulheres, teria sido assassinado pelos filhos e 

sido comido posteriormente. Culpados, os filhos, elegeram um totem, símbolo de 

irmandade e repositor simbólico da presença do pai e acabam arrependidos por toda a 

existência. Dessa forma, o sentimento de culpa vai fazer com que indivíduos se recusem 

a manter relações sexuais com as mulheres da tribo que pertenciam ao pai.  

Dessa forma, o totem representa um logo, no qual a humanidade acaba por se 

espelhar, e a libertação das mulheres viúvas do pai da sexualidade dos irmãos, 

fundamenta o que hoje conhecemos como a interdição do incesto. Para Lévi-Strauss, a 

universalidade da proibição do incesto acabou por orientar um sistema de parentesco e 

casamento que escapava à consciência individual dos homens. Sobre a naturalização da 

interdição do incesto, o autor analisa: 
... não é puramente de origem cultural, nem puramente de origem natural e 
tampouco é uma dosagem de elementos compósitos tomados em parte da 
natureza e em parte da cultura. Ela constitui o procedimento fundamental 
graças ao qual, pelo qual, mas, sobretudo, no qual, efetua-se a passagem da 
natureza à cultura. Nesse sentido, ela pertence à natureza, pois é uma condição 
geral da cultura, e, por conseguinte, não devemos surpreender-nos de devê-la 
tomar da natureza seu caráter formal, isto é, a universalidade. Mas num certo 
sentido também, ela já é cultura, agindo e impondo sua regra no seio de 
fenômenos que a principio não dependem dela. (LEVI-STRAUSS, 2003, p. 
29.) 

 
Para Lévi-Strauss (2003), existe uma estrutura universal na qual se baseia o 

parentesco. Essa estrutura determina a mulher como objeto de troca entre os clãs das 

sociedades primitivas das quais se derivam a família nuclear e a instituição do 

casamento, tendo na interdição do incesto a sua condição de possibilidade. Para o autor, 

a lei da proibição do incesto predica toda cultura e, é dessa forma, que o tabu institui-se 

como verdade8 universal. Nesse sentido, a exogamia vai construir a mulher como 

                                                 
8 Ao utilizar o substantivo verdade, concordamos com Nietzsche que vai teorizar a verdade como uma 
categoria sem substância. Para Nietzsche, não haveria verdade e sim “vontades de verdade”. Em 
Foucault, o termo positividade é resultante da vontade de verdade nietzschiana que compõe um traço de 
controle e delimitação discursiva que faz com que as sociedades sejam modeladas por “verdades” que são 
legitimadas institucionalmente. Para Nietzsche, não existe verdade transcendente, imperativa, legitima e, 
sim, ordens metafísicas instauradoras de crenças e normas que levam à legitimação de supostas verdades.  
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elemento de valor pela sua capacidade reprodutiva, esta imperativa para a manutenção 

da civilização. 

 Para Foucault (2007), a lei estruturalista deriva de uma estrutura de poder que 

ao proibir o desejo incestuoso, promove um modelo de identificação compulsória que 

legitima a heterossexualidade, normatizada, segundo o autor, pelo dispositivo da 

sexualidade, a partir do dispositivo da aliança, caracterizado pelo casamento. 
O dispositivo de aliança se articula fortemente com a economia devido ao 
papel que pode desempenhar na transmissão ou na circulação das riquezas, o 
dispositivo da sexualidade se liga à economia através de articulações 
numerosas e sutis, sendo o corpo a principal – corpo que produz e consome. 
Numa palavra, o dispositivo de aliança está ordenado para uma homeostase do 
corpo social. (FOUCAULT, 2007, p. 118). 
 

Para o filósofo, o incesto adquire um valor concreto no entendimento da 

construção do parentesco como condição de possibilidade da família nuclear, como nos 

leva a perceber o incesto não como um temor natural, baseado numa fantasmagoria, 

conforme descrito por Freud. Analisados por Lacan, os pressupostos de Lévi-Strauss, 

adquirem uma função simbólica, constituinte na transformação de todo ser humano em 

um sujeito. 

Para Bataille, o homem é um animal que permanece interdito diante da morte e 

da união sexual. No entanto, para o autor, a construção do interdito corresponde à 

necessidade de distribuir, “equitativamente”, as mulheres entre os homens. “O interdito 

atuava como uma regra qualquer, mas as regras foram estabelecidas para responder a 

preocupações secundárias” (BATAILLE, 1987, p. 49). Ou seja, o incesto constitui-se 

como tabu a partir da necessidade de legitimar a herança, e, para isso, constituir a 

família nuclear, formada a partir de uma aliança e de uma filiação que viabilizam as 

sociedades fundamentadas na propriedade privada. Dessa forma, constitui-se, 

historicamente, a subalternidade do feminino e abole-se a endogamia.  
A doação é, em si mesma, a renuncia, o interdito do prazer animal, do prazer 
imediato e sem reservas. É que o casamento é menos o ato dos cônjuges que o 
do doador da mulher, do homem (do pai, do irmão) que teria podido gozar 
livremente dessa mulher (de sua filha, de sua irmã) e, no entanto, a dá. 
(BATAILLE, 1987, p. 205). 
 

Bataille afirma que era no movimento dos interditos que o homem “separava-se 

dos animais”. A partir da criminalização de sua prática, em benefício da normatização 

dos instintos e da manutenção da família, o incesto constitui-se no grande tabu da 

humanidade, que, no senso comum, diferencia o homem do animal, e que ajuda a 



 53

adensar a crença na vinculação do masculino com a cultura, o civilizatório e o feminino 

com a natureza. 
(...)Isso porque todos esses seriam marcados pelo excesso afetivo e que não 
eram racionalmente regulados, como deveriam pelos padrões da civilização. 
Com efeito, as figuras da mulher, da criança e do louco foram comparadas com 
a do primitivo. Todos teriam uma impulsividade desmensurada e pequeno 
controle social dos afetos, de forma a estarem bem mais próximos do registro 
da natureza que do registro da cultura. (BIRMAN, 2006, p.84). 

 

A partir do final do século XIX, no apogeu de uma era tecnicista e 

mercantil, quando a sociedade tradicional começa a ser ameaçada pelo enfraquecimento 

do pai, os indivíduos buscam identidade em novas ordens simbólicas, hoje 

caracterizadas, essencialmente, pelo poder econômico. “A família tende a reduzir-se à 

medida que o capitalismo se desenvolve, dando origem ao individualismo. Nesse 

sentido, o pai, passa a ser reduzido a uma abstração”. (ROUDINESCO, 2003, p. 105) 

Uma cultura do indivíduo, uma religião do eu, começam a tomar corpo nas sociedades 

pós-industriais. O filho culpado dá origem a um narciso desejante e onipotente numa 

sociedade baseada no gozo. Uma nova humanidade sem interdições e aparentemente 

livre, mas, no entanto, igualmente trágica, excludente e profundamente hierárquica. 
As alianças e as filiações já não passam pelo homem, mas pelo dinheiro; a 
família torna-se um microcosmo capaz de exprimir o que já não domina. (...) 
Pai, mãe, filho, tornam-se, assim, o simulacro das imagens do capital (...) de 
tal modo que essas imagens já não são reconhecidas no desejo, determinado a 
investir apenas em seu simulacro. (DELEUZE/GUATTARI, 2007, p. 276). 

 
Em o Anti-Édipo, Deleuze e Guattari (2007) empreenderam uma crítica aos 

pressupostos psicanalíticos de base edipiana, que, segundo eles, ajudaram a cristalizar 

enunciados que legitimam a hegemonia masculina a partir do mito do Édipo, 

considerada por eles, de base metafísica. 
O poder descobre-se exterior e não ontológico à figura masculina, revelando 
um traço de fragilidade de construções discursivas materializadas 
historicamente a partir da repetição do comentário. A crise da ordem 
transcendental, por sua vez, põe em xeque a hegemonia do gênero masculino 
como paradigma do gênero universal metafísico. Sujeito que se descobre como 
não universal, não transcendente e sim histórico. O abalo da hegemonia do 
masculino indica uma nova vertente no pensamento. A modernidade como 
processo de feminização da cultura. O pai, de força original, torna-se derivada 
(DELEUZE/GUATARRI, 2007, p.273). 

 
O discurso edipiano acaba por marcar o feminismo pelo particularismo, 

evocando a transcendência de uma lei moral que é historicamente construída e por isso, 

passível de ruptura. Metz (1982) observa a importância do símbolo (do totem) na 

condição humana: “Existe sempre um movimento óbvio após a observação de que é o 
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homem quem produz o símbolo quando também está evidente que o símbolo faz o 

homem. Essa é uma das grandes lições da psicanálise, da linguística e da antropologia”. 

(METZ. 1982. p. 20.). A partir do entendimento do funcionamento do mito edipiano na 

normatização da cultura, entendemos como a crença no simbólico acabou por modelar o 

pensamento patriarcal que espelha toda uma sociedade no mundo ocidental, fazendo 

com que o indivíduo do sexo masculino surja como o sujeito universal.  
É por isso que o Édipo reúne tudo e tudo se encontra no Édipo – ele é de fato o 
resultado da história universal, mas no sentido particular em que se diz o 
mesmo no capitalismo. Toda série de fetiches, ídolos, imagens e simulacros; 
fetiches territoriais, ídolos ou símbolos despóticos, tudo se reduz ao simulacro 
edipiano. (DELEUZE/GUATTARI. 2004 P. 280). 

 
O conceito de universalismo opõe-se ao de particularismo e isso se torna 

evidente ao analisarmos a questão da universalidade dos direitos humanos, constatando 

o quanto se torna invisível a particularidade do ser mulher. Essa particularidade 

esconde-se sob a retórica abstrata dos direitos do homem, pensados no masculino 

enquanto portador do caráter universal. Sendo assim, para que se leve em conta que a 

humanidade se conjuga no masculino/feminino, faz-se necessário o reconhecimento das 

particularidades e singularidades que compõem a universalidade. 
(...) a mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem, e não este em 
relação a ela: a mulher é o inessencial frente ao essencial. Ele é o sujeito, ele é 
o absoluto; ela é o outro... a mulher não se reivindica como sujeito por que não 
possui meios concretos para isso, porque experimenta o laço necessário que a 
une ao homem sem solicitar nenhuma reciprocidade, e porque amiúde é 
complacente com o seu papel de outro. (BEAUVOIR, 1981, p. 251) 

 
Para Deleuze e Guattari, a produção de enunciados em cada indivíduo não se 

deve ao sujeito individual e, sim, aos agenciamentos coletivos que atravessam as 

pessoas, sendo interiores a elas, mas muitas vezes desconhecidos porque passam a 

compor o inconsciente humano. Dessa forma, os filósofos sistematizam a crítica à 

psicanálise, remetendo a ela uma espécie de esmagamento dos múltiplos códigos 

sociais, em favor de um código pré-existente constituído pelo Édipo, pela castração e 

pelo “romance familiar”. Nesse sentido, percebe-se uma concepção de desejo definido 

enquanto máquina e encadeamentos coletivos e não enquanto teatro. 
Édipo não é o papai-mamãe, é o simbólico, a lei, o acesso à cultura. É o efeito 
do significante, é a finitude do sujeito, é a falta de ser que é a vida. E se não é 
Édipo, será a castração e as pretensas pulsões de morte. Os psicanalistas 
ensinam a resignação infinita. São os últimos padres. 
(DELEUZE/GUATTARI, 2007, p. 97). 
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3.3 A Crise de Referências Simbólicas na Civilização do Açúcar. 
 

No Nordeste do Brasil, particularmente na chamada “Civilização do Açúcar”9,  a 

consequência dessa morte do pai parece deixar cicatrizes profundas na subjetividade 

nordestina. O sistema monista e a monocultura da cana acabam, a partir dos anos 40, a 

sofrer abalos profundos do ponto de vista econômico, a partir da falência dos engenhos 

de açúcar. Na atualidade, essa crise afeta certamente, com mais intensidade, o sexo 

masculino. 
Aquela sociedade marcada pelo poder masculino, pelo império dos pais, 
sociedade dos parentelas, fundamentada em relações paternalistas, se 
modificava progressivamente por um processo visto como desvirilização, de 
declínio de um dado modelo de masculinidade em que as fronteiras de gênero 
se confundiam. Nessa linha de raciocínio, a noção de patriarcalismo é muito 
mais uma metáfora que um conceito. (CECARELLI, 2002, p. 89) 

 

  
Figura 30 Figura 31 Figura 32 

  
Figura 33 Figura 34 Figura 35 

 

 No decorrer do filme “Baixio das Bestas”, cenas da última colheita de 

cana de açúcar do engenho, que está falindo, surgem metonimicamente ao longo da 

projeção, construindo a metáfora dessa morte econômica e simbólica. A subjetividade 

nordestina parece ser constituída a partir de um sentimento nostálgico, de uma 

reatividade viril que insiste em preservar um passado simbólico. O patriarcado no 

Nordeste, superlativizado, dá origem a tipos rudes e temerosos da desordem, de que 

uma socialização do feminino traga desordem. Dessa forma, é interessante ressaltar que 

as mulheres no Nordeste do Brasil são mulheres antes de tudo “macho, sim senhor”.  
Se o declínio da masculinidade existe, é devido a transformações de ordem 
econômica que produziram o homem pós-moderno. O que está em crise é 
aquilo que desde tempos imemoriais tem sido aceito como única possibilidade 
de subjetivação: a referência do pai. Isso significa que a crise da masculinidade 
é um reflexo de uma crise ainda mais profunda: a da atribuição fálica como 
organizador social. (...) O homem que, tradicionalmente, acreditava ter o 
poder, sobretudo econômico, sempre confundiu este poder com o ter, e até 

                                                 
9 Civilização do Açúcar é um termo utilizado na obra do geógrafo Manoel Correia de Andrade (2005), 
detalhada no livro A terra e o homem do Nordeste. (Editora Cortez). 
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com o ser, o falo. Este lugar, entretanto, vem mostrando sua dimensão 
imaginária na economia de mercado. Cabe, então, discutir como o processo 
civilizatório reage aos novos modos de subjetivação. (CECARELLI, 2002, p. 
95) 

 
A partir de uma análise dos textos de Freyre, Albuquerque (2008) vai refletir 

sobre a experiência da modernidade que se instaurou no Nordeste do Brasil, a partir de 

década de 30, separando o homem da terra. Para o autor, era preciso criar novos 

enunciados capazes de recompor a orfandade deixada pelo patriarcado rural na 

composição de novas subjetividades masculinas, numa sociedade “ameaçada” pelo 

nomadismo, pelo desenraizamento e pelo enfraquecimento de uma ordem transcendente 

em que se espelhavam os indivíduos.  
O nordestino devia ser capaz de sintetizar e atualizar tipos como o do sertanejo, 
do vaqueiro, do praieiro e, principalmente, do senhor de engenho, homens 
machos capazes de dominar a terra fêmea, de fertilizá-la com seu suor e seu 
sangue, se fosse necessário. (ALBUQUERQUE, 2008, p. 268). 

 
Os papéis definidores do indivíduo masculino e feminino começavam a ser 

contestados pelo surgimento do que Deleuze chama de “devir mulher”. Assim, 

Albuquerque defende que a construção identitária do homem nordestino surge como 

uma necessidade reativa em recuperar seu direito de fala, que se esmaecia junto com a 

associação simbólica entre o falo e poder. 

Para Albuquerque, a sociedade desencantada da figura do pai acabou por 

produzir seres reduzidos “ao seu tamanho”, homens perdidos, resistentes à força do 

devir. Dessa forma, as mulheres aparecem como seres estranhos, perigosos e 

potencialmente traidores. Essa condição de ameaça do feminino está bastante presente 

no filme “Baixio das Bestas.”  

Na primeira cena do filme, antes de Auxiliadora nos ser apresentada, vemos o 

fogo que sai das chaminés de uma usina e, logo depois, somos informados que a mesma 

está em processo de falência. O fogo morto, metáfora utilizada no romance do escritor 

paraibano José Lins do Rego para remeter ao enfraquecimento da cultura do açúcar e do 

patriarca, acaba por dialogar de perto com a projeção do “Baixio das Bestas”.  

“Os homens do Fogo Morto parecem ter uma necessidade constante de 

verbalizar que são machos, como se estivessem à procura de convencer os outros e a si 

mesmos.” (ALBUQUERQUE, 2008, p. 397), analisa o autor, que continua sua reflexão 

afirmando que os filhos desse senhor de engenho acabam por não introjetar os valores 

do patriarcado, assumindo uma relação de distanciamento com a figura do pai que, 
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segundo o autor, se dá por que essa nova geração já não era mais capaz de decodificar 

os signos do patriarcado rural. 

Essa nova geração está representada, no “Baixio das Bestas”, por um grupo de 

“agroboys”, neologismo que denomina os garotos criados na cidade que não 

fomentaram uma relação de afeto com o meio rural, indivíduos agressivos que visitam 

semanalmente o lugar, promovendo atos de barbárie contra as prostitutas do “Baixio das 

Bestas”. A cada final de semana, nos é apresentado um destino trágico de alguma 

prostituta, numa metáfora da morte de uma ordem feminina, instauradora do caos e da 

desordem. Nesse aspecto, o filme constrói um olhar misógino. “Esses seres 

desenraizados, desprotegidos dos laços de solidariedade patriarcal (...) perdem o amor à 

terra, à agricultura, têm aversão ao que fazem, alienam-se, tornam-se tristes, doentios.” 

(ALBUQUERQUE, 2008, p. 272). 

Para Albuquerque, a ansiedade diante de uma suposta desmasculinização da 

sociedade inventou um tipo nordestino que surge para resgatar as tradições de um povo 

em declínio, entre elas as tradições relativas “ao mando, poder, autoridade” e virilidade 

dos homens ancestrais. 

 
 3.4 A Construção da Alteridade  
 

O termo patriarcado vem das combinações do grego Pater (pai) e archie (origem 

e comando). Dessa forma, o patriarcado vai designar uma formação social na qual os 

homens detêm o poder, mas em sua etimologia, traz um duplo sentido de origem e de 

autoridade. Em 1970, essa expressão estava associada à idéia de subordinação e 

sujeição. Especialmente na França, a partir dos textos de Kergoat (1985), o conceito de 

patriarcado foi criticado e analisado sob a ótica das relações sociais de sexo, no 

capitalismo. 

Na tensão entre olhares essencialistas ou históricos, Kergoat adverte para a 

utilização do termo relações sociais de sexo em lugar de patriarcado ou gênero, esses 

últimos, termos muito utilizados entre as feministas de língua inglesa, a exemplo de 

Teresa de Laurentis e Judith Butler, que nos próximos capítulos serão analisadas. A 

preocupação em definir o termo se dá já o que utilizamos, no decorrer desse texto, 

autores que estruturam seus escritos a partir da psicanálise, disciplina que tem como 

episteme o complexo de Édipo, mito que ajudou a fomentar o conceito de sujeito 

universal masculino. 
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No Édipo, tal teoria é ilustrada a partir de recortes selecionados de uma fábula e 

acaba por adequar-se aos interesses da cultura, fazendo com que a sexualidade feminina 

seja construída discursivamente a partir de um modelo masculino. Dessa forma, o 

complexo de castração conceitualiza como conseqüência psíquica uma diferença que é 

simplesmente anatômica. Kehl (1998) vai criticar o caráter interpretativo da psicanálise, 

que toma como universal o que se deriva no singular. 
É em sua singularidade que homens e mulheres interessam à psicanálise e, na 
singularidade, nenhum homem e nenhuma mulher são idênticos ao sexo a que 
pertencem. Essa não identidade interessa à psicanálise também, mas não para 
que, ao final de um percurso analítico, se produza a confortável ilusão de uma 
identidade para o sujeito e, sim, para abrir perspectivas narrativas a que cada 
analisando possa inventar o que fazer não só da sua sexualidade, mas de sua 
passagem pelo reino desse mundo que, para nós, é o reino da linguagem. 
(KEHL, 1998, p. 335). 
 

É importante perceber que os atributos divididos entre masculinos e femininos 

foram necessários à manutenção de uma lógica binária que caracterizou o pensamento 

moderno e linear, com destaque à psicanálise freudiana, cujas noções de verdade, 

conhecimento e poder acabaram por assegurar seu reconhecimento como ciência que 

contribuiu decisivamente para a legitimação política da diferença entre os sexos. Vale 

ressaltar que o sujeito transcendental masculino, portador da universalidade, é matéria 

prima para a criação de todo um aparelho de exclusão feminino, fundante do 

inconsciente do sujeito moderno. Nesse aspecto, é  preciso desconstruir os discursos que 

legitimam a figura masculina como sinônimo de poder. Elizabeth Badinter (2005) 

discorre sobre a construção da alteridade feminina dentro da estrutura patriarcal, na 

citação abaixo. 
Toda estrutura social nasce do pai, convertendo-se no poder dos governantes. 
Esse processo faz com que, gradativamente, as mulheres assumam o status de 
bens, fazendo com que a sociedade patriarcal se caracterize pelo estrito 
controle da sexualidade feminina. (BADINTER, 2005, p. 95). 
 

As mulheres, consideradas como seres sem liberdade ou autonomia, se definem 

a partir do olhar do outro, daí seu lugar social e cultural ser moldado subjetivamente sob 

o ponto de vista da dependência. Definida como esposa, mãe e filha (ao contrário dos 

homens, para os quais ser marido, pai e filho é algo que acontece apenas), são definidas 

como seres para os outros e não como os outros. Se o amor, a abnegação, o espírito de 

sacrifício e a generosidade são construídos como qualidades no “feminino”, se a 

dependência econômica e social e a menoridade política e cultural são postas como 

condição “feminina”, essas determinações, cremos, decorrem da posição originária das 

mulheres como seres para outrem. (CHAUI, 1984, p. 47) 
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Dessa forma, Chaui adverte que a condição de sujeito feminino tem a 

peculiaridade da heteronímia, substituto imaginário e ideológico da autonomia, que teria 

como característica o sentimento ilusório de liberdade. As descobertas antropológicas 

permitem que se afirme que a mulher não nasceu oprimida e que essa opressão surge a 

partir de sua utilidade no contexto da propriedade privada e na permanência da herança, 

condição de possibilidade para a existência das sociedades capitalistas estratificadas. 

Dessa forma, é impossível atribuir à natureza a forma de funcionamento da família 

patriarcal, na qual a esposa passa a ser propriedade do marido ao lado dos outros bens. 

O patriarcado, dessa forma, deve ser entendido como uma construção perpetuada na 

sociedade burguesa para responder a interesses econômicos e não a algo que se 

estabeleça como característica natural dos homens. 
 

3.5 A Construção da Barbárie no “Baixio das Bestas” . 

O universo mal formado do “Baixio das Bestas”, a desordem familiar 

encabeçada pelo homem, agente de atos de barbárie associados, também, a uma barbárie 

econômica que permeia os três filmes, vai remeter a um estado limite onde a idéia de 

civilização começa a ser questionada. Para Birman (2006) ,a barbárie sempre se enuncia 

como sendo o Outro do ideal de civilização. As dicotomias entre o bem e o mal, o belo 

e o feio, o sublime e o abjeto, passaram a conceber novas formar de subjetivação. Dessa 

forma, as sociedades necessitam da existência dos estranhos para que a moral se 

estabeleça10.  

No “Baixio das Bestas”, o pai é o agente da barbárie e isso se faz presente a 

partir do exercício do incesto e, nesse sentido, o discurso, ao tentar ser transgressor, 

acaba por reafirmar as bases do discurso edipiano. Para Freud (2006), se o incesto não 

fosse transformado em tabu, a sociedade viveria numa barbárie, caracterizada pelo gozo 

não interditado e pela ausência da lei do pai, agente capaz, na acepção freudiana, de 

civilizar o homem. 

Ao transgredir a partir da representação, o filme “Baixio das Bestas” vai 

questionar a existência do homem selvagem, órfão, capaz de espelhar-se apenas no 

exercício do que lhe foi interdito. No entanto, o que percebemos é um jogo ambíguo. 

Ao mesmo tempo que “o pai e avô” de Auxiliadora é revelado como o ator de um crime 

contra a civilização, ele se ressente da ausência de uma ordem moral. Nesse sentido, o 

discurso do Baixio vai nos remeter aos pressupostos do cristianismo, que normatizaram 

                                                 
 



 60

uma diferenciação entre o homem e o selvagem. Para Nietzsche, um dos maiores 

críticos da ordem discursiva fundamentada pelo cristianismo, o homem foi alvo de uma 

densa docilização em nome dos ideais civilizatórios. “O cristianismo pretende dominar 

homens ferozes; o meio de conseguir é torná-los doentes. O enfraquecimento é a receita 

cristã para a domesticação, para a civilização.” (NIETZSCHE, 1992, p. 44) 

O “Baixio das Bestas”, território isolado, zona de expulsão habitada apenas por 

velhos e mulheres, é encenado como um território selvagem, submetido ao poder 

arbitrário do pai e ao uso deliberado das mulheres que vivem no local, representado por 

Auxiliadora e por um grupo de prostitutas que sugerem um núcleo antagônico ao da 

protagonista, ao conotar-se pelo abjeto em oposição à pureza da personagem. 

Auxiliadora, filha e neta de Heitor, fruto de um ato incestuoso, nos é apresentada como 

uma criatura sublime, um ser sacrificial que deve permanecer intocável, sob o risco de 

seguir o destino da mãe, tornando-se prostituta, ameaça feminina à lei moral, instituída 

pelo seu pai que, como já dissemos, também é avô.  

 
Figura 36 

 

Oferecida nua ao olhar dos caminhoneiros, Auxiliadora permanece em silêncio 

como um ser sacrificial, sujeito à pedofilia e à bestialidade de quem a gerou. É 

pertinente percebermos na primeira cena do “Baixio das Bestas” uma construção de um 

ambiente degradado, amarelecido e sujo que circunda a imagem de Auxiliadora, como 

indício de sua posição de ser abjeto e como metáfora de seu assujeitamento a uma 

ordem transcendente. Nesse aspecto, concordamos com Bataille ao afirmar que, a partir 

do momento em que o sacrifício começou a ser punido pelas instituições sociais e saiu 

do conjunto do cotidiano humano, a imaginação passou a substituir sua prática. O 

cinema, certamente, parece ser o dispositivo mais eficiente na construção de um 

imaginário coletivo na contemporaneidade. A cena de Auxiliadora sugere uma 
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transformação, já que o sacrifício era tido pelo homem primitivo como a possibilidade 

de metamorfose do abjeto em sublime. 

Por outro lado, é importante perceber, na fotografia da cena, uma luz amarela 

que inicialmente parece vir do poste, mas que num olhar mais detalhado, vemos que 

vem do céu. Dessa forma, constrói-se a metáfora da submissão da protagonista como 

construção de uma ordem transcendente. Daí a necessidade de perceber no discurso 

fílmico, o sujeito feminino e sua relação de dependência a uma condição humana 

construída sob um vínculo com o universal e metafísico, fundamentado no Édipo. 

Também é fundamental perceber na exposição do corpo nu de Auxiliadora, uma 

tensão entre o corpo natural revestido pelo social. Uma imagem de pureza que emana de 

um corpo intocável, exposto apenas ao olhar, mas envolto em miséria e sujeira advindas 

de uma civilização falha. 
O estranho é ao mesmo tempo familiar e inquietante, ele remete ao que  
deveria ter ficado na sombra mas veio à luz. (...) remete ao feminino, retorno 
ao ventre, ao familiar por excelência que passa a tornar-se inquietante graças 
ao recalcamento. (FREUD. 2002. p.156) 
 

Por outro lado, é fundamental que se pense a abjeção, a partir do pensamento de 

Lacan, como uma construção derivada do narcisismo. Para o autor, o abjeto tem o 

caráter de estranheza que se traduz em repulsividade, estando ligado a tudo o que suja a 

imagem do ego. Nesse sentido, o filme “Baixio das Bestas”, ao eleger o feminino como 

sujeito do estranhamento, agente da alteridade, acaba por denunciar em seu discurso um 

olhar narcísico. Narcisismo que, na definição de Freud, reside na incapacidade de 

reconhecer o outro na sua diferença, isolando-o como objeto de usufruto ou, como no 

caso do Baixio, como objeto do olhar. “Tudo pode ser imputado à mulher, já que na 

dialética falocêntrica ela representa o outro absoluto”. (LACAN, 1998, p.137) 

A alteridade como matriz de uma poética cinematográfica constrói nos filmes 

“Baixio das Bestas”, “ Céu de Suely” e  “Deserto Feliz” diferentes discursos sobre a 

condição feminina. A alteridade, denotativa de uma vivência no feminino, nos leva a 

perceber o que os filmes comprovam: o outro inquieta. Esse desconforto surge à medida 

em que se torna necessário para que nos afirmemos como iguais.  

O primeiro indício da presença do olhar altero no tecido dos filmes analisados 

está na ausência de uma câmera subjetiva11, caracterizada pela reprodução do olhar da 

personagem, na construção da diegese. No “Baixio das Bestas”  e no “Deserto Feliz”, a 

câmera é sempre objetiva e nos instaura como observadores de um cenário, testemunhas 
                                                 
11 Câmera subjetiva: Imagem que ilustra o ponto de vista de um personagem em cena. 
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presentes, impotentes de mobilização. Em “O Céu de Suely”, o mesmo não acontece. 

Apesar de quase todo o filme ser estruturado pelo olhar de uma terceira pessoa (olhar 

objetivo), ao final da história, somos alvo de três cenas subjetivas reveladoras da 

subjetividade de Hermilla. No próximo capítulo, estaremos analisando essas cenas com 

maior detalhamento. 

A condição feminina nos três filmes não vai se caracterizar apenas pela 

secundariedade de sua sexualidade. Percebemos que uma condição de dupla alteridade 

torna-se evidente a partir do somatório do feminino à condição de miséria a que estão 

expostas nossas protagonistas.  “A maneira como a sociedade atual molda seus 

membros é ditada primeiro e acima de tudo pelo dever de desempenhar o papel de 

consumidores.” (BAUMAN, 1999, p. 90). 

Nesse sentido, é pertinente afirmar que a falta de acesso ao emprego aparece 

como um fator decisivo da subalternidade das três protagonistas. O estado de 

isolamento e a construção de estranhamento, derivados da falta de perspectivas e da 

efemeridade nas relações de trabalho e afeto, estão presentes nos três filmes, que têm 

como cenário estados de miséria e escassez, comuns às populações do Nordeste do 

Brasil. Essa falta de integração entre os seres é caracterizada pelo isolamento social  

Hermilla, Jessica e Auxiliadora, nascidas no feminino e num ambiente predicado 

pela falta de recursos materiais, trazem no corpo duas cicatrizes da diferença, a de terem 

nascido mulheres e a de permanecerem miseráveis.  
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3.6 A construção da dicotomia entre os sexos 
 

Para o entendimento das desigualdades entre homens e mulheres, utilizamos o 

conceito de gênero como um conceito que se distingue do determinismo biológico de 

sexo. O gênero se constrói e se expressa em muitas áreas da vida social. Para Butler 

(1990), o mundo é regido por uma desigualdade intrínseca de gênero que invade o 

campo da significação e tem efeito discursivo. Gênero seria, portanto, uma 

representação de cada indivíduo em termos de uma relação social preexistente do 

próprio ser e predicada sobre a oposição entre o masculino e o feminino. Judith Butler 

sistematizou o conceito de gênero como uma representação que legitima a ordem 

patriarcal e, ao longo de seu estudo, construiu uma crítica consistente aos vários 

discursos que ajudaram a fomentar a oposição entre os sexos biológicos e o caráter 

performático que permeia as representações de gênero. Em seus textos, grande parte das 

críticas é endereçada ao discurso psicanalítico de base edipiano. 
Se o gênero é uma construção social do sexo e se não existe nenhum acesso ao 
sexo exceto por meio de sua construção, então parece não apenas que o sexo é 
absorvido pelo gênero, mas que o sexo torna-se algo como uma ficção, talvez 
uma fantasia, retroativamente instalado em um local pré-linguístico, sem o qual 
não existe nenhum acesso direto. (BUTLER, 1990, p. 158). 
 

Dentro de cada cultura, um sistema de gênero seria um sistema simbólico ou um 

sistema de significações que relaciona o sexo a conteúdos culturais, de acordo com 

valores e hierarquias estabelecidas socialmente. Para De Laurentis (1984), existiria um 

sistema “sexo-gênero”12 que é, ao mesmo tempo, uma construção sócio-cultural e um 

aparato semiótico.  Um sistema de representação que atribui significado (identidade, 

valor, prestígio) a indivíduos dentro de uma sociedade. 

A noção de que o sexo aparece na linguagem hegemônica como substância, ou 
falando metafisicamente, como ser idêntico a si mesmo é central para cada uma 
dessas concepções. Essa aparência se realiza mediante um truque performativo 
da linguagem que oculta o fato de que ser um sexo ou um gênero é 
fundamentalmente impossível. (BUTLER, 1990, p.40). 

 
                                                 
12 Sistema sexo-gênero: é pertinente afirmar que as teorizações relativas ao conceito de gênero 
construídas por De Laurentis (1984) e por Butler residem no pensamento de Michel Foucault (2007) que 
em seu estudo sobre a sexualidade,  identifica construções discursivas que legitimaram estruturas de 
poder a partir de práticas privadas, da interdição e da construção de crenças sobre o comportamento 
sexual normal e perverso dos indivíduos a partir do que ele chamou de “tecnologias do sexo”. Essa 
tecnologia teria por objetivo fortalecer o “dispositivo de aliança”, que compreende o casamento 
heterossexual burguês, necessário para o desenvolvimento econômico dentro da ordem patriarcal, assim 
como modelar o “dispositivo da sexualidade”, composto por uma série de discursos mantenedores de uma 
espécie de “economia libidinal”. No entanto, apesar de servir de base até hoje aos estudos de gênero, o 
texto de Foucault não estuda a sexualidade sob o ponto de vista feminino. Butler e De Laurentis são dois 
nomes expressivos na releitura do texto foucaultiano sob uma perspectiva feminista. 
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Para De Laurentis (1984), a mulher tem sido sempre construída nos aparatos 

culturais ocidentais como um lócus onde a ausência e a presença se misturam. 

“Visivelmente como objeto do desejo, invisível como sujeito criador de sentido”. Para a 

autora, a questão atual é debater como o espaço cinematográfico constrói a mulher, o 

sistema sexo-gênero e a diferença sexual. Sistema esse que perpetua modelos de mulher 

dentro dos parâmetros da ideologia patriarcal. De Laurentis teoriza que a construção do 

gênero ocorre em várias tecnologias do gênero, no qual o cinema seria uma delas. Um 

aparato que, segundo a teórica, “pode controlar o campo da significação social e assim, 

produzir, promover e implantar representações de desigualdade entre os sexos.” (DE 

LAURENTIS, 1984, p. 156). 

Tereza De Laurentis vai defender que o cinema é uma tecnologia social que 

transcende o trabalho individual do diretor. Os filmes, ao serem produzidos, trariam 

impressos aspectos culturais de quem os concebeu. De Laurentis afirma que o homem é 

capaz de dar intencionalidade àquilo que produz, colocando no artefato seus desejos, 

crenças e valores. Para De Laurentis, o cinema estaria comprometido com uma 

ideologia de visão e diferenciação sexual que constrói a mulher apenas como imagem, 

espetáculo e lócus de sexualidade.  
Toda estrutura social nasce do pai, convertendo-se no poder dos governantes. 
Esse processo faz com que, gradativamente, as mulheres assumam o status de 
bens, fazendo com que a sociedade patriarcal se caracterize pelo estrito 
controle da sexualidade feminina. (BADINTER, 2005, p. 95). 

 

Dentro dessa dupla perspectiva, é possível perceber claramente como opera a 

ideologia do gênero: o lugar da mulher. “(...) não é uma esfera ou território separado e 

sim, uma posição dentro da existência social em geral”. (DE LAURENTIS, 1984, pg 

175). No filme “Baixio das Bestas”, no entanto, ao vermos na construção da 

personagem Auxiliadora, marcas que denunciam rastros da oposição entre os gêneros, 

percebemos que, em sua posição de vitima, Auxiliadora não se restringe a repetir apenas 

um discurso ideológico patriarcal, como questionado por De Laurentis. Enquanto alvo, 

Auxiliadora também deixa para quem assiste à ficção, a função de complementar seu 

discurso, de fazê-lo significar, de fazê-la tornar-se algo a mais, alguém além daquela 

imagem mostrada. E, nessa busca, a subjetividade de quem assiste é determinante e 

certamente capaz de produzir sentidos múltiplos. Dessa forma, as interpretações sobre o 

assujeitamento feminino estão submetidas à interface de quem assiste ao filme. Pessoas 

que chegam ao cinema carregando diferentes cargas semióticas, diferentes visões de 
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mundo e que, a partir do olhar, construirão discursos que fogem a uma visão 

universalizante da ficção.  
De fato, entender a mulher como existindo na ordem metafísica do ser é 
compreendê-la como aquilo que já está feito, idêntica a si mesma, estática, mas 
concebê-la na ordem metafísica do tornar-se é inventar possibilidades em sua 
experiência, inclusive a possibilidade de jamais tornar uma mulher substantiva, 
idêntica a si mesma. (BUTLER, 1990, p. 153). 

 

Tereza De Laurentis (1984) vai contextualizar o cinema como um sistema de 

representação avançado que estrutura as formas de ver e o prazer do olhar. Para a 

autora, o dispositivo opera como um sistema determinado por desequilíbrios de gênero. 

“O homem está do lado direito da lei e a mulher, do lado errado” (DE LAURENTIS, 

1984, pg 137). O olhar cinematográfico vai refletir e fomentar diferenças de gênero, 

caracterizando, assim, o olhar masculino como ativo e o feminino como passivo. 

Mulvey (1989) argumenta que a mulher não conduz a história, congelando o fluxo da 

ação e transformando-o em momentos de contemplação erótica. “A verdadeira 

perversão é simplesmente escondida sob a tênue máscara ideológica”. (DE 

LAURENTIS, 1984, pg 132).  

O Céu de Suely é um filme que, em muitos aspectos, nega a permanência de um 

sistema binário de divisão sexual instaurado pelo sistema patriarcal, que motivou o 

movimento feminista a dividir e adjetivar o universo em polos opostos; o masculino; 

dominador e o feminino; dominado. Como conseqüência, esse discurso antagônico, 

persiste, até hoje, na base das teorias que procuram analisar a representação feminina no 

cinema narrativo, a teoria feminista do cinema, que se utiliza em grande parte do 

discurso psicanalítico de base edipiana. “De fato, entender a mulher como existindo na 

ordem metafísica do ser, é compreendê-la como aquilo que já está feito, idêntica a si 

mesma, estática.” (BUTLER, 2003, p.153). 

Nesse sentido, é importante entender o conceito de gênero não como um objeto, 

uma substância, mas como uma categoria construída historicamente que se utiliza do 

sexo biológico como unidade pré-discursiva. A construção do gênero está baseada na 

oposição entre o masculino e o feminino, que legitima as diferenças a partir do 

Complexo de Édipo, um fenômeno particular às sociedades patriarcais, existente na 

humanidade há mais de 10 mil anos. Essa construção binária, antagônica, é fortemente 

criticada pelo pensamento feminista contemporâneo. 
A critica feminista também deve compreender como a categoria das mulheres, 
o sujeito do feminismo, é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de 
poder por intermédio das quais busca emancipação (...) É minha sugestão que 
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as supostas universalidades e unidade do sujeito do feminismo são de fato 
minadas pelas restrições do discurso representacional em que funcionam. (...)O 
corpo aparece como um meio passivo sob o qual se inscrevem significados 
culturais, ou então, como instrumento pelo qual uma vontade de apropriação ou 
interpretação determina o significado cultural por si mesma. (BUTLER. 2003 
p. 19/27). 
 

 
No capítulo 4, abordaremos a condição de mal-estar a partir da compreensão do 

ser feminino na contemporaneidade. Assim sendo, procuraremos entender como se dão 

a construção do feminino e de seu protagonismo, tomando como referência os filmes 

que analisamos: “Baixio das Bestas”, “Deserto Feliz” e “O Céu de Suely”. 
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Capítulo 4 
 

Mal Estares e Errância na Construção do Protagonismo Feminino. 
 
Neste capítulo estaremos relacionando os filmes “Baixio das Bestas”, “Deserto 

Feliz” e “O Céu de Suely” aos fenômenos sociais que remetem à pós-modernidade e sua 

influência na construção de diversos estados de mal-estares contemporâneos, que se 

derivam em condições de errâncias no feminino. Nessa perspectiva, buscaremos 

compreender como se processa a construção do feminino no cinema contemporâneo em 

Pernambuco. A partir disso, analisaremos o Édipo, a perversão e a prostituição como 

elementos importantes na construção do imaginário sobre a mulher pernambucana, 

tendo como referencial a argumentação feita ao longo de nossa dissertação. 

 

4.1 O feminino na Pós-modernidade, uma análise sobre a condição de mal-

estar. 

Para Freud 2006, a civilização se construiu a partir da execução de uma ordem 

que normatiza os instintos humanos, diferenciando-os dos instintos animais. O homem, 

inserido na cultura a partir do incesto e da culpa, troca montantes de gozo (felicidade) 

por segurança. O princípio do prazer, caracterizado pelo gozo ilimitado, dá lugar ao 

princípio de realidade, fundamentado no exercício da dor, do desprazer e da culpa. Para 

Freud, o reconhecimento do mundo exterior proporcionaria inúmeras sensações de 

sofrimento, capazes de gerar nos indivíduos um sentimento de fuga imposto pelo 

inconsciente a partir do princípio do prazer. 

O fracasso do princípio do prazer, para Kehl (1990), inaugura para a psique três 

elementos, compostos pelo tempo, pela realidade e pelo surgimento do sujeito. Nesse 

processo, o indivíduo, controlado pelo princípio da realidade, passa a ser sujeito de seu 

próprio desejo e, com isso, construtor de sua história pessoal repertoriada por 

satisfações e fracassos múltiplos. Nessa perspectiva, Kehl chama atenção para a 

necessidade do desejo na constituição do sujeito, ao afirmar que todo sujeito o é a partir 

de seu auto-reconhecimento como ser desejante.  
Há uma distância entre a onipotência do desejo, que pretende criar um mundo 
próprio à sua inteira conveniência, e o poder da modificação do Eu sobre a 
realidade, sinal de potência e saúde do ego. Distância marcada pelas sucessivas 
transformações pelas quais esse sujeito teve de passar, movido pela aspiração 
de “encontrar uma realidade na qual o prazer seja possível”. (KEHL, 1990, p. 
369) 
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Ao lado do princípio do Prazer, o ser humano estaria regido, autonomamente, 

pela pulsão de morte, construtora do indivíduo mau, movido pelo desejo de destruição. 

Dessa forma, ele constrói a idéia de um mal radical como um componente da natureza 

humana. No diálogo entre a pulsão sexual, que ele vai chamar de pulsão de vida e da 

pulsão de morte, Freud vai estabelecer uma dicotomia, afirmando a pulsão de vida como 

conservadora e da pulsão de morte como renovadora, uma vez que, ao colocar em 

questão os construtos humanos, instaura a diferença. Para Freud, longe de ter um caráter 

niilista, a pulsão de morte é capaz de reinventar o homem. 

Seguir adiante, para Freud, seria não só uma condenação civilizatória construída 

a partir do interdito do gozo ilimitado, mas uma condição existencial que capacita o ser 

humano a reinterpretar sua existência, relativizando-a, numa eterna busca simbólica de 

completude perdida pela morte do pai e pelo sentimento de desamparo. 
Ao falar do desejo da realidade, estou me referindo ao desejo de alguma coisa 
que, em sua totalidade, é inapreensível para o sujeito. As tentativas que 
fazemos durante a vida para apreender a totalidade do real devem ser 
interpretadas como manifestações do próprio desejo recalcado que, volta e 
meia, insiste em suas demandas de unidade, completude, totalidade. (KEHL, 
1990, p. 373) 
 

A leitura freudiana da modernidade se aproxima de outros saberes. A morte do 

pai no discurso freudiano, em muitos aspectos se assemelha à morte de Deus que é 

anunciada a partir dos aforismos de Nietzsche. Na sociologia, esse desamparo se 

estabelece no conceito de desencantamento do mundo, preconizado por Weber. Max 

Weber (1970) vai identificar esse sentimento de desencanto na sociedade pós-industrial, 

caracterizada pela dissolução das matrizes das crenças presentes, principalmente, na 

religião e na estrutura familiar. 
Semelhante ao discurso edipiano, a modernidade será marcada pela morte do 
legislador absoluto, isto é, da figura do um, sendo este agora substituído pela 
multiplicidade de cidadãos e pela diversidade de poderes. (...) Assim, se a 
modernidade é a fonte permanente de mal-estar para as subjetividades, em 
decorrência da ausência de um legislador absoluto... a angústia se produz como 
afeto primordial, (...) na medida em que esta indica a inexistência de fronteiras, 
que sejam por todos reconhecidas como inequívocas, seguras e legítimas 
(BIRMAN, 2006, p. 67/69) 

 
Para Freyre (2005), a morte do transcendente religioso e legislatório 

proporcionou aos indivíduos uma descrença na lei e na ordem, em favor de um 

autogerenciamento de suas necessidades pulsionais e de um pleno exercício de 

liberdade em atribuir a si mesmo a última palavra na resolução de seus conflitos 

pessoais. Para o psicanalista, a moralidade tradicional apenas deslocou seu centro das 



 69

instituições coletivas para a individualidade, fazendo com que os preceitos morais 

continuassem os mesmos. 
Sem o transcendente, sem o heterônomo, quem ou o que poderá dizer “isso está 
certo. (...) Enfim, se cada um pode se outorgar a mestria de impor o bem que 
entende aos outros, onde começa a violência e onde termina a persuasão?” 
(FREYRE, 2005, p. 15) 

 
Essa morte de uma lei matricial acaba fazendo com que o mal se dissemine no 

tecido social, já que, ao manter a hierarquia entre os indivíduos como base de 

funcionamento, a distribuição desigual do gozo transforma a pretensa sociedade de 

irmãos em sociedade de narcisos. O narcisismo foi crescente na medida em que cada 

indivíduo passou a pensar em seu próprio gozo, à custa do gozo dos demais. E essa 

ausência na distribuição do prazer está explicita na base da formação do Brasil. 

No entanto, apesar da profunda desigualdade econômica a que estamos expostos, 

os rastros do sujeito edipiano ainda compõem fortemente a nossa subjetividade. Para 

Guattari cada indivíduo seria um microcosmo triangulado no qual o eu narcísico se 

funde com o sujeito edipiano. Para o autor, na base de toda subjetividade há uma só 

cultura movida pela lógica do capitalismo, produzida pelas instituições e pelos 

equipamentos que rodeiam o homem contemporâneo, compostas por máquinas de 

controle social e psíquico que definem a maneira como os seres devem perceber a 

realidade. 
O indivíduo, a meu ver, está na encruzilhada de múltiplos componentes de 
subjetividade. Entre esses componentes, alguns são inconscientes. Outros são 
mais do domínio do corpo, território no qual nos sentimos bem. Outros são 
mais do domínio daquilo que os sociólogos chamam de “grupos primários” (o 
clã, o bando, a turma). Outros, ainda, são do domínio da produção de poder; 
situam-se em relação à lei, à polícia e a instâncias do gênero. Minha hipótese é 
que existe também uma subjetividade mais ampla; é o que chamo de 
subjetividade capitalística. (GUATTARI/ROLNIK, 2008, p. 43). 

 
Para Freud, a noção de felicidade surge a partir da satisfação de desejos de forma 

repentina, ou seja, longe de ser uma forma de bem estar, o ser humano apenas 

experimenta esse sentimento de forma episódica, sem nunca sentir-se satisfeito por 

completo. Dessa forma, a satisfação pulsional13 teorizada pela psicanálise se assemelha, 

na pós-modernidade, com a noção de consumo, condição de possibilidade para o bom 

funcionamento da máquina capitalista. Bauman (1999), ao estudar o sentimento de mal-

                                                 
13 Pulsional deriva de pulsão, conceito desenvolvido por Freud em Três Ensaios sobre a Teoria da 
Sexualidade. Para o autor, a pulsão diferencia-se de instinto, já que este corresponde a uma necessidade 
com alvo determinado, capaz de satisfazer-se completamente. Pulsão seria caracterizada pelo excesso 
libidinal e pela sua capacidade de renovar-se, tornar-se presente de forma constante. Para Freud, “as 
pulsões são seres míticos, grandiosos em sua indeterminação”. (FREUD, 1989, p. 88). 
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estar na contemporaneidade vai reestruturar o sentimento de mal-estar freudiano a partir 

da substituição da noção de indivíduo civilizado pela função de consumidor, imposta 

aos seres humanos dentro do capitalismo. Dessa forma, o desamparo freudiano pela 

morte de um legislador se traveste de desamparo pelos indivíduos que se sentem 

incapazes de se afirmar através do poder de consumo. 
Consumidores falhos – pessoas incapazes de responder aos atrativos do 
mercado consumidor porque lhes faltam os recursos requeridos, pessoas 
incapazes de serem “indivíduos livres”, conforme o senso de “liberdade” 
definido em função do poder de escolha do consumidor. São eles os novos 
impuros que não se ajustam ao novo esquema de pureza. Encarados a partir da 
nova perspectiva do mercado consumidor, eles são redundantes – verdadeiros 
objetos fora do lugar. (BAUMAN,1999, p. 24). 
 

Uma nova forma de mal estar civilizatório parece invadir o tecido social na 

medida em que privilegia o individualismo e a liberdade como valores hegemônicos. A 

busca de prazer constante levando o ser humano ao desamparo, no entendimento 

freudiano. Desamparo define-se pelo excesso pulsional por parte de um sujeito, passível 

de ser exercido numa sociedade onde o gozo é livre, pela falta de regras simbólicas, 

devido ao apagamento do pai como significante da ordem. “Os mal-estares da pós-

modernidade provêm de uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera uma 

segurança individual pequena demais”. (BAUMAN, 1999, p. 09). 
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4.2 Errâncias no feminino 
 

Hermilla, Jessica e Auxiliadora são filhas de um mundo descrente e 

profundamente individualista. Frutos de uma sociedade em constante estado de crise. 

Deserdadas dos avanços civilizatórios. Elas sobrevivem. Nesse ambiente de tensão, 

surgem o desejo de errância, o vagar, a depressão e os estados de letargia que permeiam 

nossas protagonistas. A falta de laços sociais, a impossibilidade de trabalho e negação 

de afeto requalificam os lugares de origem, destituindo-os de significado e promovendo 

movimentos de expulsão. Lugares que não mais significam porque não atendem às 

necessidades materiais e imateriais. Dessa forma, a liberdade do indivíduo vai 

caracterizar-se por um mal-estar que se movimenta no vazio. 

Maffesolli (2001) analisa o desejo de errância como algo inerente ao ser 

humano, formador de conjuntos sociais. O nomadismo, para o autor, se estabelece, 

principalmente, a partir da impermanência do homem pós-moderno diante da incerteza 

de sua relação com o outro. 
Essa errância nos manda de volta a uma realidade móvel e fervilhante, a da 
troca que, no próprio seio das sociedades mais sedentárias, está à espreita, 
pronta para aparecer e balançar as certezas estabelecidas e os diversos 
conformismos do pensamento. (MAFFESOLLI, 2001, p. 58) 

No mundo moderno, particularmente instável e constantemente hostil, o desejo 

de quebrar a constância do mal-estar, de irromper o movimento seduz o homem, 

alimenta seus sonhos que se inscrevem na crença de promover novos estados de ordem. 

Essa forma particular de violência do mundo contemporâneo vai se expressar numa 

série de desconfortos. Os deserdados do benefício da sociabilidade do capital trazem em 

si a marca de uma dor do viver. A falta de sentido e de uma rede de amparo afetivo 

levam a uma situação em que se perde o sentido da existência.  

As palavras resistência e resistir pressupõem a presença, no seu campo 
semântico, de dois eixos de organização de seus sentidos, quais sejam, a 
oposição de forças e a delimitação de espaços de pertencimento onde se opõem 
exterior e interior. Enfim, pela resistência e pela ação de resistir, um campo de 
materialidade qualquer visa imobilizar uma força que o ameaça do exterior, 
para assegurar então seu espaço de existência e de pertencimento. (BIRMAN, 
2006, p. 321)  
 

A impossibilidade de fixar raízes num cenário hostil, construtor de sofrimento, 

que reveste seus personagens de uma orfandade profunda anuncia a ruptura. E, dessa 

forma, o individualismo se fomenta a partir do descrédito com o grupo, com a família e 

com o outro. Esse sentimento de errância está presente nos três filmes que trazem 
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protagonistas em fuga, mas uma fuga individual, narcísica, descolada de uma 

necessidade de transformação do lugar.  

Nesse sentido, Eduardo (1995) admite a inexistência de heróis nos filmes 

brasileiros contemporâneos. Para o autor, o protagonismo nos filmes nacionais estaria 

vinculado a uma necessidade de não contaminação com o meio social, com uma 

alienação do socius. Nos três filmes que analisamos aqui, essa observação nos parece 

pertinente. 
A recorrência dos finais em fuga ou da permanência na fuga é uma 
confirmação da inviabilidade do herói no cinema brasileiro. Não há na 
cinematografia uma tradição do protagonista que, diante dos erros do mundo, 
coloca-se em sacrifício para consertar seu meio. Os heróis brasileiros na tela 
são anti-heróis ou vítimas. (EDUARDO, 1995, p. 55) 

 

4.3 Local de Partida 

Nos três filmes, três restaurantes decadentes apresentam-se como marcos 

simbólicos da transformação das mulheres em prostitutas. “Baixio das Bestas”, “Céu de 

Suely” e “Deserto Feliz” apresentam o posto de gasolina como espaços a-significantes, 

distantes do lar e zonas de passagem. Os três espaços estão localizados em uma região 

distante da cidade e próximos à estrada, cercados por caminhoneiros e prostitutas em 

trânsito. 

Para Augé (1994), não-lugar é um conceito que vai se opor à idéia de lugar 

antropológico. Não lugar seriam espaços de passagem, efêmeros, solitários e transitórios 

que remetem à modernidade tardia, caracterizada, segundo o autor, por uma 

subjetivação da noção de tempo e espaço que seria significada a partir de um plano 

individual. Em seu oposto, temos a noção de lugar de origem, do nascimento, lugar 

onde se estabelecem relações pessoais, nos quais os indivíduos “celebram a sua 

existência”. Para o autor, o lar é um exemplo de lugar antropológico, que sempre vai 

remeter às características históricas, relacionais e identitárias. Os lugares antropológicos 

seriam “(...) simultaneamente princípio de sentido para aqueles que o habitam e 

princípio de inteligibilidade para quem os observa”. (AUGÉ, 1994, p. 51).  

  
Figura 52 Figura 53 
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Augé determina que a construção de não lugares como rota de acolhimento se 

processa a partir dos expatriados pela intolerância da ordem social. Os postos de 

gasolina do “Baixio das Bestas”, “Céu de Suely” e “Deserto Feliz” nos surgem como 

locais marginais para onde migram as meninas violentadas em casa, lugar 

antropológico, e a mãe, no caso de Hermilla, em busca de dinheiro. Também é 

interessante o entendimento do não lugar como um espaço sem identidade.   

O posto de gasolina como espaço marginal desbota, nos filmes analisados, a 

permanência dos espaços estereotipados como o bordel, tradicionalmente, lugares 

legitimados pelo tempo como lugares da rua que se constituíram como espaços 

antropológicos, ponto de encontro dos homens da família. 

 

  
Figura 54 Figura 55 

  
Figura 56 Figura 57 

 

Essa não construção de vínculos identitários vai estar fortemente presente na 

personagem Jessica, do “Deserto Feliz” e vai ser ambígua para Hermilla, de “Céu de 

Suely”, isso porque o posto de gasolina durante o dia será seu local de trabalho, ela lava 

carros e, durante a noite, será um espaço alegre, festivo, onde vende a rifa. No entanto, 

no final do filme, o lugar se determina como um ponto de partida no qual a protagonista 

espera o cliente vencedor do prêmio.  

No “Deserto Feliz”, além do posto de gasolina, que ironicamente tem um quarto 

nos fundos, cuja porta traz a frase “100% gostosa, volte sempre”, outros não lugares são 
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construídos no filme, como o bar do Recife, onde se exibe em busca de clientes, e as 

ruas de Berlim, rodeadas por tecnologia. Jessica, à medida em que vaga, constrói seu 

anonimato, é incapaz de ressignificar os espaços por onde anda. 

 

  
Figura 58 Figura 59 

 

No “Baixio das Bestas”, o posto de gasolina como não lugar não causa 

estranhamento, não rompe com o familiar, exatamente porque todas as mulheres do 

filme nos são apresentadas como prostitutas14. No entanto, nas primeiras cenas, 

Auxiliadora é proibida de entrar no lugar, onde permanece quieta à espera do avô. 

Longe de ser um ponto de partida, o discurso do filme nos remete ao posto de gasolina 

como um ponto de chegada, ao qual Auxiliadora, assim como sua mãe, estariam 

destinadas. O indício desse discurso acontece nas últimas cenas do filme quando, 

alegremente, Auxiliadora conversa com seu cliente, tomando cerveja e dizendo que a 

partir de agora está disponível no lugar. O diálogo acontece sob o olhar de cúmplice e 

autor do diretor do filme, presente na cena, em segundo plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Apenas uma personagem, vivida pela atriz Magdade Alves, não surge como prostituta no filme. No 
entanto, o roteiro traz um diálogo, não presente na versão final, no qual a mulher discute com o 
personagem de Mateus Natchtergale sobre seu passado como prostituta. 
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4.4 A construção do Deserto de Jessica. 

  
Figura 60 Figura 61 

 
O mal-estar de Jessica, protagonista do “Deserto Feliz” se estabelece a partir da 

impossibilidade de estabelecer relações de afeto com o lugar onde vive. Jessica tem 16 

anos e, após ser violentada pelo padrasto, começa a migrar para locais economicamente 

mais desenvolvidos na busca de dinheiro e afeto. No entanto, seu estado de errância se 

dá em busca de uma satisfação imediata. Relações efêmeras, frágeis, impessoais vão 

permear o cotidiano da moça que se prostitui para viver.  

No filme, é pertinente destacar a recorrência de situações em lugares diferentes. 

Inicialmente chegada à cidade do Recife, Jessica viaja para a Alemanha, onde viverá 

com o namorado. Dessa forma, observamos que a repetição de atos cotidianos, como 

andar nas ruas, se efetua metonimicamente com a intenção de construir a metáfora de 

lugares assignificantes. Então, onde quer que Jessica esteja, o que a compõe é um vazio. 

Dessa forma, o filme reflete sobre a liberdade intrínseca do ser humano, que 

produz medo, angústia. Jessica é uma criatura que carrega um vazio por não pertencer a 

lugar nenhum e incapaz de mobilizar suportes sociais e afetivos que possibilitem a 

construção de um repertório simbólico que ressignifique os lugares por onde anda. 

A luz que não acolhe. Uma luz fria,  azulada estiliza os tons quentes presentes no 

sertão, ao mesmo tempo que padroniza todos os lugares por onde a protagonista anda. O 

sertão, a metrópole e a capital europeia, lugares antagônicos em sua essência, tornam-se 

um só. Jessica anda no vazio. 
O habitat dos nômades é o deserto – esse lugar-não-lugar (...) Somente aqui e 
ali, vestígios fragmentários de passos, rapidamente apagados e negados. 
Apagar as pegadas de ontem é tudo o que resta à quimérica simplicidade do 
pernoite. Faz com que a chegada dê, reconfortantemente, a impressão de estar 
em casa – Isto é, até que também se transforme em um vestígio a ser negado e 
apagado. (...) Onde quer que cheguem e desejem ardentemente permanecer, os 
nômades são arrivistas. Arrivista, alguém já no lugar, mas não inteiramente do 
lugar, um aspirante residente sem permissão de residência. Alguém que lembra 
aos moradores mais antigos o passado que querem esquecer e o futuro que 
antes desejariam longe. (BAUMAN, 1997, p. 92). 
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No “Deserto Feliz”, a busca da protagonista é edipiana. O pai protetor 

substituído pelo seu oposto. O turista branco, estrangeiro, bonito, bem sucedido produz 

em Jéssica uma errância heterônoma. Uma relação de dependência que não está no 

simbólico, e sim, está prioritariamente no econômico. 

O desejo de Jessica é mobilizado por uma “fome de mundo”, por uma 

inquietação pelo novo. Para Kehl (1990), “a fome de mundo” baseia-se no desafio de 

projetar o real para além das fronteiras que se convencionam como realidade. Ou seja, 

dessa forma, o desejo motiva-se pelo desconhecido. Transpor as fronteiras do lugar 

onde foi hostilizada ao lado do namorado, torna-se seu principal objetivo. Ao contrário 

do desejo pulsional, esse encantamento pelo novo visa um objetivo específico, se 

estabelecendo num plano inteligível. A “fome de mundo” caracteriza-se pelo desejo e 

baseando-se no “eu posso”, ou no mínimo, “no eu acho que posso”. 

Para Kehl, essa sensação de “fome de mundo”, quando se encontra 

desinterditada, se aproxima fortemente de experiências de felicidade. No entanto, os 

desejos advindos da realidade psíquica se alimentam no território do imaginário, ou 

seja, das ilusões. Certamente, Jessica tem uma representação da Europa singular, que é 

frustrada quando lhe é apresentada. O que a menina deseja não é morar na Europa, mas 

conhecer o objeto de sua representação simbólica, fortemente investido de afeto. 
(...) embora sejamos obrigados a admitir que a realidade é externa ao 
psiquismo, ultrapassa seu alcance e sua capacidade de entendimento, (...) é 
impossível nos referirmos à totalidade desse real. A realidade de que se trata 
aqui é a realidade humana, resultante permanente da negociação entre as 
criações da realidade psíquica e as imposições da realidade externa. (KEHL, 
1990, p. 364) 
 

  Outro ponto importante no desejo de Jessica está no imbrincamento entre 

as realidades psíquica e a realidade externa, ou seja, toda fantasia origina-se a partir de 

um suporte com um acontecimento real. É a partir da experiência da amiga mais velha 

que a moça vai alimentar seu desejo de viajar, ou seja, o desejo torna-se possível a partir 

do discurso do Outro. 
O lugar dos objetos do desejo é a realidade, ou melhor, o campo das 
representações da realidade e dos objetos ditos reais. É nesse campo, das 
representações da realidade que podemos falar não O desejo, mas do desejo, 
desviado de seus fins primários, obscuros para o sujeito, em direção a objetos 
secundários que aparecem para a consciência como objetos possíveis cujo 
alcance depende pelo menos em parte de nossa ação voluntária, consciente. 
(KEHL, 1990, p. 363). 
 

Uma discussão importante que o filme materializa está na construção de relações 

afetivas baseadas na heteronomia. Jessica, no momento em que embarca para Berlim ao 



 77

lado do namorado estrangeiro, torna-se sua dependente. Estranha, solitária, a 

protagonista rapidamente transforma suas conquistas em uma tristeza alimentada por 

uma relação ambígua a respeito do seu lugar de origem que não se esclarece no filme. 

Comer manga vinda de Petrolina, em Berlim, alimentar o carneiro e olhar 

demoradamente o horizonte são indícios de melancolia, de sua incapacidade de criar 

laços de pertencimento com os lugares para onde migra. Curiosamente, é pertinente 

afirmar as recorrências de imagens, como as pessoas na rua, o animal que 

constantemente alimenta e seus momentos de introspecção que são mostrados em vários 

lugares. Dessa forma, o filme parece afirmar que a construção do deserto de Jessica é 

produto de sua própria subjetividade. 

   
Figura 62 Figura 63 Figura 64 

 

Outro elemento que o filme constrói é o questionamento das diferenças culturais 

no entendimento da autonomia do sexo feminino. Ao manter uma relação de 

dependência com o alemão, a moça vai ser questionada por quem supostamente acredita 

que devia suprir as suas necessidades. Ao final do filme, o namorado pergunta: “o que 

está fazendo por você mesma?”. E, sem resposta concreta, Jessica continua a vagar, um 

vagar desconfortável. Dessa forma, percebemos que diferenças culturais profundas 

permeiam a realidade de ambos. Nascida no Nordeste do Brasil, ela naturalizou uma 

relação edipiana baseada na dependência ao sexo masculino, relação essa, 

profundamente constituinte de nosso imaginário. 

Por outro lado, o passado como prostituta fica gravado na alma como uma 

cicatriz moral e não podemos nos esquecer que toda a relação entre prostituta e cliente, 

mesmo quando transformada pelo investimento afetivo, acaba por ser predicada na 

dependência econômica e na submissão física.  
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Figura 65 Figura 66 Figura 67 Figura 68 

4.5 O vagar de Auxiliadora 

Quando Auxiliadora nos é apresentada no filme, um cenário que tem como 

consequência a errância nos surge como pano de fundo. Os homens estão apenas de 

passagem. “Baixio das Bestas” é um lugar maldito, habitado por velhos e mulheres e 

visitado apenas por pessoas que instauram a desordem do lugar. Essas pessoas são os 

caminhoneiros que vão observar a protagonista nua nas proximidades de um posto de 

gasolina, ou um grupo de rapazes que, ao longo do filme, vai promover cenas de 

violência contra as prostitutas. O posto de gasolina do “Baixio das Bestas” é vazio, 

melancólico, visivelmente sujo e metaforiza a condição de miséria do cenário. 

Auxiliadora não foge. É um ser errante, mas o seu caminhar remete a um 

vagar, um movimento sem rumo. A menina vai andar em direções múltiplas e, à medida 

que sua condição nos é apresentada, a relação entre sua figura e o fundo muda. Sempre 

vista a distância, à medida que a projeção avança, seu tamanho é diminuído. Seu vagar 

constrói sua condição de inferioridade. Auxiliadora não reage à violência a que é 

exposta pelo seu pai e avô e, em seu vagar, ela parece fugir, esconder-se, invisibilizar-

se. 

O desejo de mudança que catalisa os estados de errância inexiste na 

protagonista. O isolamento e sua incapacidade de sentir ou pensar sobre sua existência 

constroem sua inexistência. Não há mudanças de predicados, a personagem não 

interfere na diegese e todo discurso acaba se articulando na ação dos outros. 

Auxiliadora, de cabeça sempre baixa, com sombras que escondem seu rosto, não se 

reconhece como ser humano dotado de direitos e deveres e entrega-se ao abandono. 

“Baixio das Bestas” é um filme de observação, cuja câmera nos instaura 

como uma testemunha. Exageradamente fixa, a câmera desconforta ao nos conceber 

como imóveis, como incapazes de nos relacionarmos com a projeção, a não ser através 

de sentimentos passivos, como pena e perplexidade. Auxiliadora é uma figura do 
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sofrimento que permeia os lugares sociais e que não faz parte de uma demanda direta. 

Auxiliadora está imersa em seu silêncio. Não vai procurar ajuda, não manifesta gestos 

reativos à precariedade de sua existência.  

Em uma sociedade em que as formações discursivas apagam o sujeito do 
inconsciente, em que a felicidade e o sucesso são imperativos super egóicos, 
a depressão emerge – como a histeria na sociedade vitoriana – como 
sintoma do mal-estar produzido e oculto pelos laços sociais. O vazio 
depressivo, que em muitas circunstâncias pode ser compensado pelo 
trabalho psíquico, é agravado em função do empobrecimento da 
subjetividade, característico das sociedades consumistas e altamente 
competitivas. (KEHL, 2003, p. 05) 

 

Na sala de casa com a televisão ligada, “Seu Heitor”  avança em direção à 

menina. A câmera está parada e revela toda a cena num plano conjunto.  
Heitor diz: “Auxiliadora, de noite vamos lá pro posto que o movimento tá grande. 
Então trata de cuidar da roupa de tarde que eu te pego e a gente dá uma passadinha 
lá”.  

 
A câmera continua fixa e distante enquadrando os dois.  

 
Figura 69 

 
 Heitor continua: “Noite a gente vai pro posto, viu? Tem muito movimento”. 
O velho levanta-se da cadeira e anda em direção à menina que continua 
assistindo à tevê. “Você tá dando atenção ao que eu falo? Auxiliadora 
(aumenta o tom de voz).  
Tá se fazendo de sonsa? (pausa). Tô falando com a parede? (o velho fala 
ríspido). Pois bem, estou avisando que à noite a gente segue até o bar que tá 
com movimento. E como é que nós responde nessa hora?”  

 

O que concluímos, inicialmente, é que a condição de mal-estar está ligada a 

uma orfandade profunda, uma orfandade de si, que envolve a personagem e cresce, à 

medida em que “o pai e avô” da menina insiste em reafirmá-la.  
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Por outro lado, podemos perceber que a letargia na qual se encontra inserida a 

protagonista nos leva a perceber sua construção como um não sujeito, ou um não 

sujeito desejante, de acordo com a definição de Kehl. Para a autora, as experiências 

limites de privação são capazes de por em dúvida as possibilidades de sobrevivência 

do sujeito e levam ao que ela menciona como “psicose da miséria”.  Auxiliadora, alvo 

da violência do “pai e avô” e completamente desarticulada das relações sociais com 

outros indivíduos, não elabora seus objetos de desejo, não se constituindo, portanto, 

como um sujeito capaz de desejar. 

Para Kehl, o desejo deve basear-se na realidade a partir de um repertório de 

experiências de gratificação. Ao manter-se isolada do mundo, a personagem não é 

capaz de depositar nenhuma confiança na realidade, e isso leva a uma desvinculação 

do Eu. 

Quando o real é hostil, lugar de privação e de frustrações permanentes, tudo 
isso muda e nos deparamos com a ameaça constante de afrouxamento dos 
vínculos e dos investimentos do Eu em relação à realidade: é o que se pode 
chamar de psicose da miséria. (KEHL, 1990, p. 367) 

 

Nesse aspecto, podemos perceber uma intenção de construção de um não 

protagonismo, uma personagem que não fala e é incapaz de conduzir diegeticamente 

a narrativa.  
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Figura 70 Figura 71 Figura 72 Figura 73

 
4.6 O Nomadismo em Hermilla 

No interior de Iguatu, uma região aparentemente desértica, tórrida e marcada 

pela escassez, Hermilla deseja autonomia, liberdade. Um desejo motivado pela falta, 

que faz com que a protagonista, diante da pobreza extrema, decida vender seu corpo 

numa rifa. Uma noite no paraíso com a moça de cabelo “metade louro, metade ruim”. 

Para vencer a falta de dinheiro, Hermilla embala seu corpo como quem embala um 

fetiche barato, atribuindo um valor de troca, disfarçado sob o rótulo de Suely e vendido 

nas imediações do posto de gasolina da cidade. 

O “Céu de Suely” é uma história aparentemente banal que se torna singular 

exatamente porque constrói uma mulher que renuncia à sua invisibilidade e pobreza, 

negando uma esperada posição de vítima. Nesse sentido, o filme recorta uma realidade 

muito cara ao Nordeste do Brasil, amplificando um protagonismo feminino, fenômeno 

que timidamente surge entre as populações mais pobres. 

O atual momento crucial de transformações profundas no sistema de produção 

econômica altera também as estruturas sociais e simbólicas, tradicionalmente 

construídas e simbolizadas pela família, pelo estado e pela autoridade masculina. Nesse 

estado constante de crise, movimentos de ressignificação podem fornecer abertura para 

o surgimento de novas subjetividades. O que Hermilla sugere ao andar é a reinvenção 

de sua condição de subalternidade, a subversão dos primados patriarcais e o poder que é 

imanente a cada indivíduo. Recriar-se. E, assim, contribuir para a construção de novos 

seres, mulheres e homens não edipianos.   

Dessa maneira, Deleuze e Guattari (2006) enfatizam o pensamento rizomático15 

como reação à decadência do patriarcado, do falo logocentrismo. Entender a 

                                                 
15 Rizoma é um termo da biologia, que representa as raízes em forma de tubérculo, em sua maioria aéreas, 
que se dispõem horizontalmente formando uma espécie de rede. Os autores se apropriam, ressignificando 
o termo no sentido de conotar uma idéia de rede conectiva que se deriva em vários sentidos. Ao mesmo 
tempo que, rizoma, no entendimento de Deleuze e Guattari, conota uma noção de imanência em oposição 
‘a verticalidade das raízes que remete a transcendência, o termo reforça o princípio filosófico dos dois 
autores que negam fortemente o entendimento metafísico do mundo. O conceito de Rizoma está 
detalhado na obra Mil platôs (v. I, 1995:32-33). 
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necessidade de interceder o pensamento para promover novas imagens e novas 

subjetividades a partir de um processo intensivo, múltiplo, descontínuo, em devir. 

Entende-se por devir a afirmação positiva da diferença como um processo múltiplo e 

inevitável ao homem, capaz de permitir que a multiplicidade se imponha. 
Se, de um lado, as mulheres se fortalecem, se passam a construir uma auto-
estima positiva, se é visível que a sociedade se feminiliza cada vez mais, de 
outro, não há garantias de que os homens mudarão no sentido de se tornarem 
mais sensíveis, muito embora seja notória a diferença entre os homens nascidos 
antes e depois do feminismo. (...)Contudo, sabemos que as conquistas sociais e 
sexuais são sempre instáveis e dependem da continuidade, da firmeza e da 
intensidade da pressão dos grupos envolvidos, assim como da potencialização 
das políticas reivindicadas pelo feminismo e pelas mulheres em geral. (RAGO, 
2004, p. 41). 
 

Hermilla não existe, torna-se, e é essa atitude de lhe confere sua transformação 

em sujeito autônomo. Beauvoir (1980) vai dizer que ninguém nasce mulher, torna-se. 

Essa afirmação, profundamente existencialista, dialoga diretamente com a concepção de 

ser humano livre que nasce sem essência, descobrindo-se, para só então definir-se como 

sujeito. Nessa perspectiva de subjetivação, Braidotti (2004) vai conceitualizar um 

sujeito nômade, caracterizado pelo movimento em romper com os modelos 

universalizantes e, logo, capaz de reinventar-se, transformar-se. Incapaz de estar inerte. 

Um sujeito em devir. 
Definições são inatas; identidades são constituídas. As definições informam a 
uma pessoa quem ela é, as identidades atraem-na pelo que ela ainda não é, mas 
ainda pode tornar-se. (BAUMAN, 1997, p. 94). 
 

Hermilla, nesse eterno andar, constrói o signo de um devir, a metáfora de um 

indivíduo nômade em movimento constante. Nesse movimento em direção à câmera, ao 

espectador, a protagonista sempre permanece na região central do quadro, fechando, 

frequentemente, o ponto de fuga da imagem que está fixo, o movimento da câmera se dá 

no da personagem. O único momento em que ela desvia da rota é, no início do filme, 

quando procura a família do namorado que abandonou. 
(...) a modernidade é a impossibilidade de permanecer fixo. Ser moderno 
significa estar em movimento. Não se resolve necessariamente estar em 
movimento – como não se resolve ser moderno. É-se colocando em movimento 
ao se ser lançado na espécie de mundo dilacerado entre a beleza da visão e a 
feiúra da realidade – realidade que se enfeitou pela beleza da visão. Nesse 
mundo, todos os habitantes são nômades, mas nômades que perambulam a fim 
de se fixar. Além da curva, existe, deve existir, tem de existir uma terra 
hospitaleira em que se fixar, mas depois de cada curva surgem novas curvas, 
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com novas frustrações e novas esperanças ainda não destroçadas. (BAUMAN, 
1997, p. 93). 

 

 
Figura 74 

 

Nessa perspectiva da resistência, retratos de uma não adaptação surgem ao longo 

do filme. Na imagem acima, ao lado da amiga, Hermilla inventa alternativa para fugir 

do calor. Nesse sentido, é pertinente afirmar que toda a busca da protagonista é 

essencialmente narcísica. Uma mulher predicada no individualismo que sonha em fugir 

de um lugar que deveria acolhê-la. Sua casa. Mas, apesar do afeto familiar, matriarcal, a 

busca por novas oportunidades está ancorada apenas no dinheiro. O desejo de mudança 

da protagonista obedece ao primado do eu. Hermilla vai deixar de lado o filho para 

atingir seus sonhos. 

A personagem Hermilla, nesse cenário composto pela falta de dinheiro, sintetiza 

um feminino carregado de signos, que se movimenta, se transforma, resiste em 

permanecer esmaecido. E essa vontade de potência16 da personagem é motivada pela 

falta material, pelo desejo de mudança que se manifesta na simplicidade e no 

supostamente banal da vida cotidiana, onde o particular desvela o coletivo, num 

movimento de não condicionamento. Hermilla é o símbolo de novas subjetividades que 

se formam, fragmentadas, contraditórias, mas certamente múltiplas, tecidas a partir da 

ignorância, do atraso, do desejo, num jogo duplo de conformismo e resistência. 

 
                                                 
16 Vontade de Potência. Termo de Nietzsche que se refere ao impulso vital característico dos indivíduos 
que surge na imanência, no plano material, não dependendo de condicionamentos metafísicos, como no 
caso da religião.   
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 Capítulo 05  
 

A Construção do Feminino e os Mecanismos de Perversão Cinematográficos 
Articulados à Condição de Prostituição.  
 

Neste capítulo, estaremos analisando a prostituição representada nos filmes e sua 

articulação com o conceito de fetiche. Também estudaremos algumas formas de 

perversão cinematográficas presentes nos filmes “Baixio das Bestas”, “O Céu de Suely” 

e “Deserto Feliz 
 

Perguntam. Por que a escolheu? 
A pergunta deveria ser antes: por que não a teria escolhido? 

Simone de Beauvoir. 
 
 

Para Freyre (1992), a prostituição no Nordeste do Brasil, em particular, a 

prostituição infantil, tem suas origens na violência doméstica. Nas sociedades rurais,  

androcêntricas, legitimadoras do poder e da intolerância do homem sobre a mulher, o 

abuso sexual se impõe, silenciosamente.   
(...) Na divisão da sociedade em senhores todo poderosos e escravos passivos é 
que se devem procurar as causas principais do abuso sexual. Através de formas 
sádicas de amor que tanto se acentuaram entre nós. Resultado da ação 
persistente desse sadismo, de conquistador sobre conquistado, de senhor sobre 
escravo, parece-nos o fato, ligado naturalmente à circunstância econômica da 
nossa formação patriarcal, da mulher ser tantas vezes no Brasil, vítima inerte 
do abuso ou do domínio do homem, criatura reprimida sexual e socialmente 
dentro da sombra do pai ou do marido. (FREYRE, 1992, p. 385). 
 

Certamente, Jéssica e Auxiliadora, respectivamente protagonistas dos filmes  

“Deserto Feliz” e “Baixio das Bestas”, através do cinema, parecem legitimar essa 

afirmação. Auxiliadora, com 14 anos, é uma filha incestuosa, fruto da violência do avô 

contra a sua mãe. A mãe de Auxiliadora não aparece no filme, sendo construída apenas 

a partir do discurso de seu pai, seu agressor. Essa mãe sem nome, após ser violada pelo 

pai, foge para tornar-se prostituta na cidade. Auxiliadora, moça obrigada a viver sob o 

mando do pai moralista, avô carrasco, vai, nas primeiras cenas de “Baixio das Bestas”  

ter seu destino anunciado. Heitor, avô e pai da protagonista, insistentemente, adverte 

que se “sair da linha” acabará como sua mãe, prostituindo-se no posto de gasolina. 

Jéssica, com 16 anos, protagonista do “Deserto Feliz”, vive a tragédia de ser 

violentada em casa pelo padrasto, um caçador, contrabandista de animais silvestres. 

Depois do estupro, a menina se prostitui nos arredores de Petrolina, esperando clientes 

também em um posto de gasolina, escondida da família, até conseguir chegar à cidade 
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do Recife para, posteriormente, seguir em fuga até a Alemanha, ao lado do cliente 

estrangeiro.  

No entanto, apesar de Auxiliadora e Jéssica terem como ponto de partida a 

desordem familiar, é na miséria onde a prostituição se estabelece. A miséria torna-se, 

dessa forma, o agente que faz com que esses seres permaneçam na rua. Depois de serem 

deserdados da família, agora vagam como deserdados sociais vendendo o único bem 

que lhes resta, o corpo. 

Hermilla, protagonista de “O Céu de Suely” também trabalha no posto. Lava 

carro “feito um homem”, mas percebe na prostituição um caminho para sair, 

rapidamente, da miséria que rodeia o “fim de mundo” onde ela se encontra. Dessa 

forma, Hermilla cria Suely, seu nome de guerra, através de uma rifa, que será oferecida 

pela protagonista em troca de “uma noite no paraíso” com a mulher de cabelo metade 

louro, metade ruim. 

Apesar de discursos diferentes, as mulheres do posto de gasolina, representantes 

do feminino na contemporaneidade do cinema nordestino vão, a partir da ficção, 

problematizar a prostituição como sendo uma forma moderna de escravidão, sujeição e 

violência dos corpos como a única alternativa para se livrarem de uma miséria 

econômica e simbólica. 

Dessa forma, os três filmes vão construir diferentes olhares sobre as origens e o 

cotidiano das mulheres que se prostituem, a partir do singular, do corriqueiro que 

compõe a vida das mulheres marginalizadas, num trabalho de construção simbólica 

capaz de trazer visibilidade aos atos de violência que permanecem invisíveis e 

banalizados no dia a dia, apesar de tão próximos de nós. 
Na verdade, em um mundo atormentado pela miséria e pela falta de trabalho, 
desde que se ofereça uma profissão, há quem há siga; enquanto houver polícia 
e prostituição, haverá policiais e prostitutas. (BEAUVOIR, 1980, p. 324). 
 

Saffiotti (2004) vai afirmar que a prostituição nos países latino-americanos 

baseia-se fortemente a partir da dicotomia entre os arquétipos de Eva, inferior, portadora 

do pecado e agente da desordem e do modelo de Maria, mãe, apesar de virgem, símbolo 

de pureza, alvo de devoção. Para a autora, é a partir desse dualismo que se estabelecem 

olhares diversos nos países de tradição católica para as representações da mulher da 

casa e da rua.  

Na construção discursiva efetuada pela psicanálise freudiana, os destinos da 

mulher parecem dialogar com os enunciados derivados da tradição cristã. A mulher 
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pecadora teria traços comuns com a mulher fálica, ameaçadora dos preceitos 

civilizatórios, enquanto a mãe traria, em sua condição, os símbolos de plenitude 

feminina, depositados nela a partir da capacidade civilizatória de gerar novos seres. 

Ambas as construções significantes nos levam à condição imposta à mulher na 

sociedade patriarcal, de subordinação ou ao seu oposto, a desobediência. A prostituição, 

a partir do exposto, pode ser tomada como uma das grandes transgressões femininas, 

tendo por isso que ser interdita. Bataille (1987) vai escrever sobre as origens da 

marginalidade feminina como uma construção a partir do discurso religioso. Para o 

autor, “o cristianismo elaborou um mundo sagrado, onde estão excluídos os aspectos 

horrendos e impuros” (BATAILLE. 1987. P. 128) e, para contextualizar sua afirmação, 

utilizou-se do conceito de baixa prostituição. 
O fundamento social da baixa prostituição é o mesmo que o da moral e do 
cristianismo. (...) O aspecto sagrado do erotismo era muito importante para a 
igreja, que viu nele, a razão maior de sua repressão, queimando as bruxas e 
deixando vivas as baixas prostitutas. Mas afirmou a degradação da prostituição, 
servindo-se dela para acentuar o caráter de pecado. (BATAILLE, 1987, p.129). 

 
Para Beauvoir (1980), a baixa prostituição seria um “ofício penoso” exercido por 

algumas mulheres a partir de uma opressão econômica derivada em opressão sexual. 

Para a autora, as mulheres sujeitas à baixa prostituição estariam em constante estado de 

prisão aos caprichos dos clientes pagantes, expostas à doença, à miserabilidade e, por 

tudo isso, degradadas ao “nível de uma coisa”. Esse processo de desvalorização do 

corpo acontece a partir de sua exposição à violação, ao comércio, ao tráfico que 

transformam os seres humanos em um mero objeto sexual. 

Uma vez destituída de seu caráter transgressor, produto da moral dominante, a 

prostituição poderia se caracterizar como um trabalho igual aos outros. No entanto, 

apesar de trazer o estigma de “mais antiga profissão do mundo”, a prostituição deve ser 

compreendida como uma das piores formas de assujeitamento do ser humano, 

principalmente quando nos referimos a crianças e adolescentes, vítimas da exploração  

do capital que acabam sendo agenciadas através de terceiros. 

Longe de ser uma busca pessoal, a prostituição é um sintoma de uma doença 

social que mobiliza todo um aparato de agenciamentos na qual se estabelece. Esses 

agenciadores estão representados nos três filmes. Quem instiga Hermilla é uma amiga 

prostituta, quem alicia Jéssica é uma mulher madura que se diz aposentada, ao mesmo 

tempo que lhe cobra aluguel e, finalmente, quem expõe Auxiliadora é uma cafetina, sob 

a cumplicidade de seu pai e avô. 
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Atualmente, vários discursos nos distanciam da realidade que cerca o universo 

da prostituição. O cinema, enquanto tecnologia produtora de símbolos, ao buscar um 

invólucro poético para representar as imagens da prostituição, certamente contribuiu 

muito para um olhar distanciado, romantizado e muitas vezes cercados de glamour para 

as mulheres de suposta “vida fácil”, desvinculando o sexo pago da precariedade 

econômica no qual se alicerçam.  

Nascida na imanência do feminino, nas relações sociais excludentes e reais, a 

imagem da prostituição seduz o masculino ao revestir-se de transcendência. Essa é a 

principal chave para entendermos de que forma se constrói o desejo cinematográfico 

que valora a imagens da prostituição. Para isso, vamos discorrer sobre o conceito de 

fetiche. 

 

5.1 As formas do fetiche 
 
Freud (2006) teoriza o fetichismo como o modelo de perversão que estabelece 

uma relação estreita com o Complexo de Castração. O fetiche é, em todos os casos, um 

repositor simbólico para o “falo da mulher”, simbolizando a fantasia narcísica para a 

ameaça da castração. Em “O Fetichismo”, Freud vai questionar-se sobre a origem e o 

significado do conceito, concluindo que o fetiche é um substituto do falo materno, ou 

seja, um modelo de manter no psiquismo a crença infantil na existência do pênis da 

mãe. 
Para expressá-lo de modo mais simples: o fetiche é o substituto do pênis da 
mulher (mãe) em que o menininho outrora acreditou e que – por razões que nos 
são familiares – não deseja abandonar. (FREUD, 2006, p. 155). 
 

Esse mecanismo psíquico de defesa busca recusar as evidências da realidade que 

remetem à castração, Freud denomina de Verleugnung, que pode ser traduzido como 

recusa, denegação, renegação ou desmentido. À medida que funciona como o 

mecanismo principal, o Verleugnung é a âncora dos fenômenos perversos por 

excelência. Uma vez que a essência da perversão é uma recusa de tomar conhecimento 

das evidências das realidades que lhes apontam para a falibilidade e para a possibilidade 

de se inserir num cenário onde todos os homens e mulheres são castrados. Na 

contemporaneidade, permanece a concepção de que o perverso recusa os limites que a 

cultura lhe impõe. 

A Castração está situada na categoria das fantasias originárias, já que 
para produzir seus efeitos, a ameaça não precisa ser formulada pelos 
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pais; ‘originária' também na medida em que é na castração que se 
origina, se estrutura e se especifica o desejo sexual do ser humano. 
(LAPLANCHE E PONTALIS, 1997, p. 116)  

O fetiche nasce com a castração e com o medo inconsciente que ela desperta. 

Nessa perspectiva, o fetichismo ganha um alto valor para o perverso já que sublima 

simbolicamente a proteção contra o horror à ameaça da castração, ao mesmo tempo que 

busca sustentar o sujeito no registro da ilusão: da crença da ‘realidade' do falo materno e 

da crença da ‘realidade' da castração.  
“Digamos que essas relações girarão em torno de um ser e de um ter que, por 
se reportarem a um significante, o falo, têm o efeito contrário de, por um lado, 
dar realidade ao sujeito nesse significante, e, por outro, irrealizar as relações a 
serem significadas. (...) não convém esquecer que, sem dúvida, o órgão que se 
reveste dessa função de significante adquire o valor de fetiche.” (SOLER, 
2005, p. 83). 
 

Na releitura dos textos freudianos, Lacan contextualiza que a castração gera a 

metáfora da perda. A perda simbólica acontece quando a criança, ao reconhecer a falta 

do falo, elege o fetiche, cultivando uma crença inconsciente no objeto falso. Metz 

(1982) explica que, “antes do desvelamento da falta (já estamos próximo ao significante 

cinematográfico), a criança a fim de evitar essa ansiedade forte vai redobrar sua crença 

(outra característica cinematográfica)”. (METZ, 1982 p. 40). Dessa forma, Metz 

classifica o fetiche cinematográfico como o perverso por excelência, por levar o 

indivíduo a suspender o conhecimento em favor de uma crença, evitando a castração, 

metaforicamente. Para o autor, o fetiche mascara a ausência metonimicamente, 

ocupando espaços vazios.  
“Trata-se de ver onde ele está e onde não está. Ele nunca está realmente ali 
onde está, e nunca está completamente ausente ali onde não está. Toda a 
classificação das perversões deve se fundar nesse ponto. Qualquer que seja o 
valor das contribuições sobre a identificação com o objeto etc., o essencial é a 
relação ao falo.” (LACAN, 1995, p.198) 

 

O caráter falso do fetiche pode ser visto a partir de uma análise de seu termo. 

Um fetiche (do francês fétiche, que por sua vez vem do português feitiço e, este, do 

latim facticius "artificial, fictício") é um objeto material ao qual se atribuem poderes 

mágicos positivos ou negativos. Inicialmente este conceito foi usado pelos portugueses 

para referir-se aos objetos empregados nos cultos religiosos dos negros da África 

Ocidental. 

Em muitos filmes é perceptível, afirma Metz, a adoção de uma crença voluntária 

em favor de um prazer cinematográfico.“Um acessório que foi colocado no corpo do 

objeto. Ao negar a ausência, torna o corpo amável e desejável.” (METZ, 1982, pg 74). 
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Metz vai dizer que o fetiche no aparato cinematográfico é um acessório17, um objeto 

que ocupa uma falta, gera uma crença, afirmando isso sem desejar.  
O fetiche é o cinema em seu estado físico. O fetiche é sempre material. Uma 
matéria que evoca o poder simbólico. O equipamento cinematográfico é o 
meio, a instância na qual o imaginário transforma-se no simbólico, graças ao 
objeto perdido, a ausência do que é filmado, torna-se a lei e o princípio de uma 
instituição significante específica na qual é legitimada pelo desejo. (METZ, 
1982, p. 75). 
 

No decorrer de sua análise que codifica o cinema como uma técnica do fetiche, 

Metz vai identificar que o cinema, baseando-se numa ausência, inexistência da imagem 

projetada já que o que vemos são apenas indícios de um acontecimento que já passou, 

vai constituir-se apenas de um brilho. Para o autor, o fetichista do cinema é aquele 

capaz de maravilhar-se ao contemplar um reflexo, um teatro de sombras elaborado por 

uma técnica.  
No filme de ficção, o significante não trabalha por si, mas está empregado 
inteiramente para remover os rastros de seus próprios passos. Para abrir 
imediatamente a transparência do significante da estória que na verdade é 
construída, mas, que se finge ilustrar-se para nos transmitir a idéia de que ela já 
aconteceu antes. (METZ, 1982, p. 40). 

 
Manonni (1982) vai teorizar que o fetiche tem um valor de crença, amparado 

pela suspensão do conhecimento. Mulvey (1989) vai afirmar que, enquanto a 

curiosidade é um desejo compulsivo de ver e saber, de investigar algo secreto, o 

fetichismo é sustentado por uma recusa de ver, por uma recusa em aceitar a diferença 

que o corpo feminino representa para o masculino. O fetichismo é uma estrutura que 

desautoriza o conhecimento em favor da crença, e, nesse sentido, opõe-se à curiosidade, 

sugerindo a idéia de uma relação mais dialética entre o fetichismo e a curiosidade. Se 

relacionarmos a posição do espectador cinematográfico, poderíamos concluir que esse, 

ao acreditar na ficção projetada, paga para ser enganado.  
Os acontecimentos diegéticos são fictícios, é a primeira ficção; mas como toda 
a gente finge crê-los como verdadeiros, é a segunda ficção; encontra-se mesmo 
uma terceira; a recusa geral em confessar que, alguns dentro de si, se acredita 
que eles são realmente verdadeiros. (...) Este crédulo, evidentemente, é outra 
parte de nós próprios, está alojado sobre o incrédulo ou no seio, é o que 
continua a crer, que nega o que sabe (aquele para quem todos os seres humanos 
são dotados de pênis). (METZ, 1982, p. 84).  
 

No caso da mulher, Freud afirma que pode ser fetichizada, mas não fetichista. 

Sendo, portanto, o fetiche, caracterizado como uma perversão restrita ao universo 

masculino. A mulher, nesse caso, é freqüentemente tomada como instrumento e objeto 

                                                 
17 Acessório. Tradução para o termo inglês “prop”: Expressão em inglês sem correspondência precisa 
para o português que denomina tanto os objetos de cena como peças de figurino utilizadas pelos atores. 
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causa da perversão, assujeita-se ao desejo do outro, oferecendo-se para ocupar o lugar 

de um objeto ausente. É a partir do trabalho de Laura Mulvey (1989) que o fetiche 

passará a se adjetivar, ao ser tido como um mecanismo que isola a figura feminina, 

glamourizando sua sexualidade.  

Influenciada em grande parte pelo texto de Metz, Laura Mulvey (1989) inicia 

uma reflexão sobre o cinema centrada na militância e no pensamento feminista, e lança, 

em 1975, um artigo que procura desconstruir os estereótipos femininos presentes no 

cinema narrativo americano, a partir da identificação dos mecanismos de perversão 

presentes no filme. A autora vai destacar a presença do fetiche a partir de sua 

observação dos filmes americanos, especificamente das décadas de 30 e 40. Para 

Mulvey, a construção do fetiche é uma reação conservadora por parte da indústria 

cinematográfica às mulheres jovens americanas que, ao conquistar o mercado de 

trabalho, passaram a vivenciar alguma autonomia, e, particularmente, uma liberdade 

sexual. A autora descreve que o dualismo começou a ser recorrente nas representações 

femininas que consistiam nas imagens da mocinha, transmissora de ideais de 

comportamento e consumo, e da mulher viril, que se caracteriza pela glamourização 

sexual. 

Outro aspecto relevante na teoria de Mulvey reside na articulação do fetiche a 

partir dos textos de Freud e Marx. O processo de descrença (denegação) em Freud e 

estranhamento (alienação) em Marx produziram para a autora uma supervalorização do 

objeto. Para Marx, o fetiche compõe-se de uma embalagem que reveste a mercadoria, 

atribuindo-lhe um valor de troca, que supervaloriza o valor de uso. No caso do fetiche 

em Freud, para a autora, ele cresce como inscrição fantasmática, supervalorizando 

objetos considerados sem valor pela sociedade. Para Marx, a metáfora sobre o fetiche 

constrói-se de forma diferente da psicanálise. Marx atribui ao fetiche a função de 

invólucro capaz de transformar o valor de uso em valor de troca, ou seja, super valorizá-

lo. 
O conceito de fetichismo aparece nos trabalhos de Marx e Freud apresentando 
conexões entre ambos. Os dois (autores) utilizaram o termo de forma irônica, 
atingindo de maneira específica suas próprias sociedades com um termo 
utilizado para rotular crenças tidas como irracionais e primitivas na cultura 
africana. (MULVEY, 1996, p. 03) 
 

A estrela de cinema, para a autora, seria uma figura frágil, dependente de um 

“significante masculino”, distante e destituída do que ela chama de “traços” que 

remetam a sua humanidade como rugas e suor. Essa estrela seria objeto de fetiche ao 
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supervalorizar-se a partir de uma crença materializada por uma indústria, considerada 

pela escritora, como profundamente “ recalcada e fálica”.  Nesse sentido, as atrizes 

estariam envoltas numa aura, distanciadas de relações sociais e expostas apenas como 

objeto de contemplação.  Nesse aspecto, Mulvey estabelece uma dicotomia entre o 

fetichismo e a curiosidade, afirmando que a mulher fetichizada pressupõe um 

desconhecimento de sua subjetividade. 

A estrela, envolta em fetiche, não é apresentada como figura humana em sua 

totalidade. Para Mulvey, partes de seu corpo simbolizam um todo. Essa apresentação 

metonímica estaria presente nas afirmações referentes às pernas de Marilyn ou o rosto 

de Garbo. O cinema promoveria objetos parciais de identificação, criando partes de 

objetos que compõem o fetiche. A completude não faria parte da perversão, já que o 

Ego ideal seria apenas uma sinédoque. 

Para Mulvey, os signos no cinema estariam carregados de uma ideologia 

patriarcal que constrói a mulher de uma maneira específica, apenas como objeto do 

olhar e significante do desejo masculino. Dessa forma, o cinema seria fruto de um olhar 

patriarcal que reflete as angústias do inconsciente patriarcal. “O inconsciente masculino 

possui vias de saída para a ansiedade de castração (...) pela substituição por um objeto 

fetiche de forma a torná-la tranqüilizadora, ao invés de perigosa.” (MULVEY, 1996, p. 

145). 

No entanto, observamos que a dualidade entre masculino e feminino, explícita 

no texto de Mulvey e subentendida no texto de Metz, deve ser dissolvida. Certamente, o 

lugar do olhar, ocupado por um sujeito universal masculino, fez-se necessário no estudo 

do cinema como um dispositivo por questões metodológicas. O falo deve ser 

compreendido com um processo no qual homens e mulheres podem tomar posse. Antes 

de sua natureza física, deve ser definido por sua variante simbólica que tem origem 

histórica, é um produto do discurso e, por isso, não pode ser tomado como essência. 
A ideologia da desigualdade entre os sexos se vale naturalmente de pretextos, 
álibis, falsas razões derivadas da natureza e da anatomia: o homem tem em seu 
corpo um órgão que pode ser alucinado com sendo o falus. Mas a verdade é 
muito mais social: existem vários órgãos do corpo do homem e da mulher que 
poderiam ser alucinados como sendo o falus, mas a sociedade os reduz 
arbitrariamante a um órgão apenas do corpo masculino. (METZ, 1983, p. 418). 
 

O que compõe o feminino deve ser colocado no entendimento do que constitui o 

feminino e o feminino representado. Existem várias matrizes de representação feminina 

no cinema que podem ser identificadas como produtos de uma indústria masculina, 

principalmente quando se estuda o cinema em sua articulação com o fetiche. A musa 
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que inspira os artistas é um sujeito múltiplo e sempre feminino. E o que é a prostituta, 

senão um estigma envolto em mistério. Essa multiplicidade de olhares que são 

direcionados à imagem feminina certamente nos fazem perceber que o diverso, ao 

permear as representações sobre a prostituta, é incompleto, fugidio e, o principal indício 

dessa incompletude parece estar em alguns filmes, na sua desvinculação com o social. 

Nos filmes “Baixio das Bestas”, “Deserto Feliz” e O “O Céu de Suely”, a 

representação das prostitutas é construída de maneira muito distinta. E essa diferença 

está relacionada à sua embalagem como objeto fetiche e sua condição de 

autonomia/heteronomia em relação do sexo masculino. A seguir, analisaremos o fetiche 

na construção das protagonistas. 
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Figura 74 Figura 75 Figura 76 

 
 5.2 O Fetiche no “Baixio das Bestas”. 
 
A prostituição de Auxiliadora nos é anunciada no início do filme a partir do 

discurso determinista de seu pai e avô que insiste em reafirmar o feminino a uma ordem 

inferior, relacionada à desordem e incapaz de existir como sujeito de relações reais. 

Dessa forma, a protagonista nos é apresentada na condição de vítima de uma ordem 

transcendente, como se pertencesse a uma casta. O discurso que alicerça a narrativa é 

produto de uma introjeção de valores de um mundo dividido entre o bem e o mal, que 

na realidade do “Baixio das Bestas” está destinado a ser habitado pelo moralmente 

inferior. 

A dualidade desenhada no filme nos leva a um diálogo com Nietzsche (2002) 

que analisa a construção da moral como o produto de uma ordem metafísica. Para o 

filósofo, a moral operaria a partir de regras universalizantes que determinam juízos de 

valor legitimados por uma ordem transcendente. Nietzsche defende que “Deus é uma 

suposição” que se esgota na modernidade, abrindo espaço para a construção de novos 

sistemas de valores capazes de irem alem do idealismo de inspiração cristã. Para o 

autor, é necessário conceber um sistema de pensamento que esteja “além do bem e do 

mal” atento aos pressupostos do sistema moral e às causas da formação destes.  

No caso de Auxiliadora, o que acontece é a construção de um padrão de 

pensamento tradicional que deriva do que o autor chama de “moral de escravo”,  que 

apesar de viver em humildade, cultiva sua sujeição e tende a desqualificar todos aqueles 

que se afirmem através da vontade. Alvo do discurso moralista ressentido, Auxiliadora 

negará sempre suas vontades. Nesse sentido, os ideais cristãos também construirão, na 

visão de Nietzsche, os ideais ascéticos que pregam o sofrimento como algo moralmente 

correto. 
...não existem de jeito nenhum fatos morais. O juízo moral tem em comum 
com o juízo religioso o crer em realidades que não existem como tais. A moral 
é somente uma interpretação de certos fenômenos, ou para falar mais 
precisamente, uma falsa interpretação. O juízo de moral como o religioso, 
pertence a um nível de ignorância que ainda carece do conceito de real (...). A 
moral é apenas uma linguagem simbólica, uma mera sintomatologia. Deve-se, 
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desde logo, saber do que se trata para poder tirar proveito dela. (NIETZSCHE. 
2000. p. 98). 
 

No “Baixio das Bestas”, as imagens da prostituição vão remeter ao idealismo 

cristão ao estabelecer a dicotomia entre a pureza e a abjeção que, como já dissemos 

anteriormente, nos leva à construção da imagem da mulher do lar e da rua. Dessa forma, 

o discurso moral sustentado por valores absolutos em detrimento do múltiplo se impõe 

na representação apenas no imperativo. E isso fica muito claro quando observamos que 

“o pai e avô” de Auxiliadora é o único a falar, fazendo com que a narrativa se estruture 

a partir apenas do discurso do velho homem.  

Para Nietzsche, a moral não resiste à reflexão, sendo essencialmente superficial. 

No entanto, esse discurso mostrado no filme e ainda muito resistente no Nordeste do 

Brasil se apóia na tradição, ou seja, na materialização da verdade a partir da repetição 

dos enunciados ao longo da história. 
 ... assim é a noção de tradição: ela visa dar uma importância temporal singular 
a um conjunto de fenômenos, ao mesmo tempo sucessivos e idênticos (...) 
permite repensar a dispersão da história na forma desse conjunto: autoriza 
reduzir a diferença característica de qualquer começo, para retroceder, sem 
interrupção, na atribuição indefinida da origem. (FOUCAULT, 1987, p. 23). 

 
Foucault (1992) indicia uma tendência à inversão as evidências na análise do 

discurso social: buscar a vontade de verdade e os recortes discursivos que constroem a 

naturalização dos papéis. A subjetividade construída a partir de símbolos fálicos, assim 

como o comportamento baseado na obediência, no medo e na punição de Auxiliadora, 

certamente, podem a ser entendidos como uma herança da tradição.  
O discurso real apóia-se sempre na tradição e na ciência para definir a essência 
dos seres: uma identidade baseada em critérios arbitrários que se apresentam 
com caráter atemporal. (...) Essa vontade de verdade que se impôs há tanto 
tempo é tal, que a verdade assim proposta não pode senão escondê-la, pois a 
evidência esconde em suas dobras a vontade de poder que a anima. 
(FOUCAULT, 1998, p. 22). 

 
No filme, a virgindade da protagonista indicia a densidade de um sistema de 

valores morais. Dessa forma, a prostituição surge como uma herança maldita 

desvinculada do plano social e econômico, presa apenas a uma ordem simbólica e 

metafísica calçada na figura do homem. Ao simbolizar a pureza da virgem, associada ao 

bem, Auxiliadora vai necessitar de um núcleo antagônico, caracterizado no filme por 

um grupo de prostitutas composto por mulheres fálicas, agressivas e desafiadoras dos 

discursos tradicionalistas.  

Os núcleos da protagonista e das prostitutas não se encontram no filme, o que 

reforça ainda mais a dicotomia entre os dois. Auxiliadora presa ao ascetismo, 
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caracterizado pela virgindade e pelo sofrimento humildemente aceito e silencioso e o 

grupo de mulheres formado por cinco prostitutas que se afirmam como sujeito a partir 

de atitudes viris. Curiosamente, apesar de se afirmarem como mulheres de vida fácil, 

satisfeitas com sua condição de prostitutas, o filme estabelece uma ambigüidade ao 

mimetizar cenas muito violentas nas quais essas mulheres surgem como alvo de um 

mundo misógino. 
Em sua maioria, as prostitutas acham-se moralmente adaptadas à sua condição; 
isso não quer dizer que sejam hereditárias ou congenitamente imorais, mas sim 
se sentem, com razão, integradas numa sociedade que reclama seus serviços. 
Sabem que os discursos do policial que as identifica são simples palavrório e 
os sentimentos elevados que seus fregueses exibem fora do bordel intimidam-
nas bem pouco. (BEAUVOIR, 1980, p. 333/334). 

 
Dessa forma, as mulheres fálicas do “Baixio das Bestas” revestem-se e operam 

apenas como um fetiche, no qual a prostituição está desvinculada do plano material, 

generalizando e reduzindo o feminino a um objeto sexual com forte tendência a abjeção. 

A fetichização se apresenta, principalmente, no figurino das personagens que trazem 

objetos como o chicote e o salto alto, encenada a partir de clichês como o banho de 

vodca e da provocação que culmina em gritos de horror e de gozo. Desordeiras, 

agressivas, sujas, as prostitutas do “Baixio das Bestas” conseguem exercer a baixa 

prostituição a despeito de qualquer vinculação com a situação de miséria que constrói o 

lugar apenas como pano de fundo. 
Como ela se torna estranha ao interdito, sem o qual nós não seríamos seres 
humanos, a baixa prostituta desce ao nível dos animais: ela suscita geralmente 
uma repugnância semelhante à que a maior parte das civilizações demonstra 
diante dos porcos. (BATAILLE, 1987, p.126). 

 

Dessa forma, tanto o núcleo formado por Auxiliadora quanto o grupo de 

prostitutas parecem construir o feminino apenas na aparência. Voltando a Mulvey, a 

presença da mulher enquanto ícone passa a ser um elemento fundamental para que o 

espetáculo se construa. No entanto, a autora adverte que nos filmes narrativos 

tradicionais, a presença do feminino erotizado opera num sentido oposto ao da diegese, 

congelando o fluxo da ação em favor de momentos de contemplação. 
Em contraste com a mulher enquanto ícone, a figura masculina ativa necessita 
de um espaço tridimensional que corresponda àquele do reconhecimento do 
espelho no qual o sujeito alienado internalizou sua própria representação dessa 
existência imaginária. (MULVEY, 1989, p. 87) 
 

Ainda de acordo com Mulvey, o fetichismo no “Baixio das Bestas” se estabelece 

a partir do desconhecimento, alimentado pela curiosidade e pelo distanciamento. Nesse 

aspecto, a câmera sempre opera a partir de um olhar objetivo, em terceira pessoa, 
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construindo um observador passivo e alheio, sem que lhe sejam oferecidos signos na 

tentativa de buscar uma subjetividade dessas mulheres. Dessa forma, a narrativa vai 

priorizar o sensorial em detrimento de um entendimento real da condição feminina 

relacionada à prostituição. 
Então o primeiro efeito em tal estudo é transformar o roteiro num significante e 
a partir disso extrair significações visíveis (aparentes). Um segundo passo é 
descobrir um segundo roteiro ligado ao primeiro que oculta um significado. 
(METZ, 1982, p. 28) 
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 5.3 O Fetiche em Hermilla. 

 Quando a personagem Hermilla se transforma na prostituta Suely, já nos foi 

estabelecida uma relação de proximidade e afeto com a protagonista. Quando surge 

Suely, o drama de Hermilla nos é familiar, já entendemos que a prostituição naquele 

momento é a única forma encontrada pela que ela capitalize seu sonho de fuga. Dessa 

forma, o seu assujeitamento é compulsório e se estabelece como uma condição 

transitória. Ela está apenas de passagem e não vai fazer com que uma noite paga fique 

como cicatriz. 

 O filme constrói uma estratégia que transgride o conceito de moral. Ao se 

prostituir, Hermilla rompe com a ordem discursiva que estabelece o antagonismo cristão 

entre a mulher da casa e da rua. A mãe é uma prostituta. Por outro lado, Hermilla se 

prostitui sob a cumplicidade de seu núcleo familiar, todo formado por mulheres, e não 

rompe com seus vínculos afetivos. Ela será censurada só no início.  
A prostituta é o bode expiatório; o homem liberta-se nela de sua turpitude e a 
renega. Quer um estatuto legal que a coloque sob a fiscalização policial, quer 
trabalhe na clandestinidade, é ela sempre tratada como pária. (BEAUVOIR, 
1980, p. 323). 
 

 Alvo de fofoca, bode expiatório das mulheres da cidade, Hermilla acaba por 

conquistar apoio da família em sua decisão. Já que todos se beneficiam com o dinheiro 

da rifa. Hermilla traz insistentemente um olhar determinado, firme e resiste em ocupar a 

margem, se estabelecendo sempre no centro. Essa impressão surge fortemente nos 

enquadramentos construídos pela fotografia que instaura o ponto de fuga no olhar da 

personagem e acompanha seus movimentos como um observador próximo. 

 No entanto, a ordem moral está fortemente presente no filme e, para isso, 

Hermilla também se arma de uma resposta estratégica. “Puta fica com todo mundo, eu 

só vou ficar com um”. Com essa frase, dita pela protagonista, ela transgride sua 

condição e põe em dúvida seu rótulo de prostituta.  

Dessa forma, a condição da protagonista nos leva a uma identificação com o 

conceito de “super-homem” de Nietzsche. Para o autor, o super-homem é aquele 

indivíduo que não estabelece nenhum constrangimento moral, sendo seu único objetivo 

sua vontade de potência. Nietzsche, a partir desse pressuposto, nos evidencia o 

individualismo do desejo por capital e a dissolução no mundo pós-moderno de sistemas 

morais totalitários. O “O Céu de Suely”, apesar de se estruturar num lugar distante do 
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Nordeste do Brasil que, como já dissemos, traz uma forte resistência à figura do pai, 

constrói um cenário universal, em devir, desterritorializado. 
O prazer surge quando há o sentimento de potência. A felicidade repousa na 
consciência triunfante de potência e vitória. O progresso se baseia no 
fortalecimento da espécie, na aptidão para o uso enérgico da vontade. Todo o 
resto é um perigoso mal-entendido. (NIETZSCHE. 2004. p.127). 

 
Para Beauvoir, “Na prostituição, o desejo masculino sendo específico e não 

singular, pode satisfazer-se com qualquer corpo”. (BEAUVOIR, 1980, p. 324), e 

seguindo essa premissa, Hermilla se propõe a pensar seu corpo como um objeto. O 

corpo é uma matéria prima, utilizado de forma estratégica e envolto em fetiche a partir 

de um preço muito caro. Nesse aspecto, o fetiche de Suely dialoga com a fetichização 

da mercadoria preconizada por Marx. A partir de uma rifa, pressupomos uma 

supervalorização de seu valor de troca. 

 
Figura 77 

O vestígio é o aparecimento de uma proximidade, por mais distante que esteja 
daquilo que o deixou. A aura é o aparecimento de uma distância, por mais 
próxima que esteja daquilo que a sucita.  No vestígio, apossamo-nos de uma 
coisa. Na aura, ela se apodera de nós. (BEINJAMIM, 1994, p. 226) 

 
 Na citação acima, Beinjamin (1994) descreve o conceito de aura como um 

distanciamento que se impõe em função do seu caráter sagrado. A aura no pensamento 

de Beinjamin, seria intocável, não humana e é curioso perceber no filme o “O Céu de 

Suely” a formação de uma aura que reveste a personagem, compondo-se como um 

contorno de luz. Dessa forma, o fetiche apenas a embala e constrói Suely. Na 

composição da fotografia, percebemos que Hermilla se apaga metaforicamente, 

enunciando que a protagonista se esvaziou, deixou seu corpo, que agora pertence ao 

fetiche, a prostituta Suely que apenas representa um papel. 

A aura de luz que contorna Suely nos revela que Hermilla, cujos vestígios de 

proximidade foram apagados, está apenas de passagem. O fetiche vai se estabelecer de 
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forma efêmera. A luz que contorna a prostituta permanece por poucos segundos e logo 

depois se apaga. 

 
Figura 78 Figura 79 Figura 80 

 

 Outro aspecto importante do fetiche Suely surge nos fotogramas que 

compõem a seqüência ilustrada anteriormente. Vemos que o semblante da personagem 

muda rapidamente. Ora é Hermilla dançando para o cliente em profundo 

constrangimento, ora é Suely, personagem de olhar sedutor, ativo, viril, ora a Hermilla 

de costas virando-se para a frente da câmera com olhar endurecido de quem deve seguir 

adiante. Dessa forma, revestida por uma luz vermelha que remete aos clichês do 

fetichismo, a protagonista nos leva à origem do que compõe o fetiche: uma máscara. 

Mas uma máscara que nesse momento desvela muito mais do que disfarça. 

 
 5.4 O Fetiche no Deserto 
 

O filme o “Deserto Feliz” trabalha no sentido de revelar as causas que levam as 

meninas a se prostituírem, caindo na rota do tráfico internacional de seres. Dessa forma, 

o Deserto se constrói a partir de um olhar denunciatório que procura mostrar a 

prostituição infantil como uma das formas mais perversas de violência de gênero e 

coerção física e moral. “Cair na vida”, no discurso do Deserto, será vinculado durante 

toda narrativa à prostituição, a um cenário de escassez material. A coerção econômica 

leva a uma violência física. 

Nessa perspectiva, o Deserto projeta uma imagem de mulher fruto da 

“desfiliação” da família, do capital, do estado e de todas as instituições predicadas no 

masculino. Longe de qualquer dicotomia entre o bem e o mal, a prostituição surge como 

uma atividade amoral, de tão comum a muitas meninas pobres do Nordeste do Brasil 

que buscam uma vida melhor a partir da venda do corpo ao turista, em sua maioria. 

Nesse sentido, Jéssica permanece à margem de uma sociedade, amplificando sua 
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condição de estranhamento à medida que se afasta de seu lugar de origem. Jessica não 

pertence a ninguém.  

 
Figura 81 Figura 82 Figura 83 

 

No filme, o homem, agente financiador da prostituição infantil, aparece como 

uma figura trágica capaz de se satisfazer com qualquer corpo. O turista gordo e 

disforme, o homem casto e mesquinho e o turista alemão drogado e bêbado compõem o 

repertório dos clientes de Jéssica. Ao contrário do “Baixio das Bestas”, o sentimento de 

abjeção vem da figura masculina, numa importante troca de valores. 

Também é pertinente analisar que as cores predominantes no Deserto, compostas 

por tons frios que transitam entre o azul e o esverdeado, conduzem a um movimento de 

desfetichização, negando os estereótipos da prostituição. Também não há no filme uma 

tentativa de valorar as roupas justas, o salto, o batom, enfim, os elementos comuns ao 

universo da prostituição. 

Também não há cenas de sexo e a câmera só observa o “antes” e o “depois” do 

ato, construindo um olhar deserotizado para a atividade. Também é importante citar que 

as cenas de nudismo são raras. 

  
Figura 84 Figura 85 

 
O Deserto vai representar o fetiche a partir de sua desconstrução, e isso se 

evidencia na seqüência em que Jéssica tira o uniforme de estudante, soltando os cabelos 

e ganhando as ruas. A menina estudante vai se transformar em fetiche em frente ao 

espelho, símbolo de feminilidade e, ao mesmo tempo, testemunha de sua submissão. A 
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seqüência acontece sem cortes e a protagonista mantém um olhar alheio, não sugerindo 

preocupar-se com um sistema moral.  

Também é importante perceber que, ao contrário do que enunciou Mulvey, a 

imagem da moça fetichizada tem uma autonomia como significante na narrativa, tendo 

toda a diegese ancorada em suas ações e conflitos. Outro ponto fundamental está na 

busca de subjetividade a partir dos closes que põem em questão a dialética entre o 

fetichismo e a curiosidade explicitada por Mulvey. Nesse sentido, podemos acreditar 

que o fetiche se constrói como representação a partir do seu entendimento, de sua 

desconstrução. Como podemos observar, até a aura de luz construída sobre o corpo da 

protagonista denuncia sua origem na única cena onde os tons vermelhos que remetem 

ao fetiche aparecem. A luz que produz a aura vem do abajour barato que se esconde ao 

lado da protagonista 

  
 

 
Figura 86 

 
“Há uma famosa lenda na qual Griffith, tocado pela beleza da atriz, inventou o 
close-up para capturá-la, em detalhes. Aqui, nossa arte revela sua 
transcendência mais vigorosamente, fazendo a beleza do objeto significado 
irromper o seu signo. Com esses olhos entreabertos de discrição e desejo, com 
esses lábios temerosos. Tudo o que vemos em sua angústia é o escuro desígnio 
aí implícito. Em sua confissão, vemos apenas as ilusões que eles ocultam.” 
(GODARD, 1996, p. 40). 
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5.5 Considerações sobre a perversão.  

A perversão é um dos conceitos mais controversos da psicanálise. Parte dessa 

questão deve-se ao caráter negativo na utilização do termo, e parte, aos vários padrões 

de perversões existentes na prática psicanalítica. O uso do termo como substantivo sem 

conotação pejorativa será adotado por Freud, a partir de seus estudos sobre o 

inconsciente, em 1905. De adjetivo, a palavra perversão torna-se substantivo, para 

conceitualizar práticas sexuais consideradas incomuns, no estudo da psicanálise. No 

contexto freudiano, o termo perversão não terá significado pejorativo ou valorativo. A 

perversão sempre acompanhou o imaginário do homem comum, gerando mitos, crenças 

e culpa. 
Nenhuma pessoa sadia, ao que parece, pode deixar de adicionar alguma coisa 

capaz de ser chamada de perversa ao objetivo sexual normal, e a universalidade 

dessa conclusão é, por si, suficiente para mostrar o quão inadequado é usar a 

palavra perversão como termo de censura. (FREUD, 2002, p. 37). 

 

Para Freud (2002), a perversão faz parte da dinâmica do desejo humano e nasce 

no inconsciente e na necessidade que o ser humano cria em sexualizar aquilo que não é 

sexualizável. Dessa forma, Freud passa a classificar a perversão de acordo com dois 

grupos: as perversões de objeto e as perversões de alvo. As perversões de objeto são 

definidas como a fixação num objeto em detrimento dos demais. Esse objeto pode ser 

humano, e então teríamos perversões como o incesto e a pedofilia; ou não humano. O 

fetichismo é a forma de perversão de objeto não humana mais comum do inconsciente, 

e, como vimos, um dos grandes artifícios utilizados no cinema mundial como foco de 

prazer visual. No segundo grupo classificatório do conceito, teríamos a perversão de 

alvo que, por sua vez, divide-se em duas categorias: o prazer visual caracterizado pelo 

exibicionismo e voyeurismo e os prazeres ligados ao sofrimento, que compõem o 

sadismo e o masoquismo.  

Na obra de Freud, a perversão tem origem no Complexo de Édipo que, por sua 

vez, origina-se no Complexo de Castração. Voyeurismo, fetichismo, sadismo, 

masoquismo e exibicionismo seriam práticas sexuais incomuns e tendências inatas que 

acompanham o cidadão comum e que se originam na primeira infância e nas 

perturbações comuns à passagem pelo Complexo de Édipo. Dessa forma, explica Freud, 

todo ser humano carrega atitudes perversas como defesa contra o recalque. Contudo, a 

educação e a cultura tendem a reprimir que as tendências arcaicas e violentas da 
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infância se manifestem plenamente no indivíduo adulto. “Sem a repressão, o indivíduo 

tornar-se-ia um perverso”. (BARTUCCI, 2002, p. 157). Sendo inerente ao desejo 

humano e proibido de manifestar-se livremente devido ao meio social, o cinema acabou 

por apropriar-se da cena perversa, utilizando-a das mais diversas formas. 

O termo perversão pode ser utilizado também para denominar comportamentos 

sexuais estereotipados e repetitivos em que o parceiro é um mero figurante nos rituais.  

O termo também é utilizado para designar comportamentos narcísicos nos quais o 

sujeito se compraz em maltratar o outro. Nesse aspecto, a cena de voyeurismo do 

“Baixio das Bestas”  seria um indicativo do uso da cena perversa no discurso do filme, 

estando esse “outro” sempre articulado ao feminino. A perversão caracteriza-se pelo 

fato do indivíduo não levar em conta os desejos e as necessidades do outro, impondo 

sua vontade, quase sempre, através do uso da força e do poder” (BATUCCI, 2002, p. 

274).  

Joel Birman (2001) vai articular o conceito de perversão ao uso do poder. Para o 

autor, existiria uma ansiedade (medo) por parte do perverso da perda de uma posição 

privilegiada no mundo e a possibilidade de ser suplantado por qualquer outro ser 

humano. O autor critica a pobreza do imaginário do perverso que se caracteriza, na 

maioria das vezes, pela repetição de um pequeno número de cenas inconscientes e pela 

fascinação na multiplicação de parceiros sexuais.  

Birman, a partir de Lacan, identifica dois aspectos fundamentais na ação 

perversa: o desafio à lei e a sua transgressão. No perverso, a lei paterna é 

primordialmente desafiada. O perverso não ignora a lei, ele a desafia e a transgride. 

Esse caráter transgressor está presente no personagem Heitor. Heitor transgride a ordem 

a partir da violência, da pedofilia e da prática do incesto. Lacan também argumenta que 

o perverso não introjeta as restrições éticas que limitariam a realização de seus desejos, 

não se adaptando, assim, às concepções éticas e morais impostas pela cultura e pela 

sociedade. 

 Joel Birman teoriza que o perverso resiste como um narcisista, não 

reconhecendo o outro na sua alteridade. Dessa forma o corpo do alvo do perverso 

resume-se a um objeto que existe apenas para sua apropriação. Assim, o perverso 

procura ocupar a posição privilegiada de atividade absoluta, tentando colocar o outro 

(alter) numa posição de passividade.  
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5.6 O Voyeurismo  

Metz (1982) é o primeiro autor a sistematizar o diálogo entre a psicanálise de 

base edipiana e o cinema. Em seus textos, o autor descreve o cinema como o herdeiro 

legítimo do voyeurismo. Para Metz, quem assiste a um filme vivencia e sublima desejos 

a partir da contemplação e do julgamento da vida de um terceiro presente na tela. No 

cinema, assim como no voyeurismo, o espectador permanece anônimo, num ambiente 

escuro onde todos olham para frente, partilhando um prazer comum.  
No cinema, pelo contrário, a mulher mesmo nua, pode ser abordada pelo seu 
parceiro, expressamente desejada e realmente acariciada, pois diferentemente 
do teatro, lugar concreto de uma representação fundada na consciência e na 
oposição, o cinema desenrola-se num espaço imaginário que demanda a 
participação e a identificação. Conquistando a mulher, o ator me satisfaz por 
procuração. Sua sedução, sua beleza, sua audácia, não entram em concorrência 
com os meus desejos, mas os realizam. (BAZIN, 2002, p. 230). 
 

O voyeurismo sempre seduziu o homem comum que sente prazer em espreitar 

alguém. Espiar a vida alheia, anônimo e sem culpa. Para a psicanálise, o voyeurismo é 

considerado um distúrbio afetivo, predominantemente masculino e muitas vezes com 

origens num passado repressor. A partir da observação de uma outra pessoa, o voyeur 

sublima pulsões, sujeitando seu alvo a um olhar fixo, controlador. O prazer surge em 

utilizar a outra pessoa como objeto de estímulo visual através do olhar.  
“Olhando o filme, ajudo-o a nascer, ajudo-o a viver, posto que é em mim que 
ele viverá e para isso é que foi feito: para ser olhado, isto é, somente ser pelo 
olhar. (...) O visto ignora-se como visto (...) e esta ignorância permite ao 
voyeur ignorar-se como voyeur.” (METZ, 1982, p. 93). 
 

Nesse sentido, o olhar fixo, curioso e controlador assemelha-se com o 

surgimento de um novo tipo de observador que aparece no século XIX, teorizado por 

Jonathan Crary. Para Crary (1992), instrumentos de visualização de imagens como o 

Zootrope, o Fenatoscópio, entre outras engenhocas criadas por fotógrafos e cientistas 

para produzir imagens em movimento, foram “condição de possibilidade”18 do 

aparecimento do aparato cinematográfico, contrariando o senso comum que atribui uma 

suposta origem do dispositivo a partir do modelo da câmera escura. Para Crary, “a 

emergência de um corpo incansavelmente ativo cuja motilidade é uma pré-condição 

para a subjetividade” (CRARY. 1992, p.72) contribui para o surgimento desse novo  

tipo de observador que não se restringe a contemplar as imagens e sim, a vivenciá-las, 

utilizando para isso não só os olhos, mas envolvendo todo o corpo. 

                                                 
18 Condição de possibilidade: expressão utilizada por Michel Foucault para explicar as formações 
discursivas na institucionalização de novas ordens de poder. 
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Para Freud, a pulsão escópica, mais conhecida como voyeurismo, é o ato de 

olhar, de observar o outro, como instinto de tomar outra pessoa como objeto, de tomar 

para si. O cinema, ao mostrar o outro como um objeto, satisfaz esse instinto, sublima o 

desejo e, certamente, isso explica, em parte, o poder sedutor das imagens. Dessa forma, 

a emergência desse novo modo de olhar também tem relações muito próximas com os 

discursos psicanalíticos que surgem com a Modernidade e associam o olhar a uma série 

de mecanismos de sublimação que têm como principal exemplo o voyeurismo. O 

voyeur, que se empodera ao tomar o objeto para si a partir do olhar escópico descrito 

por Freud, parece ser o mesmo observador que Crary descreve, capaz de manter uma 

relação de intimidade com a cena. “O olho torna-se um aparato fisiológico teimoso, 

perpetuamente ativo. (...) Ao contrario do modelo clássico (a câmera escura) que 

compõe-se de um dispositivo neutro de pura transmissão”.(CRARY, 1992, p.72). 

Michel Foucault (1992) também contribui para o entendimento do voyeurismo, 

apesar de não citá-lo diretamente, ao relatar que, a partir do final do século XIX, o 

Ocidente irá passar por um processo de valorização da intimidade e, a partir desse 

fenômeno, a sexualidade passa a ocupar um lugar privilegiado na construção do sujeito 

moderno. Para o autor, as artes, após o Romantismo, refletirão essa nova realidade e, 

desde o seu surgimento, na Modernidade, o cinema passou a espreitar a vida privada. 

Olhar a vida privada. Os detalhes. A intimidade. Olhar, sem ser visto. 

Metz vai dizer que cinema é uma grande janela de espiar a vida alheia, onde 

quem olha está sempre no escuro, no anonimato. Os primeiros filmes espiaram pela 

porta da sala e pelos ambientes proibidos. O primeiro filme erótico é Ce que I’ on voit 

de mon sixième, de Ferdinad Zecca realizado em 1901, que mostra um homem que 

espia, com uma luneta, uma mulher tirando a roupa. É curioso perceber uma moldura 

escura com os cantos redondos, indiciando a presença de uma luneta, em muitos filmes 

mudos. Ao contrário do que diz o senso comum, essas molduras, a partir da década de 

20, não resultam de um determinismo técnico, elas permaneceram durante duas décadas 

para indiciar a presença de uma luneta que objetiva o personagem dentro de um campo 

restrito. 

Metz vai relacionar o espectador cinematográfico ao voyeur. Para Metz, a 

“situação cinema”, que se caracteriza pela sala escura, pela imobilidade e pelo 

anonimato de quem assiste, estabelece uma situação semelhante ao voyeur. Espiar a 

vida anonimamente a partir de um ponto de vista privilegiado faz parte do prazer 

cinematográfico. “Quem eu vejo nunca é o meu igual mas sua fotografia. Nem por isso 
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sou menos voyeur, mas o sou segundo um regime diferente, aquele da cena primária e 

do buraco da fechadura” (METZ, 1982, p. 97). Metz denomina a platéia como 

“Espectadores peixes” que absorvem tudo pelos olhos, nada pelo corpo; espectador 

esse, em constante estado de “submotricidade” que gera uma super percepção. “Um 

espectador alienado e feliz, acrobaticamente pendurado a si mesmo pelo fio invisível da 

visão”. (METZ, 1982, p. 96). 

O "voyeur" inicia o ritual de prazer no próprio ato de procurar o "objeto" do seu 

olhar. Encontrando-o ou não, a aventura está assegurada. Nesse sentido, o voyeurismo 

denuncia uma postura de insubmissão e um olhar antes de tudo perverso. Metz (1982) 

vai teorizar que cada satisfação fílmica torna-se representação de meta para a seguinte e, 

dessa forma, a permanência de um olhar ativo será capaz de rejeitar o simples exercício 

contemplativo, fazendo com que esse espectador rejeite a sujeição a um olhar passivo.  

Experiências do fotógrafo Muybridge mostram, quadro a quadro, uma mulher 

nua levantando-se. Isso acontece em 1887. Os espetáculos de vaudevilles, embriões do 

nosso cinema, surgiram no século XIX para mostrar pequenas belezas, pequenos dramas 

e comédias do cotidiano. O corpo feminino sempre foi objeto dos vaudevilles. Até hoje, 

a mulher é comumente o alvo da câmera. E da luneta.  

Ao discorrer sobre o olhar que demanda aproximação, é interessante perceber 

que, na “situação cinema” descrita por Metz, esse aspecto próximo é reconstruído pela 

amplificação das imagens. Também é interessante referir-se ao caráter obsceno desse 

voyeur, que, além de associar o ato de ver ao corpo, também vai ter esse olhar isento de 

qualquer mediação. Ou seja, o olhar do voyeur é o olhar da câmera no cinema e não está 

articulado ao olhar de nenhum personagem.  

Com o olhar objetivo oferecido pela câmera, o espectador entraria numa espécie 

de “regime escópico” que, de acordo com o autor, promoveria uma espécie de prazer 

espectatorial, ligado à pulsão parcial do olhar que se desenharia em torno de perversões 

voyeurista e fetichista. “A aparelhagem cinematográfica é a instancia na qual o 

imaginário transforma-se em simbólico, graças ao objeto perdido (a ausência do 

filmado) torna-se lei e o princípio do significante específico é instituído como desejo 

legitimado” (METZ, 1982, p, 103). Nesse sentido, Crary complementaria o pensamento 

de Metz ao dizer que, com esse observador, passa a haver uma perda da materialidade 

das imagens, fazendo com que os objetos representados passem a pertencer a um campo 

simbólico.  
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E nesse sentido, é importante perceber que o cinema se mascara, fazendo do 

cinema narrativo um modelo que privilegia a interpelação indireta, onde os personagens 

fingem não estare sendo olhados. Para Freud, o voyeurismo só se resolve ao reverter-se 

em seu oposto. Ou seja, o voyeur percebe que está sendo olhado, afinal, a ficção é 

criada para ele, ao mesmo tempo que finge não existir. O voyeur, para Freud, é antes de 

tudo um exibicionista. Dessa forma, o cinema mesmo apagando as “marcas de sua 

enunciação” (METZ, 1982, p.99), demanda que o observador se deixe enganar. “No 

cinema, há a suspensão da crença em favor do prazer cinematográfico. (...) apenas no 

cinema você paga para ser enganado”. (METZ, 1982, p.103). Dessa maneira, o 

empoderamento do observador é falso também, já que o ponto de vista da câmera não é 

mediado por quem está no cinema, mas por quem o realizou. 
Em síntese, o "voyeur" e o exibicionista estão unidos e movidos por pulsões 
sado-masoquistas. Ambos se nutrem do prazer sofrido (ou do sofrimento 
prazeroso). Uma diferença, porém, os separa: o primeiro não deixa de ser o que 
é pela ausência do "objeto"; o segundo não pode prescindir da ausência do 
"olhar do outro". (METZ, 1982, p. 94). 
 

Metz (1982) vai analisar a posição do espectador cinematográfico como uma 

espécie de hipnose voluntária, na qual o indivíduo suspenderia o conhecimento de que o 

que está sendo projetado não é real, pela adoção de uma crença. Isso é real, pelo menos 

temporariamente, em favor de um prazer cinematográfico. Dessa forma, o espectador 

entraria num jogo de identificações e desejos voluntários, envolvendo-se numa trama, 

através de um olhar privilegiado. No cinema, o espectador teria seu olhar articulado ao 

ponto de vista da câmera e dos personagens, fazendo parte de um jogo de identificações 

poderoso, capaz de mobilizar processos afetivos e narcísicos articulados a um plano 

simbólico.“O cinema transformou-se numa gigantesca máquina de modelar a libido 

social, enquanto a psicanálise nunca passou de um pequeno artesanato reservado a elites 

selecionadas”. (GUATTARI, 1980, p. 108). 

De acordo com Freud, o voyeurismo passa a possuir relações com o sadismo, no 

momento que o voyeur isola seu objeto, atribuindo-lhe destinos. O prazer em objetificar 

a mulher, mantendo-a sob controle e submetendo a figura feminina a acasos, como 

punição ou salvamento teria, de acordo com Freud, raízes no Complexo de Castração. 

As preocupações desse cinema refletem, claramente, as obsessões psíquicas do sistema 

que o produziu. “Não resta mais que o fato bruto da vidência: vidência por fora da lei... 

que não assume nenhum eu, vidência sem lugar nem sinais, vicária como o narrador-
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Deus e o espectador-Deus: é a história que se exibe, é a história que reina.” (METZ, 

1982, p. 95). 

Metz vai argumentar que o cinema, enquanto propõe-se história para o público, 

acaba por se fazer discurso. Todo artista deixa uma nódoa no artefato. Toda arte, 

certamente nasce de uma intenção, de um olhar, de um recorte. Nesse sentido, é 

pertinente pensar o cinema como uma tecnologia de discurso eficiente amparado no 

real. Metz afirma que a eficácia do texto cinematográfico tradicional reside na tentativa 

de apagar as marcas da enunciação.“Se o filme tradicional tende a suprimir todas as 

marcas do sujeito da enunciação, é para que o espectador tenha a impressão de ser, ele 

próprio, esse sujeito, mas no estado de sujeito vazio e ausente”. (METZ, 1982, p. 56).  
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5.7 “Baixio das Bestas”. O voyeurismo na construção da protagonista. 

A seguir, vamos analisar detalhadamente as cenas de voyeurismo que são 

construídas para representar a personagem Auxiliadora. Apesar de ser um mecanismo 

muito comum a todos os filmes narrativos, o voyeurismo no “Baixio das Bestas” opera 

de uma maneira específica, funcionando numa forma de metalinguagem que exerce uma 

espécie de regência na diegese que constrói a personagem Auxiliadora.  

 

 
Figura 87 

Uma luz mortiça cai sobre as paredes descascadas da lateral de uma igreja. Uma 

luz amarelecida, desmaiada de força. Ao longe, podemos ouvir o tumulto da conversa e 

uma música tocada por um desses órgãos eletrônicos baratos. Buzinas de caminhão 

cortam esse ruído distante com mais intensidade. Passam numa estrada. E vão. Levando 

o som e a poeira. Auxiliadora, uma menina de 14 anos, encosta-se na parede: olhos 

baixos e cabelos mal penteados escondem seu rosto. Um velho, arrastando o corpo 

cansado e de respiração pesada, aproxima-se dela, levantando-lhe a cabeça e prendendo 

o cabelo da pequena por trás das orelhas miúdas, deixando à mostra a face delicada e 

um olhar brilhante. O velho vai abrindo a camisa da menina quase sem peito; torso liso.  

Depois, abaixa-lhe a saia até a altura dos joelhos. Ele se afasta, e ela ali, sozinha, 

olhando os homens, que, a sua volta formam um semicírculo, despe-se. A pele branca e 

o cabelo escuro e grosso dão-lhe uma beleza rústica. Traços grosseiros e bonitos. 
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Auxiliadora, nua, permanece em pé. Seu olhar de menina tem uma certa demência. Ela 

não reage aos olhares dos homens que a cercam. Ela não ousa falar e vira o rosto, 

escondendo-o da câmera. 

Na primeira cena do “Baixio das Bestas”, no momento em que a personagem 

principal é exibida, a câmera oferece um olhar privilegiado, ao assumir o ponto de vista 

de um voyeur, empoderado pelo prazer de poder ver tudo no cinema. Nessa perspectiva, 

podemos pensar o cinema como um aparato capaz de mobilizar processos primários de 

desejo no qual a imagem feminina existe para ser olhada, desejada e oferecida para um 

observador.  

Na construção do personagem Auxiliadora, o “Baixio das Bestas” acaba por 

formatar uma relação de alteridade na qual a inércia condiciona sua submissão. A moça 

não move a história, apesar de ser a personagem principal do filme e, parece haver a 

intenção do enunciador em manter o signo da mulher apenas como alvo de 

contemplação. A câmera sempre opera sob o ponto de vista de uma terceira pessoa que 

olha. Em nenhum momento do filme é dado a Auxiliadora o direito de olhar. Não 

existem subjetivas19 da personagem, o que reforça seu status de não sujeito. Também é 

importante lembrar que, assim como o voyeur observa de longe o seu objeto do olhar, a 

câmera que tem como alvo a personagem Auxiliadora está sempre distante.  

No “Baixio das Bestas”, a história que se “exibe” e que “reina” cristaliza a 

imagem de Auxiliadora apenas como o significante de um outro masculino, presa a uma 

ordem simbólica na qual o homem pode exprimir suas fantasias através do comando 

lingüístico. Desse modo, esse filme parece fomentar a imposição de uma imagem 

feminina silenciosa, passiva e submissa que permanecerá no imaginário coletivo apenas 

como portadora e não produtora de significado. Dessa forma o olhar do espectador 

identifica-se com o olhar masculino construído sobre o filme, estabelecendo uma 

cumplicidade entre o “narrador-Deus” e o “espectador-Deus”, descrito por Metz. 

 
Figura 88 Figura 89 Figura 90 

                                                 
19 Subjetiva: visão da câmera que releva o que vê de um determinado personagem. Teorizado por Metz 
como identificação secundária. 
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Na primeira cena do “Baixio das Bestas” é curioso perceber a metáfora que a 

iluminação constrói. Uma luz zenital, amarela ilumina Auxiliadora. O facho de luz não 

vem do poste lateral, parecendo uma luz transcendente. Luzes zenitais, ou seja, luzes 

que vêm de cima, projetando um foco vertical sobre a cabeça do personagem são muito 

utilizadas para iluminar criaturas celestiais e, geralmente, nesse tipo de cena, a cor do 

facho varia de branco a azulado. Curiosamente, ao iluminar Auxiliadora com um foco 

zenital, o diretor acabou por optar pelo amarelo, que conota um universo degradado, 

sujo e promíscuo. Ao projetar o amarelo em Auxiliadora, cria-se a metáfora do profano, 

de um universo bestial que oprime e condena. 

Curiosamente, é perceptível observar que a câmera, ao assumir um 

posicionamento escópico, ficará sempre distante do seu alvo. Em um único momento, 

como podemos observar a câmera se aproxima. Mas, ao aproximar-se, observa 

Auxiliadora apenas de costas. Durante todo o filme a moça não terá nenhum close, um 

recurso estético muito utilizado para sugerir e revelar emoções e construir a 

subjetividade do personagem em foco, ausente, portanto, no filme. 

De Laurentis (1984) vai teorizar o cinema como um discurso que fomenta o 

Édipo. Para a autora, tanto o cinema narrativo, como a maioria dos filmes independentes 

atuais, articulam-se em torno de um heroi, quase sempre masculino, que combate um 

suposto inimigo, a fim de preservar a ordem e o sistema. No “Baixio das Bestas” , o que 

percebemos é a representação de um mundo patriarcal desagregado, falido, bestializado. 

No entanto, essa crítica ao masculino, na verdade, acaba não mobilizando o feminino. 

Ao tentar ser transgressor, o “Baixio das Bestas” acaba por reafirmar a existência do 

Édipo como ontológico e não como uma construção discursiva. Auxiliadora, apesar de 

falar em seu silêncio, não se tornará alguém a partir de seus gestos, mas, será construída 

apenas pela interpretação de quem a observa. A protagonista em sua situação de alvo, 

permanecerá presa a sua condição de estranhamento. Nesse sentido, o “Baixio das 

Bestas”, apesar de fazer pensar, reproduz a ideologia patriarcal dentro de uma lógica 

que legitima a oposição entre os sexos. 

Ao fazer uso de mecanismos de perversão retratados com grande beleza plástica 

e rigor técnico, O “Baixio das Bestas”  acaba por construir uma espécie de estética do 

perverso. Essa estetização de cenas perversas incita o espectador comum a ter um olhar 

ativo a partir da mobilização de desejos primários, contrariando a tradição de um 

cinema contemplativo que forma um público submisso, passivo.  
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Dessa forma, é fundamental que se construa um olhar atento aos filmes que 

levantam questionamentos sobre a diferenciação sexual, na tentativa de identificar os 

mecanismos que isolam a imagem feminina como portadora de sexualidade, erotismo e 

alvo de espetacularização. Auxiliadora está ali para ser espiada. E assim permanecerá. 

 

5.8 Olhando Jessica e Hermilla 

 
Figura 91 Figura 92 Figura 93 

 

No Deserto, a objetiva quando foca Jessica está quase sempre fixa e, muitas 

vezes, próxima. Observa cenas corriqueiras, como a moça tomando banho, as conversas 

com as amigas e os seus momentos de introspecção. Dessa forma, acreditamos que o 

olhar no Deserto transcende o olhar curioso, bisbilhoteiro, presente no “Baixio das 

Bestas”. O voyeurismo não só observa, mas nos leva a perguntar: O que ela sente? O 

que deseja? Quem de fato é? 

Concordamos com Mulvey, ao perceber que Jessica está ali para ser observada, 

no entanto, a protagonista não se reduz a um mero objeto de contemplação.  

 

 
Figura 94 Figura 95 Figura 96 

 

No caso de Hermilla, o olhar da câmera também é próximo mas não partilha da 

mesma ambigüidade que o voyeurismo de Jessica. As cenas na qual a protagonista e 

vista, mostram-na trabalhando, pensando, exercendo pequenos gestos corriqueiros. No 

entanto, quando a câmera se aproxima já temos as respostas. Sabemos o que ela pensa, o 
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que faz, o que deseja, do que foge. Não há a ambigüidade do Deserto e a aproximação 

que a objetiva nos proporciona é construída aos poucos.  

Em “O Céu de Suely”, a presença da câmera não é sentida. Ao contrário do 

“Baixio das Bestas”, onde a lente nos instaura como um sujeito da cena, excessivamente 

presente; ou do Deserto, no qual, a partir da estranheza provocada pela técnica, 

percebemos essa mediação. Nesse filme, o observar nos coloca como alguém familiar 

que não só percebe mas partilha dos sentimentos da protagonista. 

A câmera vai operar de forma a bisbilhotar, olhando numa certa distância as 

cenas de intimidade entre Hermilla e o namorado. No entanto, apesar de operar como 

um observador que vê o outro pelo buraco da fechadura, a falta de tratamento estético 

das cenas de sexo não nos seduz, certamente porque nos parecem excessivamente 

simples, muito iluminadas por refletores fluorescentes. Dessa forma, o olhar voyeurista 

também caminha numa direção contrária aos pressupostos de Mulvey, que afirmam que 

a perversão de alvo restringe a figura feminina a um objeto do olhar. 

Um outro ponto importante é o olhar de cumplicidade que a câmera constrói na 

relação entre Suely e o filho pequeno. Inicialmente distante da criança, incomodada pela 

presença do menino, não há uma relação de proximidade e afeto consistente entre a mãe 

e o filho e, nesses momentos, a câmera permanece a uma certa distância. No entanto, no 

final do filme, após ganhar o dinheiro e, enfim, despedindo-se do menino que ficará 

com a mãe, a câmera se aproxima, revelando uma cena rara de afeto entre os dois. “O 

Céu de Suely”, ao contemplar a relação mãe e filho também desconstrói os pressupostos 

do amor materno. 
Ao deduzir o feminismo da capacidade materna, define-se a mulher pelo que 
ela é, e não pelo que escolhe ser. Lastreada em seu corpo, enquanto ele se 
liberta disso. A maternidade é seu destino, ao passo que a paternidade é uma 
escolha (BADINTER. 2005. p. 157). 
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Conclusão 

“Baixio das Bestas”, “Céu de Suely”, Deserto Feliz”. Três filmes que recortam 

uma condição feminina ancorada em três lugares no Nordeste do Brasil. Três diferentes 

olhares sobre a prostituição e a miséria, a partir de uma construção técnica, afetiva e 

subjetiva que caracteriza o fazer cinematográfico. Para analisar os três filmes partimos 

do princípio de que o cinema é uma tecnologia do Imaginário.  

No entanto, entendemos esse Imaginário como um estrato que se fundamenta no 

Simbólico e se expressa ideologicamente a partir de efeitos de verdade espelhados no 

discurso edipiano. Nesse sentido, procuramos estabelecer uma análise mais aprofundada 

das práticas de poder que levaram o mundo a construir uma compreensão do feminino a 

partir da heteronomia, da dependência de um significante masculino. No Nordeste do 

Brasil, essa construção do homem como referente enuncia sua fragilidade a partir das 

conseqüências da Decadência do Patriarcado, preconizada por Freyre, e do 

esmaecimento da função da família nuclear na contemporaneidade. Os três filmes 

refletem esses fenômenos. No entanto, os refletem de maneira muito singular a e essa 

diferença de olhares é cara na construção de formas de perceber a condição feminina e 

ser afetado pela construção fílmica. 
O cinema foi estudado como um aparato da representação, uma máquina de 
imagem desenvolvida para construir imagens ou visões da realidade social. (...) 
o cinema está diretamente implicado com a produção e reprodução de 
significados, valores e ideologias (...). Um trabalho que produz efeitos de 
significação e de percepção, auto-imagem e posições subjetivas para todos 
aqueles envolvidos; realizadores e espectadores, e, portanto, um processo 
semiótico no qual o sujeito é continuamente engajado, representado e inscrito 
na ideologia. (DE LAURENTIS, 1984. p. 37) 

 

No filme “Baixio das Bestas”, o patriarca enfraquecido se ressente, mantendo 

uma postura reativa na qual o foco de sua violência é a figura feminina, a protagonista 

Auxiliadora. O filme reproduz a masculinidade presa a uma ordem metafísica que falha, 

enquanto o feminino, predicado na desordem, deve ser contido e, uma vez livre, banido 

com violência. Essa percepção se dá a partir do silenciamento da protagonista 

Auxiliadora e de sua subordinação ao pai, como também pelo segundo núcleo dramático 

do filme, representado por um grupo de prostitutas que, a cada capítulo do Baixio, acaba 

vítima de violência, desaparecendo da diegese.  

A tolerância ao incesto, o isolamento do lugar, a violência no superlativo e o 

homem animalizado se expressam a partir de uma construção cênica e de interpretações 

naturalistas retratados numa fotografia extremamente formal, o que potencializa a 
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beleza do filme, construindo o que poderíamos chamar de uma estetização do perverso. 

Particularmente nas cenas no qual Auxiliadora é exibida nua a um grupo de 

caminhoneiros, uma luz zenital amarela indicia a existência de uma ordem masculina 

transcendente que a aprisiona a uma condição de vítima. O filme constrói um discurso 

determinista no qual tudo o que foi anunciado no início da narrativa se efetiva. Essa 

sensação é reforçada pelo ritmo lento da diegese e pela permanência de uma câmera 

excessivamente fixa que potencializa a noção de estagnação em que se encontra o 

Baixio. 

Apesar da miséria do lugar estar explícita nos cenários, a prostituição não sugere 

em nenhum momento que esteja vinculada a uma condição de pobreza. A prostituição é 

construída para conotar um destino natural ao sexo feminino, já que no filme opera 

apenas no nível do fetiche. A câmera nos posiciona sempre como observadores sendo a 

protagonista o foco de nosso voyeurismo. Em silêncio, Auxiliadora quando não está 

parada, vaga, sem dar indício do que quer, do que sente e essa percepção é construída 

pela ausência de closes. O olhar da câmera em relação à protagonista mantém-se sempre 

distante, fazendo com que o cenário a diminua continuamente. O protagonismo do filme 

é construído na voz passiva, ou seja, Auxiliadora opera como alvo das ações e dos 

discursos de terceiros, não transformando a narrativa e permanecendo apática ao que lhe 

acontece. Dessa forma, o filme reforça uma dicotomia entre os sexos masculino e 

feminino. Auxiliadora não é dona de seu próprio silêncio. 

No “Deserto Feliz”, protagonizado por Jéssica, o discurso se ancora no 

sofrimento feminino, na dúvida e no melodrama, no entanto, em sua construção, ele vai 

procurar desvelar toda uma rede de agenciamento na qual a prostituição infantil e o 

tráfico de seres se estrutura no Nordeste do Brasil. Para isso, o recorte é feito em torno 

de cenários reais, transfigurados pela presença da técnica que se estabelece a partir de 

uma montagem rítmica e de uma fotografia muitas vezes mediada por uma lente grande 

angular.  

A narrativa do Deserto é ambígua, pois se constrói em cima de dúvidas relativas 

à temporalidade da diegese. A montagem se estrutura na articulação de três tempos e 

espaços diferentes. A falta de flashbacks e a construção de uma compreensão lógica da 

temporalidade do filme produziram uma narrativa aberta. Ao final, não sabemos se tudo 

não passou de um sonho da personagem ou de uma experiência concreta. 

Longe de ser figura de autoridade, os homens no filme são agentes do crime e da 

violência. A prostituição se estabelece como um destino fácil na percepção da 
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protagonista, que se mobiliza motivada por sonhos românticos de casar com um 

estrangeiro e viver na Europa. No entanto, a ambigüidade da montagem não nos permite 

fechar nosso entendimento da história, o que nos leva a pensar sobre os possíveis 

destinos da protagonista. Os estados de errância se repetem nos três cenários 

representados no filme, no entanto, apesar de sua busca, a protagonista não se 

transforma, não se ressignifica, exatamente porque sua existência permanece baseada na 

heteronomia, na dependência de um significante masculino. 

A prostituição no “Deserto Feliz” é desconstruída no sentido de sua 

desfetichização. Tons frios, verdes e azulados negam os clichês de cores quentes que 

permeiam o universo da prostituição e se fazem presentes nos três cenários. O fetiche 

não seduz e o voyeurismo se ancora na protagonista, no entanto, a câmera próxima 

trabalha no sentido de buscar uma subjetividade, o que torna seu silêncio denso. 

No Deserto e no Baixio, o discurso masculino é sólido, definido, enquanto que o 

feminino é efêmero, difuso, impreciso. No filme “O Céu de Suely”, o que está proposto 

são novas formas de se representar a condição feminina a partir de uma subversão do 

mito edipiano e, dessa forma, a narrativa se constrói na tentativa de desfazer o sexo 

masculino como termo de referência.  

A ausência de homens na condução da narrativa e a presença de mulheres que 

subvertem os papéis tradicionalmente femininos ajudam a desfazer certezas sobre os 

preceitos da dicotomia de gênero. “O Céu de Suely” sugere a diluição de fronteiras 

entre o masculino e o feminino a partir de novos discursos sobre a maternidade, o amor 

romântico, o casamento e, nesse sentido, o filme acaba por negar algumas formas de 

subjetivação feminina ancoradas no Édipo. 

A figura do pai como símbolo de autoridade inexiste, assim como inexistem os 

homens na construção diegética do filme. Hermilla, protagonista de “O Céu de Suely”, 

estrutura todo o conflito numa busca pessoal motivada pela falta de dinheiro. O 

masculino permanece em segundo plano, atravessando as cenas nas quais Hermilla 

anda, sem necessariamente afetá-la. A narrativa é toda estruturada nas ações da 

protagonista e a prostituição é fruto de uma escolha, de um plano de ação motivado pela 

falta de opção de trabalho e renda que permeia o lugar. 

Tecnicamente, podemos dizer que “O Céu de Suely” constrói-se de maneira 

antagônica ao filme “O Baixio das Bestas”. Isso fica claro em relação à fotografia. A luz 

transcendente que emana de uma fonte artificial nos fundos da igreja no Baixio, no Céu 

de Suely está na horizontal e vem de uma fonte natural; a luz solar conotando uma 
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imanência. No entanto, à medida que a personagem cresce em sua busca imanente, essa 

luz se apaga, fortalecendo Hermilla. 

A busca a partir da imanência e de movimentos de ressignificação do feminino 

produz em “O Céu de Suely” a intenção de se pensar um corpo capaz de se libertar da 

ordem discursiva que permeia o feminino. Hermilla, em sua errância, constrói-se como 

um corpo livre e amoral, um corpo instituinte, um corpo sensível, pensante, capaz de 

intuir que habita um corpo biológico. Ou, num diálogo próximo a Deleuze, um Corpo 

sem Órgãos.  

Nesse sentido, a protagonista abre linhas de fuga para se repensar o masculino e 

o feminino como fronteiras fluidas a partir de um conjunto de práticas predicadas no 

gerúndio. O Corpo sem Órgãos é o corpo livre do discurso, aberto à recriação, aos 

acontecimentos, livre de causalidades, entregue ao devir. Necessariamente, o que 

Hermilla faz é livrar-se de um modelo a partir de movimentos de desterritorialização, a 

partir da dissolução de fronteiras construídas discursivamente nas quais o olhar para o 

ser humano está baseado em hierarquias, em estratos sociais, em verdades que emanam 

de mitos. 

Foucault perguntou o que estaríamos fazendo de nós mesmos? Certamente, um 

bom começo seria pensar o diferente e tentar estabelecer novas relações com um mundo 

que é ambíguo, múltiplo, incapaz de ser racionalizado em uma totalidade e que se recria 

na imanência. Destruir crenças relacionadas ao Édipo seria um passo na percepção que 

o feminino e o masculino são efêmeros, difusos e incompletos exatamente porque 

permanecem a partir de uma existência imposta predicada num discurso derivado de 

práticas de poder e de subjetivação. O cinema, enquanto tecnologia do Imaginário, 

aparato capaz de produzir crenças a partir de seus efeitos de verdade, deve começar a 

intuir, a pensar o novo. O cinema deve desfazer certezas. Ou, como define Deleuze: 
 

Não a repetição de um mito de um povo passado, mas a fabulação de um povo 
por vir. É preciso que o ato de fala se crie como uma língua estrangeira numa 
língua dominante, precisamente para exprimir uma impossibilidade de viver 
sob a dominação. (DELEUZE, 1995, p. 266) 
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Anexo 

Fichas técnicas dos Filmes 

Baixio das Bestas 
(Baixio das Bestas, Brasil, 2007) 
 
Gênero: Drama 
Duração: 80 min. 
Tipo: Longa-metragem / Colorido 
Distribuidora(s): Imovision 
Produtora(s): Parabólica Brasil, Quanta Centro de Produções Cinematográficas, Rec 
Produtores Associados Ltda.  

Diretor 
Cláudio Assis 
 
Roteirista 
Hilton Lacerda 
 
Elenco 
Caio Blat ... Cícero 
Conceição Camaroti ... Dona Margarida 
Marcélia Cartaxo ... Ceiça 
Hermilla Guedes ... Dora 
Matheus Nachtergaele ... Everardo 
Dira Paes ... Bela 
Fernando Teixeira (1) ... Seu Heitor 
Samuel Vieira ... Esdras 
Mariah Teixeira ... Auxiliadora 
João Ferreira (1) ... Mestre Mário 
 
Fotógrafo(s)  
Walter Carvalho 
 
Produtor(es)  
Cláudio Assis ... produtor 
Walter Carvalho ... produtor associado 
João Vieira Jr. ... produtor 
 
Compositor 
Pupillo 
 
Montagem 
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Karen Harley 
 
Direção de Arte 
Renata Pinheiro 
 
Figurinista 
Joana Gatis 
 
Maquiagem 
Marcos Freire  
 
Supervisor de Produção  
Dedete Parente Costa 
 
Departamento de Arte  
João Ricardo (1) 
 
Departamento de Som 
Fernando Henna 
Ricardo Reis (1) 
Armando Torres Jr. 
 
 
Deserto Feliz 
(Deserto Feliz, Brasil, Alemanha, 2007)  
 
Títulos Alternativos: Happy Desert 
Gênero: Drama 
Duração: 92 min. 
Tipo: Longa-metragem / Colorido 
Distribuidora(s): Filmes do Estação 
Produtora(s): Camará Filmes Ltda  

Diretor 
Paulo Caldas 
 
Roteirista(s) 
Paulo Caldas 
Marcelo Gomes 
Manoela Dias 
Xico Sá 
 
Elenco 
Hermilla Guedes ... Pâmela 
Peter Ketnath ... Mark 
Nash Laila ... Jéssica 
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João Miguel ... Mão de Veia 
Zezé Motta ... Dona Vaga 
Servilio De Holanda ... Biu 
Magdale Alves ... Maria 
Aramis Trindade ... Rauariu 
David Rosenbauer ... Christopher 
Marília Mendes ... Jaqueline 
Elane Nascimento ... Daiane 
 
Fotógrafo(s)  
Paulo Jacinto dos Reis 
 
Produtor(es)  
Germano Coelho Filho ... produtor 
Didi Danquart ... co-produtor 
Boris Michalski ... co-produtor 
Hannes Stromberg ... produtor associado 
Fernando Zagallo ... produtor executivo 
 
Compositor(es)  
Erasto Vasconcelos 
Fábio Trummer 
 
Montagem  
Vania Debs 
 
Direção de Arte 
Moacyr Gramacho 
 
Figurinista(s) 
Bárbara Cunha 
 
Departamento de Som 
Valéria Ferro 
 
O Céu de Suely 
(O Céu de Suely, Portugal, Alemanha, França, Brasil, 2006)  
Títulos Alternativos: Le Ciel de Suely / Love for Sale / Suely in the Sky 
Gênero: Drama 
Duração: 90 min. 
Tipo: Longa-metragem / Colorido 
Distribuidora(s): VideoFilmes 
Produtora(s): Celluloid Dreams, Fado Filmes, Shotgun Pictures, VideoFilmes  

Diretor  
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Karim Ainouz 
 
Roteiristas 
Karim Ainouz 
Felipe Bragança 
Simone Lima ... História 
Mauricio Zacharias 
 
Elenco  
Hermilla Guedes ... Hermilla 
Maria Menezes ... Maria 
Zezita Matos ... Zezita 
João Miguel ... João 
Georgina Castro ... Georgina 
Claudio Jaborandy ... Claudio 
Marcélia Cartaxo ... Marcelia 
Flavio Bauraqui ... Flavio, balconista 
Matheus Vieira ... Matheuzinho #1 
Gerkson Carlos ... Matheuzinho #2 
Thales Valério ... Thales-1º comprador da rifa 
 
Fotógrafo 
Walter Carvalho 
 
Produtor(es)  
Christian Baute ... produtor associado 
Luís Galvão Teles ... produtor associado 
Thomas Häberle ... produtor 
Hengameh Panahi ... produtor 
Mauricio Andrade Ramos ... produtor 
Peter Rommel ... produtor 
Walter Salles ... produtor 
João Vieira Jr. ... produtor executivo 
 
Compositor(es) 
Berna Ceppas 
Kamal Kassin 
Lawrence (2) 
João Nabuco 
 
Montagem 
Tina Baz Le Gal 
Isabela Monteiro de Castro 
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Desenhista(s) de Produção  
Marcos Pedroso 
 
Figurinista 
Marcos Pedroso 
 
Maquiagem  
Marcos Freire 
 
Supervisor de Produção  
Dedete Parente Costa 
 
Departamento de Arte 
João Ricardo  
 
Departamento de Som  
Simone Alves 
Marcel Costa 
Leandro Lima  
Branko Neskov 
Maurício Pascuet 
Waldir Xavier 
 
Departamento de Efeitos Visuais  
Marcelo Ferreira PeeJay 
Marcelo Siqueira (1) 
Karina Vanes 
Ariel Wollinger 
Mariana Zdravca 
 
Departamento de Câmera e Elétrica  
Lula Carvalho 
 
Departamento Editorial  
Alex Ferreira Barreiro 
 
Preparadora de elenco 
Fátima Toledo¹ ...  
 


