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RESUMO 

 

A paisagem urbana é constituída por múltiplas camadas de significados. Considerá-la como 

um texto, nos permite acessar o conteúdo simbólico por meio do qual as culturas, sejam elas 

dominantes ou alternativas, reproduzem suas normas, valores e concepções de mundo. Nessa 

abordagem metodológica, a própria paisagem material, em todas as suas formas de expressão, 

configura-se como um texto que deve ser, detalhadamente, lido e interpretado. As evidências 

do significado das paisagens são encontradas também nos produtos culturais e estéticos da 

sociedade como pinturas, literatura, música e filmes. Esses últimos têm um importante papel 

na estruturação das geografias contemporâneas. As cidades não servem apenas como mero 

background nos filmes, estas tornaram-se cidades cinemática – paisagens simbólicas –, ao 

aderirem significado às paisagens das grandes cidades. Dentro desse contexto, analisamos, 

por meio dos discursos e de uma abordagem interpretativa, a Recife cinemática construída nos 

filmes Amarelo Manga (2003) e Febre do Rato (2012), dirigidos pelo cineasta pernambucano 

Cláudio Assis. O trabalho, portanto, desvelou a imagem da cidade de Recife compreendendo-

a a partir dos significados expressos nas suas paisagens fílmicas. Constatou-se que Amarelo 

Manga e Febre do Rato constroem uma paisagem excluída de Recife e reproduzem um 

discurso contestatório a respeito da cidade a partir de diferentes formatos: de um lado a 

violência ou o choque das imagens que apresentam a degradação paisagística e social das 

poções históricas do Recife e de suas periferias em Amarelo Manga; e de outro, um discurso 

utópico, ensejando uma outra forma de ver e vivenciar a cidade, e a fotografia em preto-e-

branco que acrescenta um significado poético a essas mesmas paisagens.   

 

Palavras-chave: Paisagem, Significados, Símbolos, Cidade Cinemática, Paisagem 

Cinematográfica, Recife. 
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ABSTRACT 

 

The urban landscape is constituted by multiple layers of meaning. Considering it as a text, 

allows us to access the symbolic content through which the dominant or alternative cultures 

reproduce their norms, values and worldviews. In this methodological approach the material 

landscape itself, in all its forms of expression, appears as a text that must be read and 

interpreted at length. Evidences of the meaning of landscapes are also found within cultural 

and aesthetic products in the society: in paintings, in literature, in music and in films. The 

latter play an important role in the structuring of contemporary geographies. Cities, in those 

cases, do not serve only as mere background, they have become cinematic cities as they gave 

meaning to cityscapes. Within this context, this study presents a discourse analysis, and an 

interpretative approach, of the cinematic Recife presented in the films Amarelo Manga (2003) 

and Febre do Rato (2012), both directed by the Brazilian filmmaker Claudio Assis. This 

work’s intention is, thus, to reveal the image of Recife through the understanding of its filmic 

landscapes. It was found that Amarelo Manga and Febre do Rato build a deleted and/or 

alternative Recife landscape and replicate a contestatory discourse about the city from 

different formats: on the one hand violence or shocking images that show the landscape 

degradation from social and historical potions of Recife and its peripheries in Amarelo 

Manga; and the other, a utopian discourse, allowing for another way to see and experience the 

city, and the black-and-white photograph that adds a poetic meaning to these same landscapes 

 

 

Key-words: Landscape, Meanings, Symbols, Cinematic City, Cinematic Landscape, Recife. 
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Introdução 

 

A paisagem é uma importante categoria de análise para a Geografia. No âmbito da 

abordagem cultural na Geografia, por muito tempo ela esteve relacionada às marcas do 

homem na superfície terrestre. A paisagem cultural, como explicava Carl Sauer (1998), era 

então considerada como o produto da ação do homem (agente) no meio ambiente. Nessa 

abordagem, embora fossem reconhecidos o papel dos aspectos imateriais e subjetivos da 

cultura, tais como a religião ou as atitudes com relação ao meio ambiente, a cultura era 

tomada de maneira não-problemática1, a partir da identificação, classificação e mapeamento 

dos padrões culturais; desinteressando-se, dessa forma, pelos processos (DUNCAN, 2004).  

Com isso, a análise da paisagem cultural ficava restrita à descrição dos dados 

empíricos da superfície terrestre, tais como artefatos, tipos de habitação e áreas agrícolas, 

excluindo de sua análise os processos culturais e os significados e conteúdos simbólicos da 

paisagem, responsáveis por significar e dar sentido à ação humana (COSGROVE e 

JACKSON, 2000). Essa abordagem clássica da paisagem pela Geografia Cultural americana 

passou a ser questionada a partir da segunda metade do século XX tanto por correntes 

marxistas como por correntes humanistas, devido ao seu foco nos padrões e não nos 

processos. Enquanto isso, as novas tendências que se esboçavam nesse período procuravam 

definir a Geografia como ciência social, interessada nos processos sociais, mesmo que esses 

não tivessem relação aparente com os lugares e as paisagens (DUNCAN, 2000).  

A paisagem então passa a ser encarada a partir desse momento (segunda metade do 

século XX) como texto, como configuração de signos e símbolos. A abordagem morfológica 

pautada no mapeamento dos elementos visíveis da cultura material produzida pelos grupos 

culturais deu lugar assim a uma abordagem interpretativa influenciada pela concepção de 

cultura como texto e pela vertente interpretativa da antropologia e etnografia (COSGROVE e 

JACKSON, 2000). 

Nesse contexto, ao fazermos uma análise geográfica dos filmes Amarelo Manga e 

Febre do Rato, estamos pensando o cinema (filme) como um meio através do qual se pode 

estudar os significados das paisagens, isto é, o seu conteúdo simbólico, que pode ser 

encontrado tanto na paisagem material (que funciona também como linguagem, reproduzindo 

                                                           
1 Duncan (2004) fala de uma postura não problemática com relação aos dados e Cosgrove (1998) fala da cultura 

como um conceito não problemático.   
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as visões de mundo dos sistemas culturais dominantes ou subdominantes2) como nos produtos 

culturais da sociedade, a saber, a pintura, a música, o cinema, entre outros. 

A paisagem nesse sentido, serve como expressão das diferentes culturas, e funciona 

como texto ou linguagem, comunicando e transmitindo os valores, representações, 

imaginários e ideologias dessas culturas, daí a sua importância para o estudo da cultura e da 

sociedade. Ela age como os discursos de determinados grupos, naturalizando as relações 

sociais, tentando impor um determinado modo de “ver” e interpretar a realidade. Mas vale 

ressaltar também que, como lembra Berque (1998), a paisagem é não apenas expressão, ou 

seja, o que esse autor chama de marca, mas também é matriz de ações, percepções, 

comportamentos e de novas maneiras de se pensar a própria paisagem, assim como fazem os 

dois filmes aqui analisados.  

A motivação para essa pesquisa se deu a partir da percepção de que a cidade de Recife 

possui um papel importante na recente produção contemporânea do cinema pernambucano, 

como também do cineasta Cláudio Assis, exemplificada aqui pelos filmes Amarelo Manga 

(2003) e Febre do Rato (2012). Nestes, Recife é “imagetificada”, aparecendo tanto como 

background para as duas histórias narradas, bem como personagem.  

Nesse contexto partiu-se da hipótese de que, ao dirigir esses filmes, Cláudio Assis 

construiu uma imagem de Recife que remete a um imaginário urbano amplamente 

reproduzido seja em fontes literárias, seja em movimentos culturais como o Manguebeat ou o 

próprio cinema produzido em Pernambuco atualmente. Com isso ele construiu uma paisagem 

fílmica da cidade de Recife que remete a uma paisagem simbólica que tem como principais 

signos o Recife antigo – suas pontes, rios, mangues e o seus habitantes – bem como bairros 

pobres e periféricos, trazendo consigo um discurso contestatório de cidade, construindo uma 

forma de vê-la e vivenciá-la. Considerou-se também o fato dos dois filmes construírem duas 

diferentes visões sobre o mesmo lugar, sobre a mesma cidade: de um lado uma Recife sem 

perspectiva de mudança em Amarelo Manga e de outro um discurso utópico de Recife em 

Febre do Rato.  

Em Amarelo Manga e Febre do Rato, vemos basicamente a mesma cidade, formada 

pelo centro antigo, suas pontes sobre os rios e as comunidades pobres – embora em Febre do 

Rato, o ponto de vista seja a partir do rio. Mas em Amarelo Manga, vemos essa Recife vivida 

por personagens que parecem presos a um cotidiano repetitivo e alienante. Já em Febre do 

Rato os personagens parecem possuir a intenção de alterar, de transformar a realidade, uma 

                                                           
2 Cosgrove (1998) fala de culturas dominantes ou alternativas (residuais, emergentes e excluídas) e Duncan 

(2004) fala de discursos hegemônicos ou contestatórios.  
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certa utopia que é ensejada pela poesia, que possui um viés anarquista ao transgredir as 

normas e a própria concepção de cidade – trata-se de uma outra forma de vivenciar a cidade 

por meio do desejo pela liberdade, e tendo como parâmetro um modo de ser no modo de vida 

urbano. A todo momento o filme tenta transmitir e arrebatar pela emoção o espectador por 

meio de sua paisagem de Recife ao mesmo tempo degradada e poética, o ideário dessa outra 

forma de vivenciar a cidade. 

A partir dessa hipótese a maneira que encontramos para compreender essa relação 

presente nos dois filmes foi através do conceito de paisagem, uma vez que consideramos que 

esses filmes expressam e constroem uma paisagem simbólica através das propriedades do 

meio fílmico. Com isso, consideramos os dois filmes como “paisagens urbanas fílmicas” do 

Recife, ao construírem tanto uma imagem como um discurso da capital pernambucana. 

Acreditamos que os dois filmes no contexto da retomada do cinema no Brasil, e em 

Pernambuco, influenciam a nossa forma de ver e compreender a cidade de Recife na 

contemporaneidade pois são expressões de um determinado discurso e visão de cidade que, 

além do olhar particular do cineasta Cláudio Assis, é também problematizador de subtextos e 

referências a uma imagem de Recife que foi sendo sedimentada ao longo do século XX e que 

é, nesses dois filmes, ressignificada. Os filmes tornam-se por isso passíveis de serem 

entendidos enquanto discursos geográficos, ao construírem “imagetificações” para os lugares 

– sendo esse o cunho geográfico presente nas duas produções. 

Partimos também do princípio de que todo filme possui uma geografia, que está 

presente na “reprodução” de discursos acerca dos lugares. Conhecemos os lugares em grande 

medida por meio de filmes; nosso imaginário acerca de cidades distantes ou próximas é 

constantemente alimentado pelo cinema que eterniza a imagem das cidades nos filmes. Trata-

se de uma via de mão dupla onde por um lado os cineastas constroem as suas cidades 

cinemáticas a partir da sua própria experiência – suas memórias, vivências, e influências das 

mais diversas; e por outro, nós somos conduzidos, “guiados” a visualizar e a compreender 

essas cidades da maneira como os filmes as colocam – obviamente somos muitas vezes 

levados também a questionar a imagem da cidade construída pelo filme a partir de nossa 

própria experiência da “cidade concreta”; além de que, muitas vezes os filmes criam também 

imagens subversivas, transgressoras, dessas mesmas cidades, indo de encontro a discursos 

hegemônicos que tentam construir imagens estabelecidas, “clichês”, estereotipadas dos 

lugares.  
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Tal relação evidencia-se claramente nos dois filmes de Cláudio Assis, na medida em 

que eles constroem uma imagem da cidade a partir de uma Recife esteticamente feia, suja, 

pobre e deteriorada, expondo ao espectador à realidade dos problemas sociais da cidade, 

apresentando as condições precárias de vida e de trabalho de grande parte da população – 

cenas que na maioria das vezes são tratadas pela crítica como impactantes e violentas, mas 

que expõem, na visão do autor, nada mais do que a realidade. Essas imagens “chocantes” têm 

como objetivo, tantas vezes mencionado por Cláudio Assis em diversas entrevistas, fazer com 

que o espectador questione essa mesma cidade, de torná-lo consciente dessa realidade e 

principalmente de possibilitá-lo de escolher uma posição diante desta realidade. 

E é justamente essa relação que associamos ao conceito de paisagem, uma vez que o 

autor constrói uma “paisagem alternativa” ou “contra-hegemônica” para a cidade de Recife, 

enxerga a cidade a partir de outro ponto de vista, dando visibilidade a espaços e personagens 

que passariam desapercebidos no cotidiano; constrói uma história a partir desses espaços e 

personagens, e, principalmente, oferece uma identidade a esses espaços e personagens. Trata-

se de propor que a cidade também pertence a esses personagens, trata-se de cobrar a 

revalorização e revitalização de espaços decadentes da cidade de Recife e a melhoria da 

qualidade de vida de seus habitantes.   

Vale lembrar que esta é apenas uma Recife, e não uma síntese da cidade como um 

todo. Trata-se de um recorte, de uma metonímia de Recife dentro das inúmeras possibilidades 

e formas de retratá-la, podendo existir mesmo mais de uma Recife dentro de um mesmo filme. 

Sobretudo, quando, ao lembrar de As cidades Invisíveis de Ítalo Calvino (2003), nos damos 

conta da complexidade da cidade, ao nos deparamos com o fato de que existem várias cidades 

dentro de uma única cidade; e a Recife de que tratamos aqui é a Recife de Cláudio Assis, fruto 

de seu olhar particular, tributária às suas influências e referências, seja na sua formação, na 

sua classe social, ou dos seus laços afetivos, sobretudo com determinados lugares da cidade, 

além de sua própria vivência no espaço urbano. Vale lembrar que além disso essa Recife de 

Cláudio Assis é também interpretada por nós em uma fusão de horizontes hermenêuticos: 

analisamos/interpretamos a Recife que é fruto, por sua vez, da interpretação de Cláudio Assis.  

Essas influências estão presentes como subtextos na trama das paisagens fílmicas 

construídas por Cláudio Assis nos dois filmes. A paisagem é uma expressão da cultura que 

depende de um meio. No caso dessa pesquisa, trata-se do meio fílmico. A paisagem é também 

texto – conjunto de símbolos e signos. E o filme é também um texto – uma prática social e 

discursiva. O filme é intertextual por excelência. Ele é construído por meio de uma série de 
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outros textos: roteiro, referências (a poesias, pinturas, fotografias, outros filmes etc.), citações, 

músicas, a própria imagem da cidade, que é um texto não verbal ressignificado pela edição ou 

montagem do filme. Ler a paisagem fílmica é, portanto, entrar em contato com essa série de 

textos que juntos constroem um significado, um discurso. É também entrar em contato com as 

intenções que estão presentes ou ausentes, com aquilo que é visível e invisível. E a paisagem 

é sempre uma composição, um quadro, formado pelo embate entre visível e invisível, entre o 

que está em primeiro e em segundo plano, entre o dito e o não dito. Por isso muitas vezes 

entendemos a paisagem mais pelos os seus atributos que estão ausentes do que por aquilo que 

se faz visível, uma vez que os atributos ausentes nos fazem questionar o motivo de 

determinados elementos não aparecerem. No caso de Amarelo Manga e Febre do Rato 

verifica-se a ausência de determinadas paisagens da cidade – as áreas de classe média tais 

como o bairro de Boa Viagem.  

Ao considerarmos que a Recife dos filmes não é uma síntese da Recife “real”, mas 

apenas um recorte dela, advertimos que a paisagem da cidade construída pelo filme não é uma 

realidade definitiva, mas sim apenas um enquadramento, um fragmento, uma perspectiva da 

cidade que possui uma intencionalidade do seu autor de fazer com que esta seja questionada. 

Trata-se de uma leitura da cidade que não tem como objetivo captar toda a sua complexidade 

– o que é, em certo sentido, algo inalcançável. Por isso, mais uma vez o conceito de paisagem 

torna-se adequado no estudo dessa relação presente nos dois filmes, na medida em que a 

paisagem é um modo ou uma forma de olhar, culturalmente estabelecida, ela traz uma versão 

ou um recorte do mundo que possui sim o objetivo de esquematizar, de definir o que é o real. 

A escolha dos filmes decorre do fato de eles construírem duas paisagens da cidade de 

Recife, que em uma primeira análise parecem se diferenciar sobretudo devido a diferentes 

opções técnicas e estéticas, quais sejam, a fotografia em cores de Amarelo Manga e a 

fotografia preto-e-branco de Febre do Rato. Tais opções estéticas parecem conduzir para 

diferentes discursos acerca da cidade de Recife, em que esta é representada no primeiro filme 

a partir dos seus bairros mais pobres e do centro antigo da cidade, por personagens que 

parecem viver um cotidiano repetitivo e alienante, sob condições degradantes de vida e de 

trabalho. No segundo, a cidade é vista de maneira poética, vivenciada por personagens que 

possuem um discurso utópico, de transformação, e que possuem outra forma de ver e 

vivenciar a cidade, embora as locações sejam as mesmas. 

Além da questão estética da fotografia, outros elementos técnicos do texto fílmico 

podem ser pontuados, tais como os movimentos de câmera, os planos-sequências, as mise-en-
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scènes construídas nos dois filmes, ou seja, os cenários (locações), a iluminação, a 

performance das personagens, figurino, sonoridades, etc.; além dos outros textos presentes no 

interior dos textos fílmicos, isto é, as referências a Recife presente no caso de Amarelo Manga 

e Febre do Rato na literatura, nas ciências sociais e na música. Todos esses elementos 

somados imprimem determinados significados a imagem de Recife que se quer construir em 

ambos os filmes.  

A evidência, a partir das opções técnicas e estéticas, de que os dois filmes parecem 

conduzir a diferentes maneiras de ver e a diferentes discursos da cidade de Recife leva à 

questão central: a de que o cineasta é capaz de construir diferentes formas de representação 

sobre o mesmo tema e/ou sobre o mesmo lugar. Diante disso questiona-se: Amarelo Manga e 

Febre do Rato constroem diferentes maneiras de ver a cidade de Recife ou os dois constroem 

uma mesma imagem da cidade a partir de diferentes conteúdos?  

Por fim, uma vez que queremos desvendar como a paisagem de Recife é construída 

nos dois filmes, ou seja, que tipo de Recife fílmica é construída a partir das convenções 

utilizadas pelo diretor, perguntamos que tipos de discursos, interpretações e leituras 

geográficas são encorajadas e suscitadas pelos filmes? Considerando que a questão central 

dessa pesquisa é entender como a paisagem de Recife é construída em Amarelo Manga e 

Febre do Rato, e entendendo que a paisagem é um texto, conjunto de símbolos e signos e um 

meio através do qual a cultura e os discursos são comunicados e/ou expressos, essa pesquisa 

objetiva interpretar o discurso ou os discursos da cidade de Recife produzidos ou 

reproduzidos nos dois filmes.  

Ao considerar a paisagem e, por conseguinte, a paisagem fílmica como texto, a leitura 

dos dois filmes obedecerá um plano exposto no primeiro capítulo dessa dissertação, que visa 

guiar, assim como um roteiro, a interpretação da paisagem fílmica. Esse plano de leitura parte 

da ideia de que a análise fílmica se faz a partir da decomposição do texto fílmico para em 

seguida construir um todo significante, ou seja, a sua interpretação. Em nosso caso, trata-se de 

“cartografar” as paisagens fílmicas construídas pelos dois filmes, para ter acesso a uma 

interpretação de seus discursos. Como veremos no primeiro capítulo, o plano de leitura tem 

consonância com as características específicas das paisagens fílmicas, ou seja, aquelas 

expressas particularmente através do meio fílmico. Nesse sentido, o plano consistirá em uma 

análise dos movimentos de câmera, da forma como os planos foram editados ou montados, 

das mise-en-scènes elaboradas pelos dois filmes, da sua estética, e dos significados que cada 

um desses elementos “empresta” à paisagem fílmica da cidade.  
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A presente pesquisa teve como ponto de partida a proposta teórico-metodológica 

abordada por Costa (2005) que considera o filme como um “texto” geográfico e procede, 

dessa maneira, por meio da leitura e análise do texto fílmico sob uma perspectiva geográfica, 

abordando uma série de ângulos tais como o cineasta, as locações, o movimento de câmera, o 

som e a intertextualidade na qual o filme é produzido para chegar ao que a autora chama de 

geografia fílmica e para pensar o espaço fílmico enquanto representação simbólica, nesse caso 

da cidade de Recife. Ao considerar a paisagem fílmica como símbolo, a pesquisa procura, por 

meio da leitura e interpretação do texto fílmico, a partir da observação minuciosa dos 

elementos citados acima que o constituem, analisar o discurso e o conteúdo da cidade do 

Recife nos dois filmes.  

Ainda de acordo com Costa, destacam-se como procedimentos metodológicos iniciais 

a rigorosa aproximação com o material e as possíveis fontes de dado a serem pesquisadas. A 

seleção do material pode se dar dessa forma a partir dos temas contidos nos filmes. Depois de 

selecionados, recomenda-se nesse sentido, situá-los em relação a um conjunto de outros 

trabalhos no que diz respeito ao gênero ou ao cineasta. Em seguida torna-se fundamental a 

pesquisa e revisão bibliográfica não se restringindo a produção acadêmica, mas também a 

artigos em revistas especializadas e a críticas e entrevistas.  

Neste caso, a escolha dos filmes Amarelo Manga e Febre do Rato decorreu da 

representação da cidade de Recife a partir de uma série de temáticas abordadas pelos dois 

filmes tais como o cotidiano na cidade, a transgressão e a subversão no espaço urbano, a 

alienação, e a representação das personagens excluídas e do submundo da cidade. Além disso, 

notou-se a associação do cineasta pernambucano Cláudio Assis com a cidade de Recife. 

Escolhidos os filmes, consideramos o autor em relação a sua obra. Cláudio Assis torna 

visível determinados aspectos da cidade, o que é importante na medida em que a imagem da 

cidade elaborada pelo filme é tributária do seu olhar, da sua percepção e da sua sensibilidade 

enquanto cineasta/artista. Dessa forma, as personagens, as relações sociais, as tensões e 

discursos nos apresentam uma visão particular da cidade que resulta do seu modo de ver e de 

sua experiência.  

Ao longo da pesquisa tentamos inúmeras vezes entrevistar o cineasta Cláudio Assis, 

no entanto não obtendo sucesso. A entrevista poderia ter confirmado ou acrescentado 

informações a nossa interpretação acerca do texto fílmico, bem como poderia ter nos 

fornecido aspectos específicos sobre as suas influências, suas visões particulares de Recife, 

sobre os outros textos ou subtextos que o influenciaram e que não estão explicitamente postos 
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na narrativa dos dois filmes, além de detalhes sobre técnicas narrativas, recursos, estilos, etc., 

presentes no filme.  

Analisou-se a estrutura fílmica de Amarelo Manga e Febre do Rato levando em 

consideração não apenas sequência dos acontecimentos dos filmes, mas uma interpretação 

mais detalhada de sua estrutura narrativa (organização do andamento da trama), observando, 

dessa forma, não somente o que acontece nos dois filmes, mas sobretudo o que eles 

tematizam, bem como os seus planos discursivos, ou seja, as ideologias e os significados que 

são compartilhados e construídos socialmente3, ou seja a forma como a narrativa imprime 

significado a paisagem fílmica.  

Identificadas foram também as locações que figuram no espaço urbano fílmico e os 

acontecimentos nesses espaços, observando os lugares que atuaram diretamente na construção 

da narrativa e da Recife cinemática, dando sentido e significado à “Recife concreta”, para 

chegar a uma compreensão do que os lugares significam ou simbolizam nesses dois filmes – 

considerando que dependendo da escolha do lugar, diferentes sentidos e interpretações são 

possíveis, uma vez que cada locação em cada cena específica do filme apresenta uma versão 

ou visão da cidade.  

O movimento de câmera foi outro aspecto importante no que disse respeito à análise e 

à interpretação geográfica do texto fílmico, uma vez que as diferentes posições assumidas 

pela câmera (os diferentes pontos de vista), seus movimentos e seus resultados proporcionam 

diferentes sentidos e discursos da cidade dependendo do lugar de onde se olha. Buscou-se 

identificar, dessa forma, com quais imagens de Recife Cláudio Assis “trabalhou”, a partir de 

que pontos de vista e de como manipulou a câmera, uma vez que sua manipulação pode ser 

usada para moldar a maneira como as personagens são compreendidas, e principalmente o 

significado da cidade. 

A composição foi outro elemento relacionado à produção da imagem cinematográfica 

que foi observada na análise do texto fílmico, uma vez que: “A composição de uma cena 

particular pode também moldar o significado contido na relação 

locação/personagem/narrativa” (COSTA, 2005, p.67). Nota-se, portanto que a imagem 

cinematográfica urbana atua não apenas como o background em que se passam as ações, mas 

como um significante em que “(...) a cidade passa a se fazer presente e a significar” (ibid., 

p.68), passa a atuar ativamente na produção de sentidos acerca da “cidade real”.  

                                                           
3 DUNCAN, James. Op. Cit., 2004, p. 91-132. 
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A sonoridade e os espaços sonoros construídos pela narrativa fílmica foram também 

explicitados na análise dos filmes, uma vez que o diálogo e a trilha sonora são também 

construtores das personagens e dos lugares, o que no caso dessa pesquisa tem um importante 

papel já que os filmes analisados dialogam constantemente com a estética do movimento 

musical Manguebeat que se utiliza também de personagens excluídos e que apresenta uma 

imagem de Recife a partir de sua periferia. A intertextualidade foi, portanto, outro elemento 

observado em toda interpretação do texto fílmico. Nesse sentido, foram identificados os textos 

que influenciaram o diretor de Amarelo Manga e Febre de Rato, imagens da cidade e outras 

representações que aparecem como textos ou subtextos que revelam diferentes camadas de 

significados presentes nos dois filmes constituindo um discurso para Recife.  

A observação e identificação desses aspectos constituiu a leitura e interpretação do 

texto fílmico presentes nos seguintes capítulos desse trabalho fornecendo o contorno de como 

a paisagem urbana da cidade de Recife foi representada e/ou construída nos dois filmes. Os 

discursos e ideologias, os significados, a visão de mundo do diretor, a produção da imagem 

cinematográfica; a visibilidade dada a determinados lugares e determinadas personagens, os 

espaços sonoros que também influenciam na construção dos lugares e das personagens, os 

textos e os subtextos que aparecem implícita ou explicitamente na narrativa fílmica 

contribuíram dessa forma para construir uma cidade cinemática que influencia nossa maneira 

de ver e vivenciar a “Recife real”. 

 Dentro desse contexto o primeiro capítulo apresenta a concepção de paisagem 

geográfica utilizada nesse trabalho e, a partir dela, as categorias de análise paisagem fílmica e 

cidade cinemática, que foram empregadas no sentido de operacionalizar a noção de paisagem 

que estávamos adotando na análise dos filmes. Em seguida, ao optarmos pelo conceito de 

paisagem como texto, ou seja, como constituída por símbolos e signos e/ou entendida como 

prática social discursiva, elaboramos um roteiro de leitura para as paisagens fílmicas de 

Recife construídas em Amarelo Manga e Febre do Rato para chegarmos a uma interpretação 

dos significados e dos discursos presentes nessas paisagens.  

 O segundo e o terceiro capítulos trazem a análise do discurso das paisagens fílmicas 

construídas pelos dois filmes sempre levando em consideração a intertextualidade presente 

nessas paisagens, por meio de referências implícitas ou explicitas a outros textos; e as mise-

en-scènes construídas nos dois filmes levando em consideração os cenários ou espaços 

utilizados como locações e os objetos existentes nelas (paisagem física), as personagens e 

suas performances (paisagem social), as sonoridades (paisagens sonoras), os movimentos na 
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paisagem (movimentos de câmera), bem como a edição e montagem dos planos-sequência, e 

os assuntos que foram tematizados pelos filmes. Do ponto de vista geográfico levou-se em 

consideração a pertinência e/ou relevância desses elementos tanto técnicos como estéticos ao 

aderirem significados à paisagem de Recife construída pelos dois filmes, ou seja, à forma de 

olhar a cidade. 

 Após a análise das paisagens fílmicas por meio do plano de leitura proposto, que tem 

como base tanto a metodologia que consiste em analisar a paisagem geográfica enquanto texto 

como a “análise fílmica”, que consiste na decomposição do filme para em seguida construir 

um novo todo significante (interpretação), chegamos nas considerações finais a uma 

interpretação do discurso e do tipo de paisagem da cidade do Recife construído nos dois 

filmes, propondo que eles apresentam uma continuidade temática, apresentando uma 

paisagem degradada da cidade do Recife por meio de diferentes estetizações, e que possui o 

papel de questionar essa cidade e de provocar o olhar do espectador.  
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Capítulo 1: A Ideia de Paisagem 

 

A ideia de paisagem na Geografia esteve durante muito tempo relacionada ao estudo 

das relações entre fenômenos físicos e sociais em determinadas áreas. Paisagem era entendida 

nesse contexto como o produto da ação do homem sobre o meio. Tratava-se de uma 

abordagem morfológica que considerava a cultura a partir dos artefatos, das técnicas 

agrícolas, dos tipos de construções, e demais marcas ou registros do homem sobre a superfície 

terrestre.  

Influenciada pelo positivismo, a análise baseava-se, dessa forma, na classificação, 

mapeamento e no estudo da evolução dessas formas – abordagem chamada de genética. 

Embora se reconhecesse o papel de uma dimensão imaterial e subjetiva da paisagem, 

constituída, por exemplo, pelas crenças, religiões e valores de cada sociedade, a Geografia 

buscava delimitar o seu objeto de estudo deixando de lado em suas análises os significados e 

as representações.   

Foi somente a partir da segunda metade do século XX, que a chamada Geografia 

Humanista, em um contexto de renovação, passou a levar em consideração os significados das 

paisagens, adotando uma abordagem antes interpretativa do que morfológica, influenciada 

pela teoria literária, a linguística, a antropologia e a hermenêutica. Passou-se a levar em 

consideração os discursos, as visões de mundo, os valores entre outros aspectos, transmitidos 

pelas paisagens, que passaram a ser compreendidas como textos, formadas pela intercessão de 

outros textos (intertextualidade). Assim, os significados das paisagens passaram a ser 

buscados não apenas nas marcas da ação dos homens na superfície terrestre, mas também em 

meios artísticos, tais como a poesia, a literatura, a pintura e o cinema.  

Nesse contexto, o presente capítulo busca apontar de qual “paisagem” estamos 

falando: entendendo-a como um modo de ver construído ao longo da história por uma 

determinada cultura, e como um texto, conjunto de símbolos e signos que carrega ideologias, 

crenças e concepções de mundo. Conceitua-se paisagem também como um quadro – uma 

composição emoldurada pelo nosso próprio olhar que atua como um filtro cultural que 

seleciona os elementos que participam desta ou que são deixados de lado, atribuindo 

diferentes valores e significados a cada um deles, o que serve tanto para o espectador como 

para os produtores de paisagens.  

O conceito de cidade cinemática trazido por Costa (2000), é também importante no 

estudo das paisagens construídas pelos filmes, uma vez que as cidades cinemáticas atuam 
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nesse sentido como paisagens simbólicas das cidades dadas em realidade, as quais 

chamaremos de concretas, elas (as cidades cinemáticas) não copiam essas cidades ditas 

“reais”, mas às reconstroem, aderem a elas diferentes sentidos e significados, influenciando 

no nosso modo de percebê-las e vivenciá-las.  

Em seguida, conceituamos o que entendemos como paisagem fílmica, aquela expressa 

através do meio fílmico – suas especificidades e características. A última parte desse capítulo 

dedica-se a expor um plano de leitura das paisagens fílmicas da cidade de Recife-PE 

construídas nos filmes dirigidos por Cláudio Assis Amarelo Manga e Febre do Rato. Aqui, a 

paisagem fílmica é considerada como intertexto, no contexto de uma metodologia de 

interpretação dos discursos de cidade produzidos a partir das paisagens urbanas fílmicas de 

Recife.   

Paisagem é a maneira como vemos e damos sentido ao mundo à nossa volta. Ela é 

sempre uma expressão daquilo que acreditamos, dos nossos valores e atitudes. Como explica 

Cosgrove (1998, p.98), “A paisagem, de fato, ‘é uma maneira de ver’, uma maneira de 

compor e harmonizar o mundo externo em uma ‘cena’, em uma unidade visual”. Ao 

elaborarmos uma imagem do mundo, estamos expressando através dela nossa maneira de 

concebê-lo e nossa maneira de praticá-lo, isto é, nossa cultura. Por isso, paisagem trata-se do 

meio através do qual as diferentes culturas expressam-se, dão significado a si mesmas e à 

natureza, transmitem e reproduzem suas normas e valores.  

A paisagem passa a ser entendida, nesse sentido, como um texto cultural – o que tem 

como base a ideia de Raymond Willians de cultura como sistema de criação de signos 

(DUNCAN, 2004). Ao serem textos culturais, as paisagens carregam múltiplos significados 

simbólicos, os quais podem ser encontrados frequentemente nos próprios produtos culturais 

da sociedade, o que inclui uma série de meios e superfícies, tais como a literatura, a pintura, a 

fotografia, o cinema, e mesmo a própria natureza – terra, pedra, água e vegetação: 

 

Se a paisagem passa a ser considerada uma imagem cultural, 

‘um meio pictórico de representar ou simbolizar tudo o que 

circunda o ser humano, então pode ser estudada através de 

vários meios e superfícies: por intermédio da pintura sobre a 

tela, da escrita sobre o papel, das imagens gravadas em filme, e 

mesmo da terra, da pedra, da água e da vegetação sobre o solo 

(COSGROVE, 2000, p.18). 

 

A paisagem atua, dessa maneira, na transmissão e reprodução de discursos, valores e 

concepções de mundo – sejam discursos hegemônicos (ideologias dominantes) ou 
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contestatórios como explica o autor, ou ainda, de grupos dominantes ou alternativos como 

propõe Cosgrove (1998). A paisagem é, por isso, constituída de uma sintaxe própria: 

dispositivos retóricos que, como figuras de linguagem, são utilizadas para convencer e 

persuadir os seus “leitores” (MACIEL, 2009).  

De acordo com Duncan (2004), os discursos podem ser definidos como a estrutura de 

inteligibilidade na qual todas as práticas são comunicadas, negociadas ou desafiadas. Eles são, 

ao mesmo tempo, recursos facilitadores e coações ou limites dentre os quais determinados 

modos de pensamento e ação parecem naturais, e para além dos quais a maior parte daqueles 

que aprendem a pensar dentro do discurso não podem facilmente aventurar-se. Mas vale 

salientar que a paisagem não é apenas discurso e ideologia que impõe determinado modo de 

pensar aos sujeitos sociais, a paisagem permite também com que os sujeitos elaborem outras 

formas de ver o mundo.  

Esse processo de transmissão e de reprodução de determinada ordem social, faz com 

que a paisagem se torne, de acordo com Duncan (2004), uma poderosa ferramenta ideológica, 

em que uma série de tropos são utilizados para convencer os leitores. A paisagem passa a ser 

considerada não como uma construção histórica e cultural, mas como algo dado, natural: 

 

Tornando-se parte do dia-a-dia, do que é tido como dado, do 

objetivo e do natural, a paisagem mascara a natureza artificial e 

ideológica de sua forma e conteúdo. Sua história como uma 

construção social não é examinada. Logo, ela é tão 

inconscientemente lida quanto inconscientemente escrita. 

(DUNCAN, 2004, p.111) 
  

Trata-se, nesse sentido, da naturalização de determinados modos de olhar, os quais são 

na maior parte das vezes, reproduzidos de maneira inconsciente através de estereótipos 

imagéticos – imagens constantemente repetidas ou atualizadas por diversos meios, sendo 

filme um deles. Esses modos de olhar não se restringem apenas à visão de grupos dominantes, 

que os utilizam para a manutenção do seu poder. Dentro de uma paisagem hegemônica podem 

coexistir diferentes visões que rompem com o seu status quo, mostram diferentes visões de 

mundo, diferentes alternativas, e modos de vida (DUNCAN, 2004). Cosgrove (1998), por 

exemplo, ao entender as paisagens como meio através dos quais as diferentes culturas 

expressam-se, cita o caso das paisagens residuais, emergentes e excluídas, que são a 

expressão das culturas que ele caracteriza como subdominantes ou alternativas – não apenas 

no sentido político, mas também em termos de sexo, idade e etnicidade.  
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Vale lembrar que de acordo com o autor, ao entendermos cultura enquanto a maneira 

como significamos o mundo, a partir de nossas práticas sociais, estas produzirão diferentes 

tipos de paisagens, pelas quais expressarão suas diferentes formas de pensar e ver o mundo. 

Filmes, como mostraremos no tópico seguinte, constroem também paisagens – as quais 

chamaremos de paisagens fílmicas – isto é, constructos que, através de mecanismos e técnicas 

específicas da linguagem cinematográfica, apresentam diferentes maneiras de expressar e ver 

o mundo. Paisagens fílmicas podem, nesse sentido, tanto expressar a ideologia de grupos 

dominantes, construindo imagens estereotipadas que legitimem suas práticas e seus modos de 

pensar, como contestar discursos hegemônicos, criando diferentes formas de olhar o mesmo 

espaço. Vale ressaltar que, com o desenvolvimento tecnológico, torna-se cada vez mais fácil 

que qualquer pessoa com uma câmera na mão, construa o seu próprio filme, tornando possível 

com que determinados grupos culturais construam sua própria representação do mundo a 

partir de sua história e identidade.  

Os filmes de Cláudio Assis, objeto de estudo nesse trabalho, por exemplo, remetem a 

uma visão crítica da cidade. As diferentes maneiras de olhar a cidade de Recife, construídas 

pelos dois filmes, dependem em grande parte do olhar particular do seu autor. Para incitar o 

olhar dos espectadores, Cláudio Assis apresenta em Amarelo Manga uma Recife degradada, 

suja, pobre – vista a partir do seu submundo (a periferia), e dos personagens que o habitam. Já 

em Febre do Rato apresenta-se uma Recife utópica, poética, em que o amarelo que representa 

as doenças, o velho e o desgastado (em Amarelo Manga), dá lugar a um preto e branco em 

high key que nos faz perceber uma outra Recife, menos degradada, mais bela, e que se torna o 

lugar onde é possível pensar outra cidade e outro modo de vida urbano. Assim, os dois filmes 

oferecem, por meio de diferentes formas de olhar a cidade (planos e composições) e de 

diferentes técnicas (movimentos de câmera, fotografia etc.), duas visões de Recife que 

rompem ou opõem-se a um determinado discurso ou modelo de cidade moderna.  

A composição dos signos presentes no interior das paisagens, e sua organização, na 

maior parte das vezes de maneira inconsciente, como explica Cauquelin (2007), guia e 

constrói o olhar do observador para uma narrativa, para um discurso de paisagem específico, 

apresentando e construindo uma forma de lê-la e interpretá-la. Como afirma Cauquelin (2007) 

sobre a paisagem pictórica: “Sua apresentação, portanto, é puramente retórica, está orientada 

para a persuasão, serve para convencer, ou ainda, como pretexto para desenvolvimentos, ela é 

cenário para um drama ou para a evocação de um mito” (p.49). 
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Para Simon Schama (1996), em uma visão historiográfica, a paisagem é uma 

construção histórica e cultural. “Paisagem é cultura antes de ser natureza; um constructo da 

imaginação projetado sobre mata, água, rocha” (p.70). Para esse autor, uma montanha, por 

exemplo, não é apenas um objeto – nela estão depositados séculos de memória que remetem a 

nossa cultura: uma forma específica de vê-la e representá-la. A paisagem é, assim, vista a 

partir de determinados ângulos, de determinadas cores, etc. Podemos transformá-la em um 

santuário ou em um lugar desolador. Ainda de acordo com Schama, a paisagem é a moldura 

através da qual vemos o mundo. Ela é antes interior do que exterior, é fruto de nosso intelecto, 

de nossa consciência. Nosso olhar é, nesse sentido, por si próprio emoldurado; vemos através 

dessa moldura que é um filtro cultural (no nosso caso a cultura ocidental), condicionada que é 

às sensibilidades sociais estabelecidas ao longo do tempo. 

A definição de paisagem de Simon Schama assemelha-se bastante à noção de 

Cauquelin, embora essa última defina a paisagem a partir do ponto de vista da estética e da 

filosofia da arte. No entanto ambos os autores convergem para a ideia de que a paisagem é 

sempre uma expressão de nossa cultura, e que ela possui, assim como um texto, uma retórica 

que, em grande medida, tem o papel de justamente nos persuadir de que a paisagem se trata de 

algo dado como natural. Essas concepções convergem também com a forma como abordamos 

o conceito de paisagem no âmbito da geografia e, por conseguinte, como à abordamos no que 

diz respeito à análise dos filmes, isto é, considerando não apenas a sua dimensão pictórica ou 

historiográfica, mas também como as paisagens aderem a partir de seu caráter textual e 

discursivo, significados aos lugares.   

No entanto, do ponto de vista da geografia, a paisagem não pode ser reduzida a 

expressão cultural, ou à constructo do intelecto, embora essas definições nos ajudem a 

entender o conceito de paisagem que estamos adotando. Faz-se necessário lembrar que a 

“paisagem dos geógrafos” é, ao mesmo tempo, material e representação. Ela possui uma 

dimensão concreta, sem a qual os próprios filmes aqui estudados não poderiam ter sido 

realizados, uma vez que eles tematizam e falam de um “espaço real” – out there –, que existe 

não apenas nos filmes. No nosso caso, essa dimensão concreta trata-se da própria paisagem 

urbana de Recife que serve como referencial de significação para que Cláudio Assis construa 

sua própria visão ou modo de olhar a cidade de Recife. As Recifes ou a Recife que o cineasta 

constrói nos filmes dialoga com a “Recife real” – o Recife fílmico “se alimenta de” e 

“alimenta” o Recife out there. Sobre essa dimensão material ou concreta a sociedade imprime 

diferentes significados que apontam para a forma como vemos e compreendemos o mundo. 
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Este conteúdo simbólico revela, como temos apresentado, tanto discursos hegemônicos, como 

contestatórios, uma vez que a paisagem é, para lembrar mais uma vez Berque (1998) tanto 

marca, nesse caso a própria materialidade, como matriz para diferentes formas de ver o 

mundo. Por isso é necessário deixar claro também que se trata de estudar a paisagem 

geográfica de Recife – a forma como ela é significada, por meio dos dois filmes e não estudar 

as duas obras per si. Para isso faz-se necessário entender as especificidades do meio fílmico e 

como os elementos que o constituem interferem na construção da paisagem.  

Estão impressos no “texto-paisagem”, normas, valores, memórias, concepções de 

mundo, bem como relações de poder, de gênero e de raça, por exemplo. Sendo assim, a 

paisagem permite, assim como o texto fílmico ou como qualquer outro texto, diferentes 

formatos de leitura e interpretação. Permite também, a partir de outros pontos de vista, ou por 

meio de diferentes filtros culturais, novas possibilidades para decifrá-la, produzindo novos 

significados, discursos e interpretações. 

Paisagem é, portanto, o que entendemos como “real”. Mas esse real, vale ressaltar, não 

deve ser confundido com o natural, ou seja, ele é sempre uma produção, uma expressão 

cultural, que quer dar uma impressão de natural (ou no caso do filme uma ilusão de 

realidade): seja uma pintura, um filme, um jardim, ou uma cidade. A paisagem possui 

diferentes cores, diferentes texturas, diferentes formas e materiais. Cada elemento 

contextualizado em uma paisagem possui uma intencionalidade, ele é cuidadosamente 

selecionado para compor determinada imagem, conotando um sentido, uma intenção. A 

paisagem é instituída por uma sensibilidade que é transmitida por determinada cultura ao 

longo do tempo. Por isso ela é uma construção histórica e cultural.  

A paisagem em outras palavras guia a nossa percepção, a nossa forma de olhar. A 

organização dos elementos no interior das paisagens é tributária de determinado estado 

cultural ou, lembrando Cosgrove (1984), de uma formação social; ela condiciona a percepção 

da realidade como afirma Cauquelin (2007), educa nossas formas de ver e sentir. Paisagem é 

por isso uma forma de expressão, uma forma de ver e entender o mundo, ela não é apenas 

tudo que a vista abarca, mas, ao contrário, é uma forma culturalmente estabelecida de ver as 

coisas, um enquadramento, uma composição, “uma vista” – que carrega um conjunto de 

valores. A paisagem é antes uma redução de determinados elementos dentro de uma 

“moldura” do que, talvez se possa pensar, uma vastidão infinita de elementos que o olho pode 

ver. Como afirma Simon Schama (1996) a paisagem é a moldura através da qual vemos as 

coisas. Nem tudo faz parte dessa composição. Em sua construção, certos elementos são 
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deixados de fora, a outros é concedido o privilégio de serem vistos – tudo converge para uma 

composição específica. Outros ainda permanecem lá, mesmo que invisíveis, ocultos, 

implícitos. A composição é formada, dessa forma, pelo conflito constante entre visível e 

invisível, entre o que está em primeiro e em segundo plano. Aquilo que a vista abarca é na 

realidade uma composição. Uma determinação de como devemos olhar. Obviamente se 

permite o desvio, se permite a produção de outros sentidos e de outras interpretações 

dependendo do ponto de vista de onde se olha, como colocou recentemente Gomes (2013). 

As artes visuais sempre foram um meio para se entender os significados das paisagens. 

As paisagens, uma forma de ver o mundo, sempre foram expressas e produzidas por meio da 

arte – na poesia, na pintura, na fotografia, no cinema – e na contemporaneidade, 

transformadas pelos novos meios e tecnologias da comunicação. O cinema, em acordo, tem 

construído paisagens e lugares; tem atribuído valores e formatos à forma como vemos e 

percebemos a paisagem e o mundo. Em acordo, as paisagens fílmicas dos lugares geográficos 

– aquelas construídas a partir de cortes, montagem, edição, efeitos visuais e sonoros – 

transformam a nossa forma de percebê-lo, concebê-lo e de sentí-lo. As paisagens fílmicas 

alojam-se em nossa memória, aguçam nosso olhar, orientam nossa sensibilidade. 

 

1.1 As paisagens fílmicas 

 

A renovação da Geografia Cultural em meados dos anos 1970 possibilitou a 

assimilação de avanços efetuados em outros campos do conhecimento tais como a 

Antropologia, as Ciências Sociais e a Linguística.  Com isso, empregou-se a utilização de 

metodologias interpretativas e a utilização de conceitos como o de texto e intertextualidade. 

Essas novas abordagens permitiram, a partir dos anos 1980, um enfoque geográfico do 

cinema, considerado até então apenas como um meio de representação através do qual uma 

cópia mimética dos lugares e das pessoas seria produzida (AZEVEDO, 2006). O filme passou 

então a ser considerado para Geografia como texto produtor de discursos acerca do espaço 

geográfico. 

Barnes e Duncan (1992), explicam que em uma visão tradicional, os textos eram tidos 

como “cópias do real”, como se houvesse uma realidade anterior ao texto. Essa compreensão, 

não levava em consideração que o próprio texto constituiria o real, estando presente nele a 

visão de mundo, os valores e as crenças daqueles que os produziam, o que não deixaria de 

levar em consideração também a autonomia das coisas representadas.  
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As representações seriam assim construídas pela relação entre o objeto representado e 

o sujeito que o representa, levando em consideração tanto os significados que atribuímos aos 

objetos a partir de uma série de referências que dizem respeito a nossa cultura, como à própria 

natureza do objeto representado. Mas como apontam Barnes e Duncan, a crise da 

representação no âmbito das ciências sociais transcorrida durante a segunda metade do século 

XX, fez com que fosse questionado o valor das representações visuais, uma vez que elas 

passaram a ser consideradas como constituintes do real e não enquanto cópias ou espelhos 

sem distorção da realidade. 

 

Pedaços do mundo, sugere-se, não vêm com seus próprios 

rótulos, assim, representar o mundo, envolve mais do que 

apenas alinhar pedaços da linguagem em uma ordem certa. 

(BARNES e DUNCAN, 1992, p. 2).4  

 

Dessa forma, colocava-se em cheque as descrições produzidas pela Geografia, pois 

mesmo essas seriam produzidas a partir de outros textos e em um determinado contexto 

histórico e cultural, utilizando-se determinados conceitos e saberes pré-estabelecidos. Como 

aponta Duncan, “Tal linguagem [referindo-se à Geografia tradicional] não é uma série de 

palavras que tem correspondência exata com a realidade ‘exterior’. Ela se baseia em discursos 

que são significados partilhados construídos socialmente, em ideologias, em série de 

suposição do ‘senso’ comum” (2004, p.96). Nesse sentido, representar ou como querem 

Barnes e Duncan, escrever, não seria um processo meramente reflexivo, mas constitutivo, 

imprimindo nesses textos as visões de mundo e os interesses daqueles que os escreveram. 

 

Escrever sobre mundos revela tanto sobre nós mesmos quanto 

sobre os mundos representados [...] quando escrevemos, 

escrevemos necessariamente a partir de um contexto local. O 

mundo que representamos é inevitavelmente estampado com 

nosso próprio conjunto particular de interesses locais, visões, 

padrões, e assim por diante [...] O ponto principal é que quando 

‘falamos como se é’, nós também estamos ‘falando como nós 

somos’ (Ibid., p. 3).5  
 

                                                           
4 “Pieces of the world, it is suggested, do not come with their own labels and thus representing ‘out there’ to an 

audience must involve more than just lining up pieces of language in the right order” (BARNES e DUNCAN, 

1992, p. 2) 
5 Writing about worlds reveals as much about ourselves as it does about the worlds represented [...] Whem we 

write we do so from a necessarily local setting. The world we represent are inevitably stamped with our own 

particular set of local interests, views, standards, and so on […] The broader point is when we ‘tell it like it is’ 

we are also ‘telling it like we are’” (Ibid., p. 3). 
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Ainda de acordo com Barnes e Duncan (1992), três consequências decorreriam dessa 

compreensão: primeiro, não há realidade pré-interpretada, os textos são escritos sempre a 

partir de outros textos (intertextualidade), o significado é sempre produzido de texto para 

texto, o que torna a escrita um processo antes constitutivo do que reflexivo; segundo, escrever 

sobre o mundo revela mais sobre nós mesmos do que sobre o mundo que representamos; e, 

por último, ao escrever devemos prestar atenção na retórica (metáforas, ironias etc.) – não 

existe comunicação sem retórica ou uma palavra que não esteja integrada a um senso retórico, 

fazendo com que existam várias interpretações para um mesmo objeto geográfico, além de 

que os dispositivos retóricos escondem e as vezes pervertem a verdade – não são apenas 

decorativos, são usados para convencer.  

A assimilação de um conceito expandido de texto, já em uso pela Antropologia, 

permitiu no período de renovação da Geografia, a assimilação da ideia de que o texto é uma 

prática cultural de significação. A noção de texto incluiria não somente os textos verbais, mas 

outras produções culturais e visuais, tais como pinturas, mapas, além de instituições sociais, 

políticas e econômicas, ou seja, práticas que poderiam ser “lidas” e consequentemente 

reescritas. Além disso, a comunicabilidade e a produção de sentido perpassariam pela 

intertextualidade dessas representações textuais, as quais seriam incorporadas por outros 

textos. Assim, como afirmam Barnes e Duncan (1992) a escrita jamais seria um mero espelho 

ou mimese da realidade, mas sim um processo constitutivo, uma prática cultural de 

significação onde “novos mundos são feitos de velhos textos e velhos mundos são a base de 

novos textos”6. 

O conceito de intertextualidade desenvolveu-se dessa forma a partir da noção de texto 

como prática cultural de significação. O mundo passou a ser encarado como um texto, e o 

modelo de texto tornou-se um paradigma para as ciências sociais principalmente a partir das 

contribuições de Paul Ricoeur. Para esse autor a interpretação textual tornar-se-ia relevante 

devido a quatro questões: primeiro, porque o significado só é concretizado quando 

textualizado; segundo, o significado do texto escapa da sua autoria; terceiro, os textos 

possuem uma importância além do contexto inicial em que foram escritos, eles são 

interpretados e reinterpretados à luz das circunstâncias em que são lidos; e, por último, o 

significado do texto é instável, depende das várias interpretações que a ele são dadas 

(BARNES e DUNCAN, 1992).  

                                                           
6 “(...) new worlds are made out of old texts, and old worlds are the bases of new texts” (BARNES; DUNCAN, 

1992, p.3) 
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Barnes e Duncan argumentam que todas essas características do texto descritas por 

Ricoeur servem também para a análise da vida social, bem como para a análise da paisagem. 

Para esses autores, o texto é o tropo apropriado para a análise da paisagem porque conduz à 

inerente instabilidade do seu significado, à fragmentação ou à ausência de sua integridade, à 

ausência de seu controle autoral, a sua polivocalidade e, às vezes, as suas irresolvíveis 

contradições sociais que as caracterizam.  

Tomando a noção expandida de texto, que considera não apenas os textos verbais, mas 

também os visuais – as imagens, e as práticas sociais – a paisagem atua como um texto na 

medida em que, como já mostramos, se trata de uma composição de signos e símbolos, que 

possuem uma retórica específica, ou seja, se utilizam de uma série de "tropos" para persuadir 

e convencer aqueles que a lêem a partir de determinado contexto narrativo, discurso ou modo 

de olhar. Além disso, a paisagem é formada a partir e por meio da interseção de outros textos, 

o que lhe confere a sua intertextualidade. Como apontam alguns autores, uma série de 

significados são depositados nas paisagens ao longo do tempo, além dela conter diversas 

referências e, no caso das paisagens fílmicas, como veremos adiante, citações a outros textos e 

a outras paisagens. A paisagem depende também do contexto histórico e cultural em que é 

produzida, influenciando assim na forma como a lemos e a entendemos. A origem da 

paisagem, ou seja, sua constituição a partir de uma determinada forma de ver, se perde ao 

logo do tempo, torna-se autônoma, naturaliza-se tornando-se estereótipo – não nos damos 

conta de como ela foi produzida e qual a sua intenção.    

 

Para compreender a natureza relacional do mundo precisamos 

‘completá-lo’ com muito do que é invisível, para ler os 

subtextos que estão por baixo do texto visível. O significado 

desses textos e subtextos muda com o tempo e com a mudança 

de perspectiva do interprete. (DUNCAN, 2004, p.100)    

 

Filme é, entre outras coisas, um texto. Isto é, prática social discursiva e imagética que 

atua como um aparato cultural criando geografias que nos auxiliam na interpretação das 

paisagens (Costa, 2011). O texto fílmico possui uma linguagem específica, constituída por 

uma série de códigos e de convenções narrativas que são utilizadas na construção das 

histórias, na transmissão de ideias, ideais, etc. O cinema, ao estabelecer uma linguagem 

própria, tornou-se capaz, nesse sentido, de construir realidades, reproduzir discursos e visões 

de mundo, influenciar na nossa forma de ver e vivenciar os lugares. Com isso, os filmes se 

tornam passíveis de ser “reinterpretados” a partir de uma análise e à luz, por exemplo, da 
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geografia. O que permitiu, discuti-los enquanto representações do espaço geográfico – 

enquanto paisagem. 

Assim, considerando a paisagem como construção cultural que, como explicam 

Cosgrove e Jackson (2000), trata-se de um modo de compor, estruturar e dar significado ao 

mundo externo, filmes são também entendidos como paisagens, ou seja, como janelas abertas 

à realidade; são também “guias” do nosso olhar, instigadores de nossa percepção e 

sensibilidade. Mas diferente das demais expressões, a paisagem fílmica se constrói a partir da 

manipulação da imagem cinematográfica. Como aponta Cauquelin (2007), não nos damos 

conta de todas as operações que são realizadas para a finalização do filme. O filme se faz pela 

manipulação das imagens, primeiro através de sua captação por meio das câmeras, em seguida 

pela sua montagem, edição, e, por fim, pela adição de efeitos sonoros e visuais. 

As paisagens fílmicas são também produzidas para convencer e persuadir os 

espectadores. Muitas vezes trata-se de persuadir os espectadores de que o filme – ficção ou 

documentário – tem relação com a realidade concreta, mas não é sua cópia. É o que acontece 

no caso de Amarelo Manga e Febre do Rato, que possuem o papel de apresentar uma visão 

diferenciada da cidade de Recife, propondo outro modo de existência na cidade.  

Por também serem textuais, as paisagens fílmicas possuem as características elencadas 

por Barnes e Duncan (1992), além de uma retórica específica da linguagem cinematográfica 

em que cada signo presente nas composições, cada tipo de plano construído a partir dos 

movimentos de câmera e dos ângulos de onde se olha, cada fotografia, cada sonoridade e cada 

referência a outros textos, convergirão – no caso do estudo da paisagem por meio do filme – a 

um determinado modo de ver a paisagem da cidade.   

Filme, dessa forma, complexifica a produção da paisagem, na medida em que o 

cinema lança a mão de uma série de técnicas para “reconstruir o real”: movimentos de 

câmera, tipos de enquadramentos, tipos de planos, o uso de determinadas cinematografias, a 

utilização de trilhas sonoras etc. Além disso, dá-se explicitamente o uso de diferentes textos, a 

começar pelo próprio roteiro, que guia a narrativa fílmica. Ademais, os filmes fazem uso de 

músicas, de poesias, de fotografias, de pinturas, e mesmo de outros filmes para construir suas 

paisagens cinematográficas. 

O estudo do filme a partir de uma análise geográfica é, portanto, a interpretação da 

paisagem a partir dos discursos construídos pelo texto fílmico. Ou seja, a construção de um 

texto geográfico, que pretende pensar o conceito de paisagem por meio das representações 

presentes nos filmes. Portanto, filmes possibilitam a construção de discursos geográficos na 
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medida em que constroem paisagens e lugares; interferem na nossa forma de perceber e 

vivenciar as cidades; e inventam os lugares e o nosso comportamento social, uma vez que são 

realizados a partir de vivências, memórias e intenções. Na sua maioria, antes de conhecermos 

concretamente as cidades, às conhecemos através dos filmes; quando nos encontramos nessas 

cidades, nelas procuramos ver os lugares e as paisagens anteriormente vistas e “vivenciadas” 

em experiências fílmicas. Construímos imagens das cidades – Rio de Janeiro, Paris, Nova 

York, Recife, etc. –, que, parafraseando Name (2009), são eternizadas pelos filmes e 

permanecem em nossa memória de determinada forma: por meio da paisagem.   

Em vista do exposto, entende-se que Amarelo Manga e Febre do Rato utilizam as 

imagens da cidade de Recife para construir uma forma particular de visualização da sua 

paisagem. Assim, os segundo e terceiro capítulo tratam da análise do imaginário urbano e do 

discurso de cidade reproduzidos a partir dos textos fílmicos dos dois filmes que suscitam 

diferentes interpretações e discussões sobre a cidade de Recife – seu discurso, imaginário e 

sua representação. Podemos perguntar ainda: que tipo de paisagem é construída pelos filmes 

Amarelo Manga e Febre do Rato e que tipo, modelo ou discurso de cidade o filme constrói? 

 

1.2 A noção de cidade cinemática na análise das paisagens fílmicas 

 

A análise das imagens e dos discursos das cidades no Cinema tornam-se possíveis a 

partir do momento em que o espaço urbano, passa a ser considerado parte fundamental da sua 

narrativa, como um outro personagem da sua história. É nesse contexto, que uma visão e um 

discurso (paisagem) da cidade são construídos.  Enquanto representação cultural, ao construir 

uma determinada realidade, a cidade cinemática constitui parte fundamental do sentido e dos 

significados da cidade a qual representa, reproduzindo ou subvertendo uma série de discursos 

e ideologias. Filmes podem, por exemplo, construir, diferentes visões da mesma cidade, pode 

ser representada como signo do progresso e do desenvolvimento econômico ou da falência de 

seu modelo moderno. Eles, os filmes, consubstanciam ao lado de outros textos e narrativas 

um “imaginário espacial” da cidade, possibilitando dizer que a cidade cinemática faz parte das 

narrativas, das práticas e dos valores, entre outros aspectos, que configuram sua geografia, e 

que, ao mesmo tempo, influenciam na forma como apreendemos e concebemos a cidade. A 

imagem e narrativa do filme são constituintes da formação, experiência e percepção do espaço 

geográfico (COSTA, 2011). 
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O filme cria, dessa forma, uma nova realidade, uma vez que as imagens das cidades 

nos filmes não são apenas meras “gravações”, mas sim, cidades imaginárias que são 

“construídas” por vários elementos como o ponto de vista da câmera, a experiência individual 

do diretor, a estética do filme, a edição, a montagem, as cores, texturas e demais efeitos 

especiais que podem fazer parte do filme. Os filmes Amarelo Manga e Febre do Rato 

oferecem, dessa forma, diferentes visões da cidade de Recife, uma vez que em cada filme são 

construídos diferentes discursos da cidade. Não se trata da cópia de uma Recife real, mas da 

construção de diferentes Recifes que, a partir de diferentes opções estéticas, tipos de 

personagens, textos e subtextos, constroem uma narrativa diferenciada da cidade. Vale 

ressaltar que tratamos sempre com uma visão particular, um recorte da cidade.   

 

A cidade cinemática assim não é apenas uma gravação direta de 

uma cidade física, mas aquela que, gravada da realidade, adquire 

sentido através do movimento, através da montagem, através de 

seu espaço narrativo, transformando-se em uma cidade 

imaginária (COSTA, 2000, p.23).7 
 

O cinema e as outras mídias ajudam, nesse sentido a “inventar os lugares”, a modelar a 

imaginação geográfica das pessoas; não sendo assim, simples descrição dos lugares e cidades. 

O real é construído pela fusão da realidade e da fantasia. De acordo com Harvey (2014), 

materialidade, representação e imaginação não são mundos separados. A representação de 

uma cidade, por exemplo, é constituída da materialidade do objeto real, do objeto simulado e 

da representação. 

A cidade cinemática é, dessa maneira, conectada ao real, ou seja, conectada à forma 

como a cidade é experienciada, uma vez que a cidade que chamaremos de concreta ainda é o 

principal referencial de significação para a cidade cinemática – aquela que é construída pelo e 

no filme – ou seja, a cidade cinemática é construída por meio das experiências e das memórias 

construídas e consubstanciadas na cidade concreta, não sendo, mais uma vez, somente uma 

reprodução ou um reflexo da cidade concreta, mas sua representação simbólica; podendo 

dizer muito a respeito da realidade da cidade e influenciar na forma como essa realidade é 

julgada, interpretada, representada e vivida (COSTA, 2000). Em outras palavras, a cidade real 

não é composta apenas por sua dimensão material, mas por representações simbólicas. Filme 

atua como signo cultural do mundo real, ele transforma e recria o real (COSTA, 2011). Assim 

                                                           
7 “The cinematic cityb thus is not just a direct record of a physical city, but that which, recorded from reality, 

acquires meaning through movement, through montage, through its narrative space, so becoming an imaginary 

city” (COSTA, 2000, p.23). 
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como a paisagem (COSGROVE e JACKSON, 2000) enquanto imagem e símbolo, ele nos 

informa a respeito da forma como vemos o mundo e como somos.  

 

Imagens da cidade – e particularmente da cidade cinemática – 

influenciam a maneira como vemos, como entendemos a cidade 

e como nos comportamos em relação a ela. Nesse caso, a cidade 

concreta também se torna uma cidade representada, um sistema 

de significação. A cidade concreta e a cinemática se tornam a 

cidade imaginária. (COSTA, 2002, p.70). 
 

A cidade cinemática nos ajuda, dessa forma, a entender o significado da imagem real; 

ela caracteriza-se como imagem e símbolo que molda nossas visões de mundo e em particular 

da cidade. Por ser uma representação cultural, ela torna-se, assim como a paisagem, mais do 

que a mera disposição das coisas ou do que a ilustração de um determinado período, mas uma 

construção histórica advinda do espaço e de nossas práticas socioespaciais que, como vimos, 

revela a forma como vemos e significamos tanto a nós mesmos como ao mundo 

(COSGROVE, 1984). 

Assim como Cosgrove (1984) conceituou a paisagem como uma imagem cultural, um 

modo de ver que é historicamente construído a partir de uma série de práticas culturais, 

carregada ideologicamente e representativa de um modo de produção da sociedade, entende-

se filme também como um signo e/ou símbolo do mundo que carrega as intenções e os 

interesses de seus produtores, sejam elas de reproduzir ou de subverter um discurso ou um 

imaginário já estabelecido. As imagens fixadas pelo filme são obtidas dessa forma a partir de 

um ponto de vista particular e influenciadas pelo cineasta: seus interesses, suas visões, suas 

técnicas, seus recursos etc.   

Também para Barnes e Duncan (1992) os textos, entendidos de forma expandida, não 

são simplesmente reflexos do real, mas constitutivos dele. Assim, o filme é compreendido 

enquanto texto que constitui, juntamente com outros textos, o mundo e sua representação. 

Nesse sentido, os textos fílmicos constituem também uma projeção do mundo tal como o 

entendemos ou como aponta Costa (2000), “o mundo lá fora”8, que é formado pela conjunção 

de práticas, crenças, saberes, e imagens que emanam dessas representações. Esses textos nos 

revelam, nesse sentido, quem nós somos e quem desejamos ser, como vemos a nós mesmos e 

aos outros, nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas práticas, nossos valores, nossas 

visões de mundo etc.  

                                                           
8 “The world out there”. 
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A cidade cinemática é elaborada por meio de uma série de imagens previamente 

escolhidas que remetem fortemente à cidade concreta. Os realizadores dos filmes manipulam 

as imagens urbanas e dão a elas diferentes significados, por meio da montagem, da edição, de 

efeitos sonoros e visuais, e a partir dessa manipulação cria-se um discurso de cidade, uma 

diferente maneira de vê-la e interpretá-la. Trata-se de cidade cinemática quando ela não serve 

apenas de background para a narrativa fílmica, mas quando sua imagem “fala”, age como 

personagem contando uma narrativa sobre ela mesma e, por isso, ela se transforma em uma 

paisagem fílmica.  

Como já vimos, a cidade cinemática existe quando assume diferentes formas e 

significados para a narrativa fílmica, quando a cidade é elemento partícipe da narrativa 

fílmica, e, assim, nos apresenta uma forma de vê-la – uma imagem da cidade que influencia 

na forma como a concebemos e a imaginamos: “(...) a cidade cinemática não é apenas uma 

cidade diferente, mas ela pode também, de várias formas, influenciar a maneira como nós 

percebemos e experienciamos a cidade ‘real’”9. (COSTA, 2000, p.34). Em outras palavras, a 

cidade cinemática enquanto signo ou símbolo que produz sentido, guia-nos a diferentes 

interpretações do espaço urbano: há nas cidades cinemáticas projeções do futuro, utopias ou 

distopias, ou a justaposição desses discursos; além disso, a mesma cidade pode ser 

representada diferentemente ou adquirir diferentes significados, como é o caso da cidade de 

Recife nos filmes Amarelo Manga e Febre do Rato.  

A cidade cinemática é na atualidade parte fundamental das cidades ditas “reais”, 

fazendo parte, enquanto prática subjetiva, de seu imaginário e de sua representação. 

Compreender as cidades modernas e o espaço urbano perpassa essa forma no entender as 

representações que as instituem enquanto realidade, uma vez que o real só ganha vida quando 

representado e interpretado.  A análise dos elementos constituintes de Amarelo Manga e 

Febre do Rato tem como finalidade, portanto, destacar e os discursos acerca da cidade de 

Recife que são (re)produzidos pelos dois filmes e a atuação da Recife cinemática como 

paisagem simbólica desta mesma. 

 

1.3 Plano de leitura das paisagens fílmicas em Amarelo Manga e Febre do Rato 

 

Ao considerarmos a paisagem como texto na análise de Amarelo Manga e Febre do 

Rato, faz-se necessário um plano de leitura das paisagens fílmicas construídas pelos dois 

                                                           
9 “(...) the cinematic city is not only a different city but it can also, in many ways, infleuence the way we 

perceive and experience the ‘real’ city” (COSTA, 2000, p.34).  
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filmes. O plano de leitura nos levará aos significados e aos discursos das paisagens urbanas 

fílmicas de Recife presentes nos filmes.  

Dessa forma, a leitura de Amarelo Manga e Febre do Rato levou em consideração os 

elementos que constituem os textos fílmicos e como esses foram importantes para a 

construção das paisagens fílmicas, ou seja, para a forma como a cidade é visualizada e 

percebida, bem como para os discursos de cidade que são construídos ou (re)produzidos 

(ideologia). Trata-se, dessa forma, dos planos (tipos, enquadramentos, ângulos e movimentos 

de câmera, e seus significados para as paisagens), da mise-en-scène (composição, 

performances dos atores, iluminação, cenários, figurinos, etc.), da construção do espaço-

tempo fílmico por meio da edição e montagem (tipos de edição, tipos de transição de um 

plano a outro, sonoridades), e dos textos (referências, citações, subtextos) que consubstanciam 

a construção dos textos fílmicos dos dois filmes.  

Diante desse contexto, a pesquisa deu-se a partir da análise dos dois filmes mediante o 

seguinte plano de leitura:  

 

. Paisagens físicas (locações, espaço construído – como e de onde a cidade é vista e 

representada – casas, prédios, monumentos, construções antigas, ruas, pontes, ambientes 

naturais – rios, mangues etc.); 

. Paisagens sociais: personagens (tipos, diálogos, suas trajetórias no espaço diegético 

dos filmes); 

. Paisagens cenográficas (ambientes internos); 

. Paisagens sonoras: trilha sonora e sonoridade dos espaços diegéticos; 

. Movimentos nas paisagens (travelling, plongée e contra-plongée, panorâmicas); 

. Assuntos que são tematizados pelos filmes. 

 

O plano de leitura levou em consideração nesse sentido tanto a forma quanto o 

conteúdo dos dois filmes, abrangendo as imagens, e a forma como são manipuladas a partir de 

sua montagem, dos planos, e da construção de suas mise-en-scènes, e os textos, considerando 

a intertextualidade específica dos filmes analisados, a qual contribuiu diretamente para a 

construção das suas paisagens fílmicas por meio de imagens, referências, simbologias, signos 

etc. que remetem a uma determinada forma de ver a cidade, a um imaginário urbano, 

construído ao longo do século XX e que constitui a paisagem simbólica de Recife. A análise 

das imagens dos filmes e dos textos presentes em seu conteúdo possibilitou chegar aos 

significados e aos discursos de cidade presentes nas paisagens fílmicas construídas pelos dois 

filmes.  
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Dessa forma, a leitura de Amarelo Manga e Febre do Rato levou em consideração os 

outros textos que constituem as suas paisagens fílmicas: referências, por exemplo, a 

determinados modos de ver a cidade de Recife que foram reproduzidos ao longo do século 

XX e presente em autores como Gilberto Freyre e Josué de Castro, ou em movimentos 

culturais como o Manguebeat e o próprio cinema produzido em Pernambuco.  

A própria imagem da cidade tornou-se um texto que foi ressignificado pelo texto 

fílmico. A paisagem urbana fílmica, como já explicitado, é o produto das imagens urbanas 

que são manipuladas pelo aparato cinematográfico, por meio da sua edição, montagem e 

adição de efeitos sonoros e visuais. Tais imagens são ressignificadas para a construção de um 

discurso e de uma determinada imagem e/ou visão da cidade. Nesse caso, a própria 

fisicalidade da cidade (ruas, pontes, viadutos, prédios, ambientes naturais) é considerada um 

texto não verbal, sem o qual a construção da paisagem fílmica, no contexto dos filmes em 

questão, seria impossível. 

Nesse sentido considerou-se não apenas as qualidades estéticas de uma imagem de 

Recife presente no filme e no imaginário urbano, mas também a própria materialidade da 

paisagem, lembrando que a paisagem simbólica é formada tanto pelas narrativas do 

imaginário geográfico como pelo real concreto. Nesse sentido, a maneira de ver Recife em 

Amarelo Manga e Febre do Rato não apenas reproduzem uma visão da cidade construída ao 

longo do tempo pelas suas elites, que agenciaram um certo monopólio imagético da cidade em 

benefício de sua própria manutenção, reproduzindo uma série de estereótipos, mas ao 

contrário, ressignificam essa imagem, dando a ela novos sentidos, significados e valores. 

Observa-se em Amarelo Manga e Febre do Rato que Cláudio Assis ressignifica a 

imagem do Recife histórico e de seus rios, mangues e comunidades pobres. Repensar a cidade 

nesse viés, seria revalorizar essas paisagens em decadência no início dos anos 1990. Trata-se 

não apenas de reproduzir um imaginário urbano ligado às elites do início do século XX que o 

construíram, mas dar visibilidade aos problemas socioambientais de Recife e fazer com que 

seja questionado e repensado o modelo vigente de cidade. Trata-se também de desconstruir a 

ideia ou o discurso de que para desenvolver e modernizar a cidade, as áreas de mangues, as 

comunidades ribeirinhas e o centro antigo da cidade deveriam ser erradicados, como aponta 

Maciel (2005): 

 

"Há pouco tempo atrás o mangue do Recife era considerado uma 

vegetação a erradicar, assim como as populações pobres que 

habitavam as margens dos rios pernambucanos. Ao longo dos 
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anos 90 assistiu-se a uma intensa revalorização cultural e 

ambiental do ecossistema estuário, criando-se e recriando-se 

simbologias completamente novas. Neste sentido o "homem-

caranguejo" de Josué de Castro, ícone da degradação humana 

dos habitantes de mocambo nos anos 40, reaparece transfigurado 

positivamente em 'mangue-boy', personagem-chave do orgulho 

musical recifense dos anos recentes" (p.15). 

 

Amarelo Manga e Febre do Rato aparecem assim dentro desse contexto discursivo 

sobre revitalização e revalorização do centro antigo do Recife e de seus rios, mangues e 

periferias, ensejado no âmbito do movimento cultural Manguebeat, apresentando uma outra 

forma de ver Recife a partir de imagens já sedimentadas no imaginário urbano da cidade,  

construindo mise-en-scènes e paisagens que dão visibilidade à pobreza, à decadência e 

degradação social e paisagística da cidade e que, por outro lado, trazem uma Recife mais 

plural, diversificada, colorida e poética.    

Como lembra Edgar-Hunt et al (2013), a câmera acrescenta ou altera significados à 

imagem que grava. De acordo com esse autor, tudo que é selecionado para ser enquadrado 

possui um significado – ele dá como exemplo, a cor de um vestido ou o padrão de um papel 

de parede. Mas nos importam principalmente aqueles elementos que acrescentam significados 

à paisagem urbana que é construída pelos filmes, ou seja, a forma como a cidade é vista. A 

imagem da cidade é construída através dos elementos que compõem cada quadro do filme, e, 

principalmente, por meio da forma como ela é gravada: da distância, da altura, do ângulo e do 

ponto de vista da câmera.  

Dessa forma, cada plano escolhido e modificado após o trabalho de montagem e 

edição, terá um significado não apenas para a narrativa ou para os personagens, mas também 

para a própria imagem da cidade que é construída. Vale ressaltar que se trata sempre de um 

olhar particular, de um recorte, de uma visão da cidade que dependerá das opções formais e 

estéticas do cineasta – considerado, de acordo com Bazin (1991) como o “autor” do filme – e, 

por isso, das suas opiniões, influências, da sua formação, da sua classe social ou do grupo do 

qual fez parte, e das vivências e memórias que este possui do e sobre o espaço urbano. Ou 

seja, a paisagem urbana construída pelo filme é na realidade o produto de como o cineasta 

enxergam a cidade, “da paisagem que ele possui na sua cabeça”. Os cineastas constroem uma 

forma de narrar, de dizer a cidade, um discurso de cidade que é também direcionado a um 

público específico.  

Nesse sentido, para entender os significados das paisagens fílmicas de Amarelo Manga 

e Febre do Rato foi importante observar como as imagens de Recife foram captadas nos dois 
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trabalhos, bem como os elementos que fazem parte das duas composições, além das intenções 

de Cláudio Assis ao escolhê-los, uma vez que os filmes são o resultado do seu olhar 

particular. É importante buscar conhecer quais as suas influências, sua formação, classe 

social, o grupo do qual faz parte, para compreender o que ele quer mostrar e para quem.  

Essa análise parte do pressuposto de que, como já colocamos, a paisagem funciona 

como uma ferramenta ideológica, ao transmitir discursos, valores e concepções de mundo. Da 

mesma maneira, filme, e, por conseguinte, as paisagens construídas nele, transmitem e/ou 

comunicam um determinado modo de ver o mundo, educando os seus espectadores. Daí a 

importância de levar em consideração as intenções intrínsecas não apenas das opções estéticas 

dos cineastas, mas também de suas opções ideológicas: suas crenças, seus pontos de vista, 

ideias e ideais, percepções etc. É importante ressaltar como aponta Edgar-Hunt et al (2013) 

que mais de uma ideologia pode estar presente em um filme, levando em consideração que 

este, apesar de estar submetido às decisões do cineasta, é também uma construção coletiva 

envolvendo produtores, roteiristas, câmeras, diretores de fotografia e de outros ajustes, e até 

mesmo a própria audiência. Nesse trabalho adotaremos a visão de Bazin (1991), para quem o 

diretor é o autor do filme. Nesse sentido nossa análise partirá do princípio de que a paisagem 

de Recife construída por Amarelo Manga e Febre do Rato trata-se de um recorte da cidade, da 

visão particular de Cláudio Assis.  

A análise das paisagens fílmicas a partir de Amarelo Manga e Febre do Rato perpassa 

pelo entendimento de qual o significado dos elementos que estão presentes nas duas 

composições, bem como pelo entendimento dos significados das diferentes opções estéticas 

elaboradas por Cláudio Assis em seus filmes, e ainda, pelo estudo das cores utilizadas na 

fotografia dos dois filmes, pelo significado das locações, da trilha sonora, dos movimentos de 

câmera, dos ângulos e dos pontos de vista de onde se olha a cidade. Os significados desses 

elementos convergem para um determinado discurso de cidade, a partir deles a cidade é vista 

de uma determinada maneira.  

É preciso observar também o que não aparece nas paisagens fílmicas construídas por 

Amarelo Manga e Febre do Rato. Trata-se de levar em consideração o que é omitido, o que 

está no subtexto, bem como o que está em primeiro e em segundo plano nas duas 

composições. Muitas vezes é o reconhecimento daquilo que não é visível, daquilo que foi 

escolhido para ficar ausente da moldura, que nos permite entender quais os significados e as 

razões de determinada paisagem (trata-se do processo de construção da paisagem). Dessa 

forma, se compreende ainda o porquê da escolha e utilização de determinada locação, de 
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determinadas imagens da cidade, de determinados objetos, cores, personagens, músicas, e não 

de outros.  

Trata-se da análise, portanto, dos planos que contribuem para a construção de uma 

imagem de Recife: dos ângulos das câmeras e dos tipos de planos que determinam a forma 

como as coisas – incluindo as próprias pessoas – são enquadradas e, consequentemente, 

apresentadas. É possível pensar a partir dessa análise constituída, quais significados são 

acrescentados pela paisagem urbana fílmica de Recife nos dois filmes e que significados esta 

cidade dada em realidade acrescentam na paisagem urbana fílmica de Recife construída nos 

dois filmes. 

A análise da paisagem fílmica depende largamente do enquadramento, da iluminação, 

da disposição dos objetos e dos atores no cenário, isto é, da maneira como os elementos estão 

dispostos no espaço fílmico ou diegético. Cada um desses elementos que compõem a mise-en-

scène, colaboram para a construção de uma imagem da cidade. A mise-en-scène é obtida 

justamente pelos elementos que combinados nos dão uma imagem e concepção do espaço 

cinematográfico, ou seja, compõem um quadro. Todos os elementos da mise-en-scène 

possuem um significado para os personagens ou para a história (HUNT et al, 2013) e, 

acrescentemos, para a construção da paisagem fílmica: a iluminação, a performance dos 

atores, os figurinos, os cenários, as cores, os planos etc. Além disso, os movimentos de 

câmera (que permitem reenquadrar sem cortar) podem adicionar ainda mais sentido e 

significado às paisagens construídas nos filmes, uma vez que as imagens não estarão mais 

estáticas e sim em movimento, permitindo que a cidade seja vista de diferentes maneiras e 

experienciada a partir de diferentes pontos de vista e sensações de tempo-espaço.  

Com isso, a leitura e análise das paisagens fílmicas de Amarelo Manga e Febre do 

Rato levou em consideração os planos e a forma como foram construídos. Tratou-se de 

realizar observações guiadas levando considerando a forma como se organizam as mise-en-

scènes nos dois filmes: a configuração dos planos, ou seja, a forma como os objetos foram 

enquadrados (coisas e pessoas), a iluminação, as cores, os cenários, além dos objetos que 

fazem parte dele e o que eles querem dizer – que significado possuem para a paisagem.   

Amarelo Manga e Febre do Rato possuem dessa forma maneiras bastante distintas de 

ver a cidade de Recife, o que pode ser observado na maneira como os dois filmes constroem 

diferentes mise-en-scènes: Amarelo Manga abusa de uma coloração amarela, presente em sua 

fotografia, para apresentar uma cidade decadente, deteriorada, suja, pobre. Além disso, faz 

uso de movimentos de câmera que enfatizam a degradação dos ambientes, tais como as 
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tomadas em plongée (de cima para baixo) que nos permitem observar como se fossemos 

voyeurs, o modo de vida dos moradores do submundo de Recife que é posto pelo filme, além 

dos movimentos em travelling da esquerda para a direita, que enfatizam a pobreza e as 

condições precárias de subsistência dos moradores das favelas e bairros de periferia. A mise-

en-scène construída pelo filme utiliza uma série de recursos e técnicas para dar ênfase a essa 

degradação paisagística e urbana da cidade e a degradação social de seus habitantes – presos a 

um cotidiano alienante, repetitivo, e degradante, revelando a falência de um discurso de 

cidade moderna orientada ao progresso, e, a um só tempo, denunciando a situação de 

deterioração na qual se encontra o centro antigo do Recife no período de realização do filme, 

bem como as condições precárias de vida dos habitantes dos bairros de periferia e das áreas de 

alagados (mangues). O olhar construído pelo filme parece cobrar a revalorização dessas áreas 

da cidade.  

Febre do Rato, por sua vez, constrói a partir, principalmente, do uso da fotografia 

preto-e-branco, uma outra Recife. Nesse caso, a própria função do preto e branco é 

ressignificada, para construir, nas palavras do próprio Cláudio Assis, uma “imagem poética da 

cidade”, a qual não seria obtida por meio do colorido. Nesse contexto, o filme utiliza uma 

série de técnicas, além de uma série de imagens da cidade, vistas a partir de pontos 

específicos, tais como os rios e mangues, para construir uma outra cidade, uma Recife utópica 

e poética – espaço para concretização das identidades individuais de seus habitantes –, cujos 

personagens, ao contrário daqueles presentes em Amarelo Manga, parecem ter superado o 

modo de vida degradante que lhes é imposto. Trata-se, dessa forma, da construção de um 

discurso de cidade diferente.  

Nesse contexto, a análise dos dois filmes se deu por uma observação preliminar 

(frequentemente mais de uma), na qual foram separados aqueles planos ou sequencias, 

escolhidos na edição ou montagem do filme, em que a imagem da cidade se faz presente com 

maior destaque ou em primeiro plano. Em seguida foram observadas as mise-en-scènes 

construídas nesses planos (os cenários, a performance das personagens, a iluminação e 

fotografia – questão da cor etc.), os movimentos e os ângulos de câmera, as sonoridades; e 

analisados/interpretados os significados que esses elementos acrescentam às paisagens 

cinematográficas. Por último foram observados outros textos que foram utilizados na 

construção do “texto” fílmico, bem como os subtextos possibilitados pelas presenças e 

“ausências” de determinados elementos nos filmes. Esses textos revelam além das opções 

estéticas de Cláudio Assis, duas contribuições para o olhar sobre a cidade.  
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Capítulo 2: Cartografando o discurso da paisagem urbana em Amarelo 

Manga10 

 

Amarelo Manga constrói uma paisagem de Recife que remete ao modo de ver a cidade 

associada a um modo de ver a região Nordeste em particular, estabelecido ao longo do século 

XX por manifestações artísticas (pintura, literatura, cinema) e movimentos políticos e 

culturais tais como o regionalismo no início do século XX ou mesmo o Manguebeat durante 

os anos 1990. Dessa forma, o filme constrói uma Recife a partir de uma série de signos e 

referências que remetem a um discurso regional, reproduzindo ou atualizado, consciente ou 

inconscientemente, uma série de estereótipos imagéticos, daí o foco ao regional, ao rural e ao 

passado – sempre melhor que um presente que é apresentado decadente, deteriorado, em 

ruínas, e que por isso precisa ser revalorizado. 

 É sobre essa base que Cláudio Assis constrói um cinema que transita entre a 

continuidade e a ruptura desse regionalismo ao produzir um “cinema denúncia” que provoca o 

olhar do espectador, mas que faz isso a partir da reprodução de intertextos e de uma imagética 

permeada por registros regionais. Mesmo tendo como características o cosmopolitismo e a 

universalidade, comum também ao Manguebeat, a ruptura dos filmes de Cláudio Assis se dá 

permeada por registros ou interferências de características regionais, que aparecem as vezes 

de maneira implícita ou por meio dos intertextos que estão presentes na imagem da cidade que 

o filme constrói. Vale salientar também que o próprio Manguebeat rompe com o regionalismo 

ao fundir “antropofagicamente” a cultura local à elementos universais e cosmopolitas 

semelhante ao que fez antes o tropicalismo durante o fim da década de 1960 e o modernismo 

durante a década de 1920, mas ainda sobre registros regionais, caracterizando antes uma 

tendência moderna e regional do que uma ruptura completa com o regionalismo. Por isso vale 

ressaltar o poder da ruptura ao construir uma paisagem que provoca o espectador para 

questionar a cidade, ao sugerir outra forma de vê-la e vivenciá-la, mas sem esquecer os 

registros regionais permeados por toda a obra e que nos ajudam a entender a complexidade da 

paisagem urbana de Recife.  

Entender a paisagem como modo de ver é entendê-la, como aponta Anne Cauquelin 

(2007), como uma composição, isto é, como um quadro que é composto obedecendo a uma 

                                                           
10 Partes desse capítulo foram publicadas no livro Intervalo entre Geografias e Cinemas (AZEVEDO et al, 2015) 

sob o título “Aproximando Intervalos: Paisagem e Discurso em Amarelo Manga”.   
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série de regras: o que está em primeiro e em segundo plano, o que é excluído e a que 

elementos foi dada visibilidade; que cores e que tipo de traços são utilizados, etc. 

A cidade de Recife em Amarelo Manga é constituída a partir de determinados ângulos 

e pontos de vista, a partir de lugares específicos da cidade, bem como de determinados tipos 

de personagens, cores e sons. Cada um desses elementos possuem uma função simbólica na 

composição dessa imagem da cidade; eles são, como diz Cauquelin (2007), dispositivos 

retóricos que nos fazem perceber a cidade de determinada forma, criam um determinado 

imaginário urbano. 

Para construir esse olhar sobre a cidade de Recife são utilizados e aparecem no filme 

como locações, “lugares concretos da cidade”11: os bairros do Recife, da Boa Vista, de 

Brasília Teimosa, a região do Alto José do Pinho, etc. Estes lugares são fundamentais tanto 

para o desenvolvimento da trama fílmica, como para a construção de uma imagem específica 

de Recife. Daí a razão pela qual Amarelo Manga não usa como locações as áreas nobres ou 

mais modernizadas de cidade que aparecem ao longe. A paisagem fílmica do Recife em 

Amarelo Manga é composta dessa forma pelo conflito que se estabelece na imagem 

cinematográfica entre os bairros do centro e da periferia da cidade em primeiro plano e os 

prédios que figuram no horizonte sempre em segundo plano. 

Processo semelhante ocorre com a cor: tons amarelados e de cores fortes, vivas, 

colaboram para conferir à paisagem cinematográfica uma sensação de calor, envelhecimento, 

decadência, desgaste pelo tempo, que remete a uma imagem da cidade que possui implicações 

políticas e culturais uma vez que essas imagens possuem resquícios de um regionalismo. Essa 

paisagem cinematográfica decadente reflete o processo de deterioração da paisagem urbana 

do Recife frente ao processo de urbanização da cidade entre o final dos anos 1990 e o início 

dos anos 2000. 

Essa deterioração, não apenas paisagística, mas sobretudo social, reflete-se também na 

escolha das personagens que habitam as locações do filme – na sua paisagem social, ela está 

presente na identidade fragmentada dessas personagens que não conseguem se reconhecer em 

sua própria individualidade, decadência moral e alienação: a dona do bar que se vê presa a um 

                                                           
11 O reconhecimento dos bairros do Recife é feito apenas por aqueles que efetivamente conhecem a cidade. Ao 

longo do filme, em seus diálogos ou nas referências presentes em seu espaço diegético, não há citações aos 

bairros da cidade, restringindo-se essas referências à cidade do Recife como um todo. O único registro das 

locações do filme dentro de Recife figura nos seus créditos, que podem servir como uma importante base para o 

reconhecimento da cidade em Amarelo Manga.  
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cotidiano repetitivo, o homossexual que se vê preso ao próprio corpo, o homem que trai 

esposa, a esposa presa à moral imposta pela religião, o necrófilo12. 

A escolha das personagens tem um papel importante na construção da paisagem 

urbana fílmica de Recife em Amarelo Manga. São personagens decadentes, deterioradas, 

assim como a própria paisagem. A problematização sobre a identidade presente no filme13 é 

facilmente transferida para a própria questão paisagística da cidade: a desvalorização e 

deterioração do centro antigo do Recife em face da valorização de outras áreas, a ocupação 

desordenada das áreas de morros e mangues, etc. Daí o intenso contraste que se estabelece 

entre a cidade verticalizada que aparece sempre em segundo plano ao longo do filme, e o 

centro e as áreas de periferia que por sua vez aparecem em primeiro plano principalmente nas 

tomadas realizadas em panorâmica.  

Além disso, Enquanto as interferências regionais que aparecem não apenas em 

intertextos mas também nas próprias imagens, produzem uma identidade e por conseguinte 

um espaço (paisagem) essencialista, uno e fechado; o discurso do filme, por sua vez, rompe 

com esse regionalismo ao oferecer antes uma identidade reflexiva e não posta como dada – 

“taken as granted” – natural ou a priori, além de um espaço múltiplo e em um constante devir, 

nunca fechado, tal como sugerem Massey e Keynes (2004) a respeito de uma filosofia política 

sobre a espacialidade na atualidade. Esse embate entre continuidade e ruptura é o que em 

último caso apresenta-se na paisagem urbana fílmica de Recife nos dois filmes, a qual aparece 

como um modo específico de visualizar a Recife – cidade concreta. A continuidade e a 

ruptura disputam o primeiro plano das imagens, entre ausências e presenças, visibilidades e 

invisibilidades. Enquanto isso, a paisagem social do filme é formada pelas classes subalternas 

que povoam as áreas que servem como locações para o filme: pescadores, vendedores 

ambulantes, camelôs, estivadores, etc. – o chamado circuito inferior da economia urbana – 

figuram em primeiro plano enquanto as personagens do filme deslocam-se pela cidade. 

                                                           
12 Além disso, vale ressaltar que a paisagem social formada pelos não atores que figuram ao longo filme é 

constituída sempre por trabalhadores subempregados e pelas classes subalternas que habitam o Recife. 
13 As personagens de Amarelo Manga parecem não se reconhecer em sua própria individualidade, o que fica 

evidente nas últimas sequências do filme, em que Dunga (Matheus Mashtergaele) e Lígia (Leona Cavalli), 

insatisfeitos com a sua realidade, olham para o próprio reflexo no espelho, enquanto choram. Noutra sequência, 

como que para fazer referência a essa problemática identitária, a personagem Isaac (Jonas Bloch), ao ter 

esquecido sua carteira no Bar Avenida, retorna horas depois, clamando por sua identidade. A mesma personagem 

participa também das últimas sequências do filme ao contemplar pensativo a cidade da janela do seu quarto no 

Texas Hotel (como que em contraponto aos personagens que por sua vez olham para o seu reflexo no espelho). 

Todos os principais personagens parecem refletir sobre si mesmos ao olhar para o seu próprio reflexo, para o 

nada (caso de Wellington), ou para a cidade. O desfecho é a cena final em que Kika, aparentemente insatisfeita 

como sua própria existência, opta por uma transformação radical, e tinge o seu cabelo na cor amarela, de 

tonalidade manga. Essas personagens fazem parte da paisagem urbana construída pelo filme na medida em que 

se representa uma cidade decadente em face de sua urbanização. 
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Há em Amarelo Manga uma série de referências, e de textos que se entrecruzam na 

construção da sua paisagem fílmica, isto é, na construção de uma forma especifica de olhar a 

cidade de Recife. Exemplos disso seria o Manguebeat: movimento musical que teve um 

importante papel no sentido de elaborar uma imagem da cidade a partir de referências que 

reproduziam um modo de ver a cidade construído por elementos em comum com o filme, qual 

sejam: a paisagem do “Recife histórico” ou das porções históricas do Recife, das pontes e 

viadutos que caracterizam a cidade, seus rios e mangues, e também as classes sociais que a 

habitam. Todo um imaginário urbano de Recife constituído a partir das memórias, do 

inconsciente coletivo, das vivências e de modos particulares de ver a cidade.14 

O Manguebeat torna-se um elemento explícito na paisagem fílmica de Amarelo 

Manga ao constituir a sonoridade ou a paisagem sonora (soundscape) que dá vida a essa 

Recife cinematográfica tanto em sua trilha sonora como na sonoridade dos ambientes – 

presente no espaço diegético do filme. A música torna-se objetivação do lugar, torna-se parte 

dele, dá significado à paisagem cinematográfica elaborada pelo filme. Portanto, a paisagem 

fílmica de Recife é também construída pela sonoridade do Manguebeat, pela fusão de ritmos 

locais, tradicionais, à música pop. 

Nessa paisagem fílmica estão presentes uma coleção de elementos, de figuras, de 

recortes, de personagens, etc., uma verdadeira gramática paisagística, há muito já reproduzida, 

e por isso velha, “amarelada”, desgastada. Trata-se de uma nova forma de olhar a cidade, a 

partir do agenciamento desses dispositivos retóricos que reproduzem um discurso sobre 

Recife.  

É possível perceber na imagem de Recife em Amarelo Manga, influências por 

exemplo da imagem da Recife de Gilberto Freyre e seu Guia prático, histórico e sentimental 

da cidade de Recife; a Recife de Josué de Castro e de seu romance Homens e caranguejos ou 

de seus ensaios de geografia urbana sobre a cidade; a Recife do Manguebeat e a imagem 

utópica da Manguetown – que por sua vez remete a essas outras Recifes. Essas referências 

figuram como subtextos presentes na paisagem fílmica de Recife, se apresentando como 

alternativas para olhar a cidade. Esses modos de olhar para Recife foram sendo reproduzidos e 

                                                           
14 O Manguebeat é um movimento musical que surgiu no início dos anos 1990 em Recife-PE, que tem como 

proposta estética a mistura de ritmos regionais, Rock, Funk, Hip Hop, e música eletrônica. O Manifesto dos 

Caranguejos com Cérebro escrito pelo músico Fred Zero Quatro do grupo Mundo Livre S/A em 1992, marcou a 

origem do movimento, criticando as desigualdades sociais da cidade e a desvalorização das áreas de rios, 

mangues e periferias do Recife. O manifesto propunha uma cidade utópica – a Manguetown – cujo principal 

símbolo era uma antena enfincada na lama. Uma das principais ideias do movimento era a da modernização do 

passado, que sintetizava a fusão das tradições, da cultura local, a uma cultura pop de caráter universal, global, 

cosmopolita. Subjacente a esse discurso estava também a proposta de revalorização do Recife antigo e de sua 

cultura local.   
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atualizados por diversas manifestações artísticas e culturais ao longo do século XX, 

culminando no movimento Manguebeat nos anos 1990. Esse movimento produziu um 

discurso de revalorização das áreas deterioradas da cidade, bem como dos seus rios e 

mangues, e da população menos afortunada da cidade. Tratava-se de revitalizar o centro 

antigo da cidade, resgatar o seu passado, e, com isso, pensar em uma outra Recife, em um 

outro modo de vida – revigorando, empoderando e dando lugar às periferias, mangues e 

morros. 

A paisagem cinematográfica de Amarelo Manga é composta por uma série de 

elementos que remetem a essas referências que se apresentam ao longo do tempo. Esses 

elementos incitam essa forma de ver Recife, desde à música, à literatura, à sociologia, até às 

influências advindas do próprio cinema de Pernambuco. Eles nos ajudam a decifrar essa 

paisagem. Ou seja, a fabricação daquilo que é visível, do “real”. Sendo a cidade vista através 

desse prisma. 

Trata-se da própria forma de representar a Região Nordeste. De acordo com 

Albuquerque Jr (2011), com a decadência das elites rurais nordestinas entre o final do século 

XIX e início do século XX, esses grupos passaram a criar representações de um Nordeste 

rural, agrário, sobretudo na Zona da mata, onde haveria uma certa harmonia entre senhores de 

engenho e escravos. A construção desses “espaços da saudade” como caracteriza 

Albuquerque Jr, servia como base para manutenção desses grupos no poder, e mesmo como 

estratégia para obtenção de recursos junto aos governos centrais, como aponta Iná Elias de 

Castro (1992). 

Com o declínio da produção do açúcar no Nordeste - produção ainda arcaica e 

rudimentar - frente ao início da industrialização no Sudeste, constrói-se então a representação 

de um Nordeste rural, miserável, um Nordeste dos engenhos em decadência, dos casarões em 

ruínas, da saudade do tempo dos senhores de engenho, da cana-de-açúcar, das lendas, do 

folclore, das tradições etc. Essa forma de representar o Nordeste foi reproduzida como mostra 

Albuquerque Jr na literatura, na sociologia, nas artes visuais, e mesmo em discursos políticos, 

uma vez que, para manter o seu poder, as elites nordestinas passaram a utilizar desse discurso 

regionalista e tradicionalista. 

Ao construir uma representação espacial de um Nordeste urbano a partir da cidade do 

Recife, percebemos que Amarelo Manga não rompe totalmente com a imagética de um 

Nordeste rural e em decadência. As classes subalternas que habitam o submundo do Recife 

que é recriado no filme, são vistos a partir de uma cidade em decadência, de igrejas 
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abandonadas, de casarões em ruínas, envelhecidos, da desvalorização do centro antigo da 

cidade e das áreas de rios e mangues, das marcas de um passado rural e de sua cultura 

popular. O amarelo presente na fotografia é um dos principais símbolos presentes na 

paisagem urbana fílmica. A cor amarela, de acordo o sociólogo pernambucano Renato 

Carneiro Campos (1980) sempre esteve presente nas representações sobre o Nordeste, ao 

contrário de outras cores encontradas com frequência em representações de outras partes do 

mundo, a exemplo do vermelho e azul na Europa. 

O sociólogo Renato Carneiro Campos, cujo ensaio é citado numa das últimas 

sequências do filme15, lança mão então de uma série de referências sobretudo na literatura, 

como é o caso do soldado amarelo presente no romance Vidas Secas do escritor alagoano 

Graciliano Ramos ou do poema Os reinos do amarelo de João Cabral de Melo Neto para 

demonstrar a função simbólica da cor ao representar o Nordeste. O Amarelo das paisagens, 

exceto as dos canaviais – salienta o autor, é o que reveste também os próprios habitantes da 

região – sua paisagem social: é o amarelo da miséria, das doenças, da subnutrição, das 

condições precárias de vida e de trabalho, da decadência etc. A cor, como é possível observar 

é sempre relacionada a fome, ao medo, a doenças, etc. o próprio soldado amarelo presente em 

Vidas Secas representava a repressão do regime autoritário do Estado Novo – período em que 

foi escrito o livro. O tom amarelo torna-se, como nota Campos, a cor simbólica do Nordeste: 

da sua decadência, dos antigos engenhos de açúcar, hoje em decadência, da pobreza; de uma 

região em ruínas, "amarelada", desbotada, enferrujada, desgastada pelo tempo. 

O filme então faz uso dessa retórica da paisagem que remete a formas de 

representação da cidade que foram reproduzidas e largamente difundidas e utilizadas ao longo 

do século XX, tendo como base a própria representação do Nordeste. Há nessa representação 

do Recife em Amarelo Manga, como mencionado, à Recife do guia prático histórico e 

sentimental de Gilberto Freyre, um dos líderes do movimento regionalista no início do século 

XX – movimento que tinha como centro a cidade de Recife. Daí a ênfase no Recife histórico, 

seus rios e pontes, seus casarões mal-assombrados, suas igrejas antigas, e seus habitantes, 

sobretudo aqueles pertencentes às classes populares da cidade: pescadores, vendedores 

ambulantes, e demais trabalhadores que habitam e trabalham em condições precárias nos 

lugares que servem como locações em Amarelo Manga. 

                                                           
15 “Amarelo é a cor das mesas, dos bancos, dos tamboretes, dos cabos de peixeira, da enxada e da estrovenga, do 

carro-de-boi, das cangas, dos chapéus envelhecidos [...] Amarelo das doenças: das remelas nos olhos dos 

meninos, das feridas purulentas, dos escarros, das verminoses, das hepatites, das diarreias, dos dentes 

apodrecidos [...] Trata-se de um tempo interior amarelo, velho, desbotado, doente, de água estagnada, rasa” 

(Campos, 1980, p.67-69). 
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Percebe-se também nessa visão de Recife a influência da Recife de Josué de Castro 

tanto em seu Romance Homens e Caranguejos, como em seus ensaios de geografia urbana 

sobre a cidade que relatam a degradação paisagística pela qual passou a área do centro do 

Recife e a falta de planejamento e ocupação desordenada das áreas de mangue (alagados), e 

de morros – a exemplo do Alto José do Pinho. O autor denuncia a precariedade das condições 

de vida dessa população e representa um Recife pobre, decadente, já sofrendo das 

consequências socioambientais do crescimento urbano desordenado ainda no início do século 

XX. 

Essas imagens da cidade são utilizadas também pelo Manguebeat que remete à visão 

sobre a cidade que tinham esses autores. O caranguejo, associado ao homem que não apenas 

habita os mangues (alagados) mas que dele retira o seu sustento, é referido pelo Manguebeat, 

e torna-se o "mangueboy" habitante de uma cidade utópica – a "Manguetown", que utiliza as 

mesmas imagens recorrentes de Recife, seus rios e pontes, sua arquitetura, sua população 

pobre para criar uma outra cidade, revalorizando esses espaços então "marginalizados". 

A cor amarela é a principal metáfora desse envelhecimento dos lugares em que se 

passa o filme. O amarelo é a ferrugem, o encardido, a miséria. A paisagem urbana reveste-se 

assim de tons amarelados, cores quentes, vivas, pulsantes: o Texas Hotel e os quartos de Dona 

Aurora e Isaac, o Bar Avenida, o Matadouro Público de Carpina-PE, as favelas, os terrenos 

baldios, o bairro da Boa Vista e até mesmo as próprias personagens. Ao apresentar essa 

Recife “amarela”, decadente, diante do processo de verticalização crescente da cidade, do 

aumento das desigualdades sociais e da deterioração paisagística pela qual passa o centro de 

Recife em meados dos anos 1990, Cláudio Assis parece contestar o modo de vida imposto por 

esse modelo de cidade, concedendo novamente visibilidade às áreas deterioradas do Recife, 

aos tipos humanos que as habitam, aos seus desejos e conflitos. 

A paisagem é constituída dessa forma sempre pelas “ruínas” de um passado antes 

próspero: as ruínas do que antes fora um hotel glamoroso – presente até mesmo na maneira 

formal, imponente, com que o personagem Bianor atende ao telefone, como se se tratasse de 

um grande hotel –, e que hoje é na verdade um prédio velho, repleto de móveis antigos, com 

suas paredes descascando, onde as pessoas dividem seu espaço com animais; reduto de 

personagens igualmente decadentes, em ruínas, “bizarros”. Além disso, o filme nos apresenta 

também a zona portuária que se localiza junto a região central do Recife e que no passado 

servia como importante entreposto comercial exportando grande parte da produção nordestina 

para o exterior e que hoje, assim como as áreas do antigo centro da cidade é também uma das 
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áreas que sofrem desse deterioramento paisagístico devido a criação do porto de Suape nos 

municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho.  

Amarelo Manga nos apresenta também como outro exemplo dessa deterioração da 

paisagem, a Igreja Nossa Senhora do Pilar que, com sua arquitetura neoclássica, encontra-se 

abandonada com suas janelas e porta cimentadas, no interior da Favela do Rato, situada no 

Bairro do Recife. O prédio representa não apenas uma igreja católica em decadência, mas 

remonta também a própria degradação de determinados espaços da cidade, à margem de seu 

processo de urbanização. Ainda, um outro exemplo que o filme nos apresente é o do hoje 

desativado Matadouro Público de Carpina, localizado no município de Carpina/PE, trata-se de 

um antigo casarão, também extremamente envelhecido e “amarelado” assim como o Texas 

Hotel e que traz a marca de um passado rural em decadência. As marcas dessa cultura rural 

estão presentes também na cidade: na cantoria sertaneja, na sanfona, no bode (animal típico 

do sertão nordestino), nas cantigas religiosas embaladas no velório do personagem Bianor, e 

nas características individuais dos figurantes que aparecem ao longo do filme, associadas à 

realidade do mundo rural: chapéus, vestimentas, modos de falar. Mas as marcas da ruptura 

estão também presentes em personagens mais complexos, de difícil classificação e que são até 

mesmo taxados como exóticos, estranhos a esse limite regional (pós-modernos?), tais como o 

índio apática ao assistir TV no “Texas Hotel”, a “bicha desvairada”, a “velha tuberculosa 

nostálgica” e o necrófilo – sujeitos e identidades novas e múltiplas, “misturadas” 

confusamente nesse “caldeirão” que é a Recife de Amarelo Manga de Cláudio Assis e do 

Manguebeat, e por isso de difícil categorização e generalização.  

O olhar em Amarelo Manga é então sobre uma Recife do passado que hoje está em 

plena decadência; deteriorada, “esmagada” pelo processo de urbanização transcorrido entre o 

final dos anos 1990 e início dos anos 2000. O ponto de vista sobre a cidade engloba o Recife 

histórico, o bairro da Boa Vista, o Bairro do Recife, lugares também associados a suas lendas 

urbanas: como, por exemplo, a do Perna Cabeluda, que bem poderia ter sido contada por 

Gilberto Freyre em Assombrações do Recife Velho16. O olhar se preocupa em mostrar a 

população mais pobre, aqueles que migraram das zonas rurais com direção à capital no início 

do século XX e ocuparam os alagados – os manguezais – e os morros, bem como a região 

                                                           
16 Numa das sequências de Amarelo Manga, os moradores do Texas Hotel estão assistindo na televisão um 

programa sobre o Perna Cabeluda. Ouve-se o áudio do curta metragem A Perna Cabeluda (1996), também 

produzido pela produtora Parabólica Brasil – a mesma de Amarelo Manga – e dirigido por Gil Vicente, Marcelo 

Gomes, Beto Normal e João Jr. A Perna Cabeluda foi uma lenda urbana popular durante os anos 1970 entre as 

camadas mais pobres da população do Recife e relembrada pelo grupo Nação Zumbi (banda precursora do 

Manguebeat) na música Banditismo por uma questão de classe em seu disco de estreia Da lama ao caos (1994).  
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central da cidade e bairros antigos como Alto José do Pinho, Brasília Teimosa ou o próprio 

Bairro do Recife. A história da deterioração da paisagem, da falta de planejamento urbano e 

das condições precárias da população pobre de Recife contada por Josué de Castro nos seus 

ensaios de geografia urbana sobre a cidade ou no seu romance Homens e Caranguejos 

parecem ser referência marcante em Amarelo Manga, assim como o é para o Manguebeat.  

Essas imagens do Recife antigo, desgastado, “amarelado”, os rios, pontes e mangues, 

seus personagens das classes mais baixas da cidade são também o principal motivo do 

Manguebeat nos anos 1990 que por sua vez também resgata as visões de autores como 

Gilberto Freyre e Josué de Castro. Vale ressaltar como aponta Nogueira (2009), que o ciclo do 

cinema produzido em Pernambuco nos anos 1990 de onde provém realizações como Amarelo 

Manga, esteve muito associado ao Manguebeat, seja na utilização de suas ideias – de seu 

“vocabulário” comum –, na visualização de Recife e do Nordeste através de seus principais 

motivos ou no vínculo existente entre os cineastas e os músicos. Vale ressaltar que o 

Manguebeat assim como os filmes de Cláudio Assis traz uma antropofagia moderna de 

elementos universais e cosmopolitas fundidos a aspectos e referências da cultura local 

culminando nessa espécie de continuidade e ruptura com o regionalismo que se faz presente 

na paisagem fílmica e nos seus intertextos.  

Tratava-se de fundir as tradições – a cor local – a uma cultura pop universal, à ideia de 

modernização do passado. Essa visão propunha “salvar” a cidade de sua deterioração não só 

urbana e paisagística, mas também social; propunha metaforicamente “desentupir as veias de 

Recife” (seus rios), salvá-lo de sua inerente estagnação. Novamente as imagens se repetem: os 

rios, as pontes, o mangue, o Recife antigo, as classes populares, etc. Recife é construída a 

partir e através dessa moldura, dessas cores, desses personagens, desses lugares. Alguns 

autores sugerem um Manguebeat cinematográfico (FIGUERÔA, 2005), outros uma estética 

mangue (FONSECA, 2006) presente em filmes como Amarelo Manga. 

É, portanto, essa Recife deteriorada que encontramos em Amarelo Manga. Uma Recife 

decadente, fruto da falta de planejamento e de um processo desordenado de ocupação como já 

apontava Josué de Castro nos anos 1940. Amarelo Manga concebe Recife por esse prisma, 

através dessa moldura de cidade que precisa ser repensada em termos sociais, urbanos e 

paisagísticos, talvez uma cidade de um passado, hoje em decadência, que precisa ser 

resgatado, questionando o modo de vida urbano e o planejamento da cidade, uma Recife que 

precisa ser salva de sua deterioração assim como propõe o Manguebeat em sua utópica 

Manguetown repleta de lembranças de uma Recife do passado.  
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2.1 A Mise-en-scène e a construção da paisagem fílmica em Amarelo Manga  

 

O objetivo do presente capítulo é cartografar a paisagem urbana fílmica construída no 

filme Amarelo Manga com o intuito de aproximar-se de uma interpretação do discurso de 

cidade que é reproduzido pelo filme e de como a paisagem simbólica de Recife é reconstruída 

e ressignificada nesse contexto. Trata-se de mapear as características e especificidades da 

paisagem fílmica, abordadas no primeiro capítulo, observando como essas características 

corroboram para a construção de um determinado modo de ver a cidade de Recife. Levou-se 

em consideração aqui que a paisagem urbana é constituída tanto por uma dimensão concreta, 

que se convencionou chamá-la de real (ambiente natural ou construído) como por práticas 

imateriais tais como símbolos, representações, imagens e discursos – este influenciando 

nossas ações e a forma como compreendemos e agimos sobre o espaço urbano. 

  A paisagem urbana fílmica em Amarelo Manga parte como veremos também do 

espaço urbano concreto de Recife – o qual serve como principal referencial de significação 

para o filme. Embora tenha se inspirado na imagem de outras cidades para compor a sua 

Recife cinemática, foram as imagens de Recife presente no imaginário urbano (literatura, 

música, cinema e demais narrativas) e as vivências e memórias da cidade que serviram como 

referências para Cláudio Assis. Em curta entrevista concedida pelo autor, ele não descarta a 

possibilidade de imagens de outras cidades tenham servido de inspiração para a construção da 

Recife de Amarelo Manga, isso porque ele tinha como pressuposto universalizar a imagem do 

filme, construindo uma relação de igualdade entre a Recife de Amarelo Manga e grandes 

cidades como São Paulo, Nova York ou cidades superpopulosas da Índia, de onde teriam 

vindo as maiores inspirações em termos de paisagem.17   

A paisagem fílmica como vimos no primeiro capítulo é aquela que se expressa através 

do meio fílmico, tratando, portanto, do produto do processo de captação das imagens urbanas 

através das câmeras cinematográficas (o que envolve a forma como as imagens são captadas – 

planos e enquadramentos) e do trabalho de edição e montagem dessas imagens, atribuindo a 

elas novos significados e criando e/ou recriando um imaginário urbano fílmico. Vale lembrar 

que como vimos cada um desses elementos terá uma intencionalidade, adicionará um 

significado à paisagem urbana fílmica.  

Nesse contexto foram caracterizados os tipos de planos e enquadramentos a partir dos 

movimentos e dos ângulos de câmera, e como esses aderiram diferentes sentidos, valores e 

                                                           
17 Entrevista concedida por Cláudio de Assis à Gomes Júnior em 22 de agosto de 2015 em evento da Cinemateca 

Potiguar promovido no Instituto Federal do Rio Grande do Norte.   
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significados à paisagem urbana fílmica. Nesse sentido foi mapeada a mise-en-scène 

construída no filme, ou seja, a composição formada por cenários (objetos naturais e 

artificiais), ambientes internos e externos, iluminação, fotografia, performances das 

personagens, com a intenção de observar como cada um desses elementos aderiram também 

significados à paisagem simbólica de Recife construída pelo filme. Por último foram 

observados também os textos e subtextos através dos quais a paisagem fílmica intertextual de 

Amarelo Manga foi gerada, observando as referências, citações, e subtextos que remetem a 

determinadas modos de olhar a cidade e que estão presentes na paisagem fílmica construída 

em Amarelo Manga.  

A paisagem fílmica é complexa, uma vez que se trata de um mosaico de diferentes 

imagens, uma espécie de caleidoscópio, onde além das imagens urbanas, somam-se outros 

elementos que emprestam sentido à paisagem, tal como a trilha sonora, os sons e as falas tanto 

em off como as presentes no espaço diegético, a fotografia etc. Tais recursos convergem, vale 

repetir, para a criação de uma imagem síntese da cidade, de uma parte da cidade que 

simboliza a cidade como um todo, tal como aponta Maciel (2005, 2009) – nesse caso a cidade 

a partir do ponto de vista do olhar de Cláudio Assis, isso sem falar das metáforas, signos ou 

alegorias que podem estar presentes no texto fílmico.  

Falar dos planos sequências e dos enquadramentos é falar dos movimentos e dos 

ângulos de câmera, é por meio deles que são construídos os planos, sendo impossível 

dissociá-los (planos e movimentos de câmera), elementos que têm a ver com a composição 

das imagens e consequentemente com a produção de sentido. Antes do filme ser editado e 

montado são filmados os planos-sequência, que ficam à disposição do diretor que optará por 

aqueles que melhor servirem às suas intenções, tanto em termos da narrativa fílmica como da 

imagem da cidade que ele quer mostrar. Aí reside a importância dos movimentos de câmera 

na construção dos planos e, por sua vez, da mise-en-scène.  

Os movimentos de câmera através dos quais os planos sequências em Amarelo Manga 

foram filmados emprestam significado não apenas à narrativa fílmica e à performance de seus 

personagens, mas também à própria imagem da cidade que é construída pelo filme. Por 

exemplo, os planos filmados em travelling frequentemente da esquerda para direita servem 

não apenas para enfatizar a dramatização de uma personagem dentro da trama18 ou para 

destacar a narrativa cíclica que o filme parece possuir, mas também para dar ênfase às áreas 

degradadas da cidade, bem como as condições precárias de seus habitantes, tal como pode-se 

                                                           
18 Função clássica geralmente atribuída ao travelling, em oposição às panorâmicas que, nessa ótica, servem para 

apresentar uma paisagem.  
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observar em uma das sequências iniciais do filme em que se vê essa paisagem degrada da 

cidade de Recife vista em travelling da janela do carro de Isaac (Figura 1).  

 

Figura 1: Sequência de Amarelo Manga. 

 

Assim, a cidade é vista não apenas a partir de imagens panorâmicas, mas também 

quando a câmera acompanha em travelling o movimento das personagens nas locações de 

Recife. Seja a cidade vista a partir do carro de Isaac, ou, ainda, as áreas mais degradadas da 

cidade filmadas em movimento aparentemente de dentro de um carro.  

A segunda sequência de Amarelo Manga mostra, por exemplo, Isaac indo em seu 

carro em direção ao Texas Hotel. A câmera em travelling mostra o ponto de vista da 
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personagem, captando as imagens da cidade em movimento: das áreas mais precárias da 

cidade ao centro de Recife, passando por pontes e avenidas. Essas imagens são intercaladas 

por imagens de mais um dia qualquer em Recife, do comércio abrindo, de ambulantes e 

trabalhadores comuns, mais uma vez locações reais e figuração de não atores, o que se tornará 

um padrão em sequências como essas ao longo do filme, tanto nos planos filmados em 

travelling como nas panorâmicas (Figura 2). Essa tendência em Claudio Assis será 

caracterizada por alguns autores como uma tentativa de cinema verdade ou direto 

(NOGUEIRA, 2009). 

 

 

 

 

 
Figura 2: Fotogramas selecionados da segunda sequência de Amarelo Manga. 

 

Ao fazer isso, evidencia-se que Cláudio Assis consegue trazer o olhar do espectador 

para perto da miséria, do descaso, das condições precárias da população pobre de Recife ou de 
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qualquer outro grande centro do mundo. Ao contrário de um olhar distante, de onde não se 

consegue diferenciar a miséria que se encontra invisível dentro da cidade (como se fosse uma 

outra cidade), o diretor coloca nosso olhar dentro da janela do carro, nesse passeio pelas áreas 

mais degradadas de Recife, tão perto e ao mesmo tempo tão longe das áreas mais abastadas da 

cidade.   

Vale ressaltar que Cláudio Assis apresenta nesses planos, imagens da cidade que, 

como aponta Maciel (2005), caracterizam-se como imagens síntese de Recife ou paisagens 

simbólicas da cidade que, metonimicamente, representam o seu todo: trata-se das pontes, do 

Rio Capibaribe, do centro antigo do Recife e das pessoas que vivem e trabalham nesses 

lugares. Essas imagens ou essa forma de olhar Recife a partir desses lugares e personagens 

foram sendo, como já mostramos, sedimentadas no imaginário urbano tanto por meio das 

próprias modificações no espaço concreto da cidade – lembrando que foi a partir desses 

espaços que a cidade originou-se e começou a expandir-se – como por meio de várias obras, 

tanto artísticas como sociais produzidas ao longo do século XX, e que serviram como 

referência para que o diretor construísse seu olhar particular da cidade.  

Percebe-se que Cláudio Assis construiu ou escolheu essa Recife metonímica com o 

objetivo de questioná-la, de provocar a reflexão do espectador por meio de imagens tachadas 

de violentas ou chocantes. O próprio cineasta diz em várias entrevistas que o seu cinema é um 

cinema denúncia, e não de mero entretenimento, é um cinema que possui um conceito e que é 

feito para pensar.  O que nos leva a inferir o porquê da escolha dessa Recife, uma vez que se 

denuncia tanto a degradação paisagística como a social e que se provoca o espectador para a 

reflexão sobre que tipo de modelo de cidade ele quer. Daí os planos-sequências da cidade 

revelando as áreas mais decadentes, seja da periferia ou do Recife histórico e a construção de 

uma paisagem fílmica de exclusão, contra-hegemônica.  

Essas referências são notadas na forma como são construídos os planos em Amarelo 

Manga, sempre privilegiando um olhar sobre a Recife antiga e suas construções, como é 

possível verificar em várias sequências do filme: o Rio Capibaribe e seus pescadores, o Pátio 

Santa Cruz e o próprio “Texas Hotel”, as pontes e a zona portuária etc., (Figura 3). Essas 

paisagens são sempre visualizadas a partir de seu estado de degradação, pela miséria que 

cerca as comunidades e os bairros pobres localizados próximos do grande centro. O que faz, 

com que essas paisagens sejam ressignificadas no âmbito do filme, desconstruindo um 

possível “caráter pitoresco” que poderia existir nas imagens do rio, das pontes e dos 

pescadores, mostrando uma certa harmonia entre homem-natureza – a chamada Veneza 
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brasileira – para dar ênfase as condições precárias de vida e de trabalho das pessoas que 

ocupam essas áreas, bem como para dar visibilidade à degradação paisagística e aos 

problemas socioambientais decorrentes da ocupação desordenada das áreas de alagados e 

morros. 

 

 
Figura 3: Imagens urbanas de Recifes. 
 

Além disso, nesse filme constrói-se uma Recife pautada na diversidade e na 

pluralidade, uma face da cidade vista a partir de sua diversidade de personagens e a partir do 

submundo. Pode-se mesmo dizer que Cláudio Assis foi o responsável no contexto da 

retomada no cinema no Brasil e em Pernambuco durante os anos 1990, por matizar no âmbito 

do cinema essas imagens da cidade no imaginário urbano de Recife, enquanto o Manguebeat 

fazia o mesmo na música, tendo os dois como referenciais autores como Josué de Castro e 

Gilberto Freyre. 

Em outra sequência (Figura 4) a câmera acompanha Dunga (Matheus Nachtergaele) 

em travelling lateral também da esquerda para direita. A personagem anda pela cidade onde 

se vê pessoas trabalhando ou sentadas nas calçadas, pessoas nos bares, comerciantes 

informais, ambulantes, o trânsito etc. Mais uma vez outras imagens da cidade misturam-se a 

esse plano, sempre dando ênfase ao cotidiano dos moradores marginalizados da periferia de 

Recife: mulheres lavando roupa, dando de mamar, retirando água de um poço etc. A câmera 

em travelling lateral mostra pessoas extremamente pobres em frente de suas casas em um 

bairro de periferia, em chão de terra e em meio ao lixo. Esses planos pretendem sempre 

chocar e provocar o olhar do espectador, mostrando cenas da miséria e da violência na qual 
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vivem os moradores desses lugares, embora essas cenas contrastem em alguns momentos do 

filme com o belo que pode ser visto por exemplo em uma imagem panorâmica da cidade vista 

do rio ou mesmo do Texas Hotel ao entardecer ou amanhecer – mais uma vez, as imagens 

sínteses observadas por Maciel (2005).   

 

          

Figura 4: Fotogramas selecionados de sequência de Amarelo Manga I.  

 

Mas a imagem em travelling nos dá também a impressão de que circulamos “ao redor” 

de Recife vendo através de uma janela os seus submundos e as áreas mais pobres, degradadas 

e sujas da cidade. O movimento permite dar ênfase a essas paisagens deterioradas e nos 

permite ficar, como já dissemos, mais próximos dessa outra cidade, ao contrário do que 

acontece nas imagens panorâmicas. Os quadros, presentes no filme, têm, nesse sentido, o 

poder de nos apresentar um incontável número de imagens da cidade que, embora convirjam 
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para criar um quadro geral de Recife, nos apresenta a cidade de maneira mais plural, próxima 

de uma suposta realidade. Um efeito que é produzido na passagem de um plano para outro 

durante a edição. Isso fica evidente na última sequência do filme em que Cláudio Assis 

recorre a várias imagens da cidade e de seus personagens anônimos, nos apresentando a sua 

própria versão de Recife.    

As imagens panorâmicas de Recife presentes em Amarelo Manga acrescentam 

também significados à paisagem fílmica construída pelo filme. Frequentemente elas colocam 

essa Recife deteriorada do seu centro antigo e dos bairros de periferia em primeiro plano, 

enquanto a cidade verticalizada e moderna figura sempre em segundo plano. O que pode ser 

visto claramente em uma das sequências do filme (Figura 5) em que Kika (Dira Paes), ao 

subir o morro em direção a sua casa no bairro Alto José do Pinho, é acompanhada por uma 

câmera panorâmica que coloca em primeiro plano as casas da favela e as crianças brincando e 

em segundo plano os prédios – provavelmente de apartamentos, mostrando o contraste entre a 

cidade moderna, a metrópole e essa outra face ou versão da cidade.  

 

 
Figura 5: Fotogramas selecionados de sequência de Amarelo Manga II 

 

Esse contraste entre a cidade pauperizada em primeiro plano e a cidade moderna e 

verticalizada em segundo plano é que caracteriza a paisagem fílmica de Recife em Amarelo 

Manga. Isso se verifica noutra sequência do filme (Figura 6) em uma panorâmica da cidade 

vista de um dos lados do Rio Capibaribe. Assim como nas sequencias em travelling, esse 

plano é recortado por imagens de figurantes não atores em locações da cidade de Recife em 

imagens que parecem terem sido documentadas. Trata-se de pessoas comuns, frequentemente 

idosos, almoçando em estabelecimentos precários. 

Essas imagens panorâmicas da cidade em que o rio e as pontes aparecem em primeiro 

plano são também frequentes, aparecendo diversas vezes ao longo do filme, seja 

acompanhando o deslocamento de Isaac (Jonas Bloch) em seu carro pela cidade, seja como na 

sequência citada acima. Duas outras imagens panorâmicas de Recife se destacam: a cidade 

amanhecendo, e a cidade vista da janela do quarto de Isaac no Texas Hotel (Figura 7). As 
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imagens em panorâmica mostram sempre o contraste entre o centro antigo de Recife e seus 

bairros de periferia, ambos deteriorados e desvalorizados e os prédios de um Recife moderna 

em segundo plano. Essa paisagem que simboliza a cidade de Recife, e que está presente no 

imaginário coletivo tanto dos que moram em Recife quanto dos que a conhecem apenas a 

partir do cinema, da música e da literatura.  

 

 
Figura 6: Fotograma extraído de sequência de Amarelo Manga. 

 

 
Figura 7: Imagens panorâmicas do Recife. 

 

A Recife ou as Recifes de Cláudio Assis são essencialmente vistas através desses 

lugares. Embora mudem os temas, as personagens etc., Recife é sempre vista a partir desse 

prisma da miséria, da violência, do descaso. Existe uma preocupação ou um compromisso 

ideológico do cineasta que parte de sua própria vivência em Recife de questionar a cidade, de 

fazer com que o espectador tome conhecimento da existência dessa realidade e que tome parte 

em sua transformação, tal como pode ser observado em diversas falas do cineasta em 

entrevistas a programas de TV e jornais. 

 Por fim, Amarelo Manga nos transforma em verdadeiros voyeurs desses submundos 

de Recife construídos pelo filme, abusando dos planos filmados em plongée, ou seja, de cima 

para baixo. Os planos filmados em plongée apresentam ambientes internos, e uma mise-en-
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scène cenográfica. A primeira sequência de Amarelo Manga inicia-se já em plano em 

plongée: do alto vemos Lígia acordando em seu pequeno quarto no fundo do bar – um 

pequeno estabelecimento precário, séptico. Observamos a mise-en-scène formada por móveis 

velhos, engradados de cerveja – um ambiente desordenado, a personagem, acorda, levanta, 

põe uma roupa, perfuma-se, e retorna a sua rotina habitual de reabrir o bar todos os dias 

(Figura 8).  

 

 

 
Figura 8: Fotogramas extraídos da primeira sequência de Amarelo Manga. 

 

Os planos em plongée ocorrem também nos outros ambientes internos do filme: no 

matadouro público de Carpina-PE, e no Texas Hotel (Figuras 9 e 10), em que a câmera 

percorre os cômodos, mostrando de “cima para baixo” a vida dos seus moradores em suas 

tarefas rotineiras. Mais uma vez a câmera permite com que nosso olhar “passeie”, paire, em 

diversas direções e velocidades, pelos submundos de Recife criados pelo filme, por essa outra 

Recife recriada por Amarelo Manga, uma Recife pobre, deteriorada, suja, decadente, antiga, e 

que necessita ser revalorizada. 

 

 
Figura 9: Câmera plongée no Matadouro de Carpina-PE. 
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Figura 10: Fotogramas extraídos de sequência de Amarelo Manga.  

 

Como vimos, a mise-en-scène é formada pela composição de uma série de elementos, 

tais como cenários, iluminação, performances dos atores, figurinos etc., com a função de 

significar a paisagem. Quando reunidos, esses elementos criam um quadro que dará um 

determinado sentido tanto para a narrativa quanto para os personagens. A mise-en-scène 

acrescentará significado também às paisagens fílmicas construídas pelo filme, onde cada 

elemento dentro do quadro – escolhido de maneira intencional – contribuirá para a construção 

de uma imagem e de um discurso de cidade.  

Como explica Maciel (2009), a construção da paisagem perpassa pela seleção de 

determinados atributos da realidade, os quais podem ser colocados em destaque, tomados 

como centrais ou, ainda, designar por inteiro a realidade a qual se referem. Trata-se do que o 

autor chama de “metonímia geográfica”, na medida em que a parte representa ou substitui o 

todo. Tudo depende de qual cidade o cineasta quer mostrar, que versão ou face desta cidade 

ele quer representar, a partir de qual ou quais pontos de vista etc. Nesse caso, as locações, 

ambientes internos e externos, os personagens, a fotografia etc., representarão a Recife que 

Cláudio Assis quer tornar visível.   

Ao construir a paisagem urbana fílmica, o cineasta já possui uma imagem ou um olhar 

da cidade em sua cabeça. Este olhar é construído a partir de sua própria vivência no espaço 

urbano concreto, o que inclui, vale lembrar, não apenas suas práticas socioespaciais, mas 

também as referências que possui e que foram adquiridas no âmbito de sua classe social, ou 

do grupo do qual faz parte, incluindo laços de sociabilidade entre amigos e familiares, bem 

como de influências provenientes da literatura, da música e do próprio cinema. Todos esses 

elementos o ajudam a matizar em sua mente uma imagem da cidade. Dessa forma, as imagens 

urbanas captadas pelas lentes das câmeras passam por esse filtro cultural que é o próprio olhar 

do cineasta – seus conceitos ou pré-conceitos, estereótipos, visões de mundo, valores, crenças 

e ideologias. E, além disso, por um olhar crítico sobre si mesmo. Ao captá-las (as imagens), o 

cineasta escolhe determinados ângulos, pontos de vista, temas, aspectos e objetos – tais como 
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elementos naturais ou o próprio ambiente construído, os quais valorizam a sua versão 

particular da cidade, seu modo de vê-la e compreendê-la.  

Trazendo mais uma vez o estudo da retórica da paisagem de Maciel, não é possível 

precisar o quanto na direção contrária, as imagens captadas pelas câmeras interferem no 

imaginário espacial do cineasta, o que seria possível mediante apenas através de entrevista. 

Mas é certo que o cineasta constrói a paisagem fílmica, a qual enuncia também uma visão de 

mundo, a partir de suas concepções a respeito da cidade. É a partir dessas concepções que 

determinar-se-á quais imagens urbanas e de qual maneira elas devem ser captadas, dando a 

elas diferentes sentidos e significados. 

Um dos primeiros elementos a se levar em consideração na análise da mise-en-scène é 

o cenário que pode aparecer tanto em ambientes internos quanto externos. O que eles dizem 

ou pretendem dizer a respeito da cidade – que significados eles aderem a paisagem urbana. Os 

cenários em Amarelo Manga dividem-se entre os internos (Bar Avenida, Texas Hotel, Casa de 

Kika, Matadouro Público de Carpina e Igreja Nossa Senhora do Pilar) e externos (Olinda, 

Centro antigo de Recife – Boa Vista, Bairro do Recife, e bairros de periferia – Alto José do 

Pinho, Brasília Teimosa e Casa Amarela). Cláudio Assis escolhe intencionalmente esses 

ambientes, na maioria das vezes locações dentro da cidade de Recife, para apresentar o seu 

ponto de vista acerca da cidade. Ele dá visibilidade a esses espaços que estavam 

desvalorizados à época da realização do filme e deixa de fora bairros de classe média e alta 

como Boa Viagem.  

Como que para mostrar uma suposta Recife real ou verdadeira, Cláudio Assis abusa na 

mise-en-scène construída em Amarelo Manga de locações na cidade, cujos figurantes 

constituem-se nos próprios moradores. Em vários momentos a câmera acompanha as 

personagens principais do filme ao andar por esses espaços “concretos” da cidade, cruzando 

com os próprios habitantes desses lugares. O tom proposital de documentário quer dar uma 

aparência de que se trata de uma “Recife real”, verdadeira, de personagens reais, dos seus 

verdadeiros habitantes, por isso a ênfase nos bairros de periferia e nas camadas mais pobres 

da população.  

A opção estética – cenários, fotografia, figurinos etc. – é imposta por um discurso que 

pretende desvelar uma outra Recife, vista a partir de seu submundo, composta por outros 

personagens – pessoas simples, por vezes bizarras, vivendo e trabalhando muitas das vezes 

em condições precárias, sub-humanas. Com isso o autor pretende mostrar que a cidade é 

também composta por esses espaços e que os habitantes desses lugares não apenas fazem 
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parte, mas também possuem essa cidade. A intenção parece ser dar voz e visibilidade a essa 

camada da população, associando por meio do filme um caráter de extraordinário aqueles que 

são banalizados ou passam despercebidos no cotidiano. Trata-se como aponta Gomes (2013), 

de uma mudança de lugar que produz uma mudança de significado, os que antes eram 

excluídos, inclusive da produção cinematográfica, ganham agora espaço e visibilidade por 

meio do filme.  

A ideologia do cineasta tem, dessa forma, um papel importante na construção da mise-

en-scène em Amarelo Manga. Ela não apenas produz um choque ou efeito de real, como 

aponta alguns autores (VARGAS, 2007; CUNHA, 2008), mas constrói lugares e personagens 

que parecem querer ser mais reais do que a própria realidade. O filme pretende claramente 

provocar o olhar do espectador, fazê-lo refletir, apresentá-lo a essa outra cidade e a esses 

outros personagens, ensiná-los uma outra forma de ver a cidade a partir da pluralidade e 

diversidade de pessoas; fazer o expectador adquirir uma consciência crítica da realidade e, 

sobretudo, uma consciência de classe ao mostrar que ele pode ser também representado pelos 

personagens construídos pelo filme, assim como Cláudio Assis explica em entrevista:  

 

A pluralidade é que constrói o mundo, é que faz com que a 

gente seja legal. Então, eu acho que quando a gente começa a 

discutir, a mostrar, que a gente tem os mesmos problemas, que a 

gente também tem veado, que a gente também é filha da puta, 

que a gente também ama errado, que a gente ama amando, que a 

gente é. Então, parou – “ah, é, eles também são gente”. 

Sacou!?19 
 

Ao comentar sobre o que seria o curta-metragem Texas Hotel – filme realizado antes 

de Amarelo Manga – Cláudio Assis explica que sua intenção é a de fazer com que o 

espectador tome uma atitude, que ele veja as coisas que estão acontecendo e “escolha um 

lado”. Em sua fala, o cineasta diz comprometer-se com a verdade, com o real.  

 

[...] eu quero que você veja, você olhe, pras coisas que estão 

acontecendo, pra você tomar sua decisão, pra lhe provocar, pra 

você não ficar imune, não ficar impune... Você vai ter que tomar 

atitude, porque esse é o cinema que eu acredito. Então o Texas 

ele já é isso, ele já é olhando – “olha o que tá acontecendo. De 

que lado você samba?” – Como dizia o Chico Science – “de que 

lado você vai sambar?” Entendeu? Tá ali. Toma atitude! Porque 

quem não reage, rasteja.  Entendeu? Então você tem que mostrar 

                                                           
19 SESC TV. Sala de Cinema: Cláudio Assis. Disponível em: www.youtube.com/watch?v=27Z0P8q2RA. 

Acesso em: 24 de abril de 2016.  
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pra você tomar uma atitude. Lógico que tem meu olhar, mas eu 

tô dando a oportunidade que tu vê pra onde é que tu vai, de que 

lado você vai sambar. Então o Texas ele já traz isso, ele já traz 

essa inquietude, essa vontade da gente dizer coisas. Esse 

compromisso com a vontade, com a certeza, com o desejo [...]20 

 

Existe uma constante preocupação por parte de Cláudio Assis de mostrar algo e para 

quem mostrar. Em várias de suas falas o cineasta deixa claro que sua intenção é fazer um 

cinema de arte que atinja as classes mais baixas da população brasileira, contribuindo por 

meio da consolidação de uma cultura cinematográfica, com o seu desenvolvimento social. Daí 

a disputa por uma maior visibilidade (em termos de distribuição) com o cinema mais 

comercial, os chamados blockbusters, e o seu protesto por políticas de governo que aumentem 

os investimentos para um cinema de arte e para formação de uma plateia com o incentivo à 

construção de locais para exibição dos seus filmes em favelas e periferias, fazendo com que 

os cinemas nos shoppings centers, inacessíveis as pessoas mais pobres, não seja a única opção 

de acesso à sétima arte.   

 

Vejam o filme, porque depois de ver Amarelo Manga você não 

vai ser mais o mesmo. E você tá no filme [...] E aí a gente botou 

no Teatro do Parque, no Cineteatro do Parque, na Rua do 

Hospício, a 1,00 R$ (um real). Deu 13 mil pessoas. Depois que 

saiu do shopping da classe média.21 

 

Todo esse contexto contribui para a construção da mise-en-scène em Amarelo Manga, 

onde Cláudio Assis dá ênfase também as ruas, pontes e construções antigas do centro de 

Recife, bem como a pobreza de suas periferias à margem do processo de urbanização da 

cidade. Como já vimos, trata-se sempre de mostrar uma cidade decadente, em ruínas – um 

olhar que critica a desvalorização dessas áreas da cidade, que necessitam de um processo 

urgente de revitalização, criticando ainda as condições precárias da sua população, discutindo 

também o modo de vida urbano e um discurso de cidade moderna. Revitalizar o centro da 

cidade significaria nesse sentido, resgatar uma Recife do passado – hoje deteriorada – e trazer 

de volta um modo de vida pautado antes em um valor de uso da cidade do que em seu valor 

de troca. No entanto vale ressaltar que o objetivo de Cláudio Assis não é o de propor uma 

revitalização dessas áreas, mas sim de incitar olhares e atitudes críticas de seus espectadores 

com relação à cidade. Fazê-los com que tenham acesso e conhecimento da realidade desses 

                                                           
20 Idem.  
21 Idem.  
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lugares, para que sejam capazes de construir um ponto de vista, de escolherem uma posição: 

seja aquela pautada no discurso de ocupação, revalorização e revitalização, ou aquela pautada 

no abandono dessas áreas.   

Mas o que significa cada elemento dentro da mise-en-scène construída em Amarelo 

Manga? Cláudio Assis constrói uma mise-en-scène que tanto remete à paisagem simbólica de 

Recife formada pelo Rio Capibaribe, as pontes, e mangues (MACIEL, 2005) como aos seus 

problemas socioambientais. O Texas Hotel, o Bar Avenida, o Matadouro Público de Carpina, 

a Igreja Nossa Senhora do Pilar e os personagens presentes nesses lugares desempenham 

nesse sentido o papel de representar metonimicamente um quadro geral da cidade vista a 

partir de sua deterioração paisagística e social.  

Retornando aos planos, a sequência em que um boi é abatido no Matadouro Público de 

Carpina funciona por exemplo como uma metáfora do modo de vida degradante das pessoas 

que habitam o submundo de Recife criado pelo filme. A essa sequência juntam-se sequências 

em que as pessoas aparecem almoçando em restaurantes simples no centro da cidade (Figuras 

11 e 12).  

 

 
Figura 11: sequência documentada de um abate de um boi no Matadouro de Carpina-PE 

 

 
Figura 12: Sequência de Amarelo Manga.  
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Os personagens e os figurantes que aparecem em Amarelo Manga estão incluídos na 

sociedade através de seus subempregos. Eles aparecem sempre em seus respectivos trabalhos: 

ambulantes, vendedores, pescadores, estivadores, dona de bar, funcionário de um hotel ou de 

um matadouro etc., eles aparecem sempre como “bois indo para o abate”, ao terem sua força 

de trabalho explorada, tal como na sequencia citada. Noutro plano, ao andar pelas vielas da 

Favela do Rato no bairro do Recife (Figura 13), a personagem do padre (Jones Melo) reflete:  

 

O ser humano hein? O ser humano é estômago e sexo. E tem 

diante de si uma condenação. Terá obrigatoriamente que ser 

livre. Mas ele mata e se mata com medo de viver. Por isso meus 

olhos estão cegos, para não enxergar a gosma desses pecadores. 

Meus ouvidos escutam uma voz que diz: Padre! Morrer não dói. 

Estamos todos condenados. Eternamente condenados. 

Condenados a ser livres. 

 

Figura 13: Fotogramas selecionados de Amarelo Manga. 

 

O modo de vida urbano trata de animalizar (“o ser humano é estômago e sexo”) e 

objetificar os indivíduos, transformando-os em corpos dóceis, impondo-lhes um cotidiano 

repetitivo e alienante – ambiente que não favorece o desenvolvimento das liberdades 
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individuais. Os personagens acabam desprovidos da capacidade de decidirem sobre o seu 

próprio destino (“mas ele mata e se mata com medo de viver”). Observa-se que assim como 

os objetos que fazem parte da mise-en-scène, as personagens representam também 

metonimicamente a paisagem simbólica de Recife que Cláudio Assis constrói em Amarelo 

Manga, uma vez que os personagens estão igualmente deteriorados, decadentes, “mortos por 

dentro” como diz a personagem Kika na sequência na qual transgrede de sua condição 

anterior.  

A opção ideológica por de qual Recife mostrar, faz com que seja construída uma outra 

paisagem fílmica de Recife.  A Recife que interessa à Cláudio Assis é sempre essa, vista a 

partir de seu centro antigo e dos bairros de periferia. Trata-se de uma Recife saudosista e 

ainda mais melancólica, dada a destruição de sua paisagem arquitetônica, e a degradação de 

sua paisagem social. Uma Recife que se diferencia da paisagem hegemônica dos grandes 

centros e que funciona como reduto da cultura local. Cláudio Assis constrói uma mise-en-

scène da cidade feia e suja, e, no entanto, detentora de certa beleza, para repensar a cidade e o 

seu modo de vida. A mise-en-scène produzida em Amarelo Manga está em consonância com 

o contexto de revalorização das áreas de estuário, rios e mangues, da melhoria da qualidade de 

vida das pessoas que as habitam, bem como de revitalização do centro antigo da cidade que 

foram ensejadas no contexto do Manguebeat.  

 

Diante de mudanças históricas importantes na organização 

urbana, como a desativação de parte das atividades do porto, a 

poluição fluvial crescente e a perda de dinâmica do centro 

histórico em favor da praia, os habitantes são confrontados, por 

outro lado, com reformas no bairro do Recife Antigo ou com a 

revalorização cultural do ambiente estuarino e da sua vegetação 

típica pelos movimentos ecológicos e sociais principalmente na 

década de 90 do século XX (MACIEL, 2005, p.11).  

 

Já os ambientes internos construídos pelo filme, sempre escuros e fétidos, nos dão 

também essa impressão do velho, do amarelado, do desbotado. São os quartos do Texas Hotel, 

tais como os quartos de Isaac, Dona Aurora (Conceição Camarotti), Dunga – ambientes mal 

iluminados, desordenados, sujos, úmidos; o Bar Avenida que, como já descrito, igualmente 

escuro, e aparentemente sujo e velho; além do Matadouro Público de Carpina. Nesses 

ambientes figuram personagens igualmente deteriorados e de aparência esquálida, por seu 

cotidiano opressivo e degradante. Apenas o ambiente interno da casa de Kika e Kanibal 

(Chico Diaz) apresentam um cenário ordenado, limpo e mais claro. 
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As cores quentes, o tom amarelado forte presente em Amarelo Manga não oferece uma 

fotografia clara, viva, pulsante, mas ao contrário uma atmosfera densa, pesada, mórbida (low 

key). O amarelo é a cor das doenças, da miséria, da subnutrição, dos cadáveres em 

decomposição, é a cor do velho e do desgastado – ideia que o Cláudio Assis quer passar para 

a paisagem urbana de Recife através do choque provocado pelo colorido que confere mais 

uma vez um caráter realista a imagem da cidade. No entanto a cor amarela é também 

ressignificada no filme tornando-se signo daquilo que é real, a vida “crua e nua”, pulsando, 

que apenas poderia ser representada por meio do colorido, uma vez que esse revela a 

subjetividade do mundo – a carne do mundo (BESSE, 2006). Daí o contraste com a 

iluminação clara da casa de Kika (high key), personagem que ao fim do filme, liberta-se do 

cotidiano alienante no qual vivia, onde reprimia os seus desejos carnais e pinta o seu cabelo 

de amarelo manga como símbolo dessa transgressão.  

As personagens fazem parte também da mise-en-scène ou da composição construída 

pelo filme. Personagens por vezes bizarros e estranhos, tais como a Dona Aurora, 

aparentemente uma prostituta velha e gorda que vive em um dos quartos do Texas Hotel a 

relembrar o seu passado glorioso – mais uma vez uma referência ao passado; o padre que vive 

em uma igreja abandonada e sem fieis no meio da favela; e o bizarro necrófilo Isaac que sente 

prazer ao atirar em cadáveres indigentes.  

São personagens exóticos, feios, igualmente amarelos assim como a paisagem fílmica. 

Pode-se dizer que essas personagens não apenas compõem a paisagem urbana fílmica de 

Recife, mas eles próprios representam-na. Assim como também os ambientes internos. Isso 

porque Cláudio Assis apresenta uma Recife vista a partir de seus submundos, daí porque a 

história não poderia passar em outros espaços, em ambientes mais claros e sépticos, por 

exemplo, nem os personagens não poderiam ser outros senão estes. Vale lembrar que se trata 

mais uma vez das opções ideológicas e estéticas de Cláudio Assis que instiga nosso olhar nos 

apresentando uma Recife antes invisível, formada por personagens das classes subalternas da 

cidade.  

A preocupação ideológica faz também com que os atores sejam preparados de maneira 

diferenciada, na qual o cineasta lhes apresenta aquela realidade, aquele mundo, constrói uma 

sociologia a partir de dados da realidade, para que possam realizar suas performances 

adequadamente no espaço fílmico. Eles são levados a vivenciarem, a assumirem, a fazerem 

parte do universo que o filme constrói, entender em que realidade o filme os está colocando. 

Sobre a preparação dos atores em seus filmes, Cláudio Assis explica:  
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Eu trabalho com o ator a um ano atrás. Eu não trabalho com ele 

agora. Eu trabalho com as coisas mostrando, dando dados, 

construindo uma sociologia, um mundo do qual ele vai ter que 

se aparelhar pra ele saber o que é que isso. Não trabalho agora. 

Não vou agora chegar pra você e dizer - levanta aqui, anda ali - 

não, você tem que entender do que você tá falando, do que o 

filme quer dizer e de tudo que cerca isso [...] a coisa tem que ser 

compreendida, tem que ser vivida, assumida, entendeu? Você 

tem que fazer parte desse universo. Você tem que saber o 

entorno de tudo isso. Isso é uma coisa que não se constrói do dia 

pra noite. Se constrói com uma capacidade de observação, de 

vivência, de respeito, pra você poder entender o que tá 

acontecendo.22 

 

A citação acima mostra também a preocupação de Cláudio Assis em criar um cinema 

artístico e conceitual, em que o filme diz alguma coisa, intenciona passar ou transmitir uma 

mensagem para o público. No caso, trata-se da intenção de provocar a reflexão e o debate 

sobre a cidade e o modo de vida urbano no espectador a partir não apenas de determinada 

ideologia, mas das próprias vivências, experiências, práticas sociais, e memórias no e do 

espaço urbano. Trata-se novamente de apresentar ao espectador uma outra forma de ver a 

cidade de Recife, a partir de uma paisagem ressignificada e a partir de outros personagens. 

Tudo isso revela o caráter ideológico do seu cinema de denúncia que quer atuar na 

transformação social, na transmissão de uma nova forma de perceber a realidade e o mundo 

ao redor, no despertar da consciência de que também fazemos parte da cidade, de que ela 

também nos pertence; e finalmente de que ela é plural, diversa. 

 

                                                           
22 Idem. 
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Capítulo 3: Cartografando a paisagem fílmica de Recife em Febre do Rato 

 

Embora filmados em locações análogas da cidade de Recife, tais como comunidades 

pobres, centro antigo da cidade, rios e pontes, e de compartilharem de alguns dos mesmos 

códigos, presentes, por exemplo, nos planos-sequências, na mise-en-scène e na narrativa 

fílmica, Amarelo Manga e Febre do Rato constroem uma visão da capital pernambucana a 

partir de formas diferentes. 

 Enquanto Amarelo Manga oferece ao espectador um “choque” provocado por suas 

cores fortes, por cenas descritas por parte da crítica como violentas, já que expõem a miséria, 

as condições precárias de vida e de trabalho das classes subalternas da cidade e a degradação 

social e paisagística de Recife, Febre do Rato nos apresenta uma outra opção de cidade, nos 

oferecendo um discurso utópico e poético da capital pernambucana, vivenciada por um grupo 

de amigos, que têm à frente um poeta anarquista chamado de Zizo (Irandhir Santos). 

A partir de seu jornal independente intitulado de “Febre do Rato” (expressão 

idiossincrática de Recife), Zizo conclama os moradores dos bairros mais pobres da cidade, a 

apropriá-la e a vivencia-la de um outro modo, a partir do desenvolvimento de sua liberdade 

individual. Nesse sentido, o filme difere de Amarelo Manga ao apresentar a cidade de uma 

maneira mais poética, que se manifesta visualmente a partir da opção pela fotografia preto-e-

branco que, segundo Cláudio Assis, em entrevista citada nesse capítulo, permitiu enxergar a 

cidade de outra maneira, acionando o imaginário, a memória, e a sensibilidade poética do 

espectador acerca da cidade, o que, em comparação, não seria possível com o “colorido” 

utilizado, por exemplo, em Amarelo Manga.  

As intervenções poéticas de Zizo, feitas através do seu alto-falante, seja no rio ou em 

seu carro atravessando as ruas do centro antigo ou as favelas da cidade, ou ainda nas 

sequências em que a cidade aparece sendo vista a partir do rio, tendo em off a narração do 

personagem, constroem também essa visão poética e violenta de Recife. Cabe ressaltar 

também os tipos de personagens que possuem um modo de vida diferenciado daqueles 

presentes em Amarelo Manga. 

Nesse contexto o presente capítulo cumpre não apenas fazer um estudo comparativo 

dos dois filmes mas explorar a paisagem urbana fílmica de Recife construída por Febre do 

Rato, tendo em vista a verve poética trazida pela sua fotografia em preto e branco, pela sua 

mise-en-scène, pelos poemas do personagem Zizo que evocam um outro discurso de cidade, 
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pelas diferentes relações de sociabilidade que acontecem entre os personagens do filme e pela 

forma como a cidade é ressignificada a partir dessa outra forma de olhar.  

 

3.1 Intertextualidade na paisagem fílmica de Recife em Febre do Rato 

 

Assim como Amarelo Manga, o texto fílmico de Febre do Rato joga com uma série de 

referências que remetem a uma maneira muito particular de representar Recife e que serve 

como base para a construção de sua paisagem simbólica, isto é, da forma como vemos e 

compreendemos essa cidade. A poesia enquanto imagem e discurso é um desses textos que é 

acionado pelo filme para construir uma visão característica de Recife. Assim como muitas 

vezes os filmes utilizam textos que possuem códigos específicos e que se diferenciam dos 

códigos da linguagem cinematográfica, tais como a fotografia, a pintura, a música etc., o 

poder metafórico e a facilidade de imprimir uma série de imagens e discursos ao texto 

fílmico, corroboram junto com os outros códigos presentes no filme, para construir a 

paisagem fílmica em Febre do Rato. Já na primeira sequência do filme, a poesia de Zizo 

aparece em off, enquanto a cidade surge lentamente sendo vista a partir do rio:  

 

O satélite é a volta do mundo 

Abismo de coisas medonhas 

Pessoas que ladram seu sono 

Enfeites de cores errantes 

Cálida vizinha princesa magra 

Em sua sana loucura 

Grita de alegria suburbia 

Chora de medo planeta 

Metida em saias bem curtas 

Bonecos, ladrões, pernetas 

Mundo abismo – grande mundo 

Logo ali por trás do mangue 

Descansa insônia a faca o serrote o trabalho o sexo e o sangue 

Abismo mundo escuro profundo buraco 

Lateja o fardo de tuas ruas 

Lateja o grito ruminante 

Gritos de não! 

Mundo e abismo 

Gritos de não! 

Para o meu abismo mundo23 

                                                           
23 Os poemas utilizados nessa análise foram transcritos por nós a partir do filme. Todos os poemas são de autoria 

do roteirista Hilton Lacerda.   
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A imagem da cidade que vai aparecendo lentamente em um travelling frontal – pontes, 

prédios, comunidades ribeirinhas –, bem como a sua sonoridade, vão se combinando com a 

poesia para criar um ponto de vista específico da cidade. A câmera avança lentamente 

passando por debaixo das pontes sobre o Rio Capibaribe até chegar a uma favela de palafitas 

que se esconde por detrás do mangue, invisível, orbitando como um satélite ao redor da 

periferia do grande mundo, a cidade (O satélite é a volta do mundo/ Abismo de coisas 

medonhas). Ela (a favela) é a própria imagem do abismo do mundo que o poeta constrói em 

sua poesia, lugar para onde converge a escória desse mundo: a miséria, a fome, o que é 

considerado bizarro e exótico (Bonecos, ladrões, pernetas/ Mundo abismo – grande mundo), 

onde habitam aqueles que possuem as mais degradantes e subalternas condições de vida 

(Logo ali por trás do mangue/ Descansa insônia a faca o serrote o trabalho o sexo e o 

sangue).  

A poesia opera também o conflito que se estabelece na imagem, entre a favela (o 

mundo abismo) – e a cidade (o grande mundo) – conflito existente também em Amarelo 

Manga:  trata-se dos apartamentos que aparecem em segundo plano detrás da favela, mas não 

sem apontar uma crítica ao modo de vida da classe média que se baseia em determinados 

valores, normas e visões de mundo, as quais se opõem à vida dos pobres (Cálida vizinha 

princesa magra/ Em sua sana loucura/ Grita de alegria suburbia). Como lembra Milton 

Santos (2009), devido a sua experiência de escassez, os pobres acabam por ter a chance de 

desenvolver mais a sua criatividade, inventando práticas e estratégias para contornar a 

situação em que vivem. Acabam também por ter mais relações de vizinhança, de proximidade 

e de contiguidade, ou seja, relações de horizontalidade, as quais se opõem às chamadas 

verticalidades. O poder aquisitivo acaba não sendo o único indicador da felicidade dos 

sujeitos. Embora não seja uma regra geral, os pobres por meio das diversas formas que 

encontram para sobreviver têm, a possibilidade de desenvolverem sua autonomia, de 

tornarem-se donos de seu destino e conscientes de sua história, podendo reverter sua situação.  

O próprio jornal “Febre do Rato” surge nesse contexto como uma das formas de 

contornar a pobreza material por meio da arte e da criatividade, cumprindo o objetivo de 

oferecer às pessoas que moram naquelas comunidades paupérrimas uma consciência crítica a 

respeito da realidade em que vivem. Pelo menos é isso que pretende Zizo. Numa das 

sequências, Zizo distribui gratuitamente o seu “Febre do Rato” em uma favela enquanto 

convoca os habitantes do lugar em um alto-falante: 
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Meu querido povo do Irã-Iraque. Pra quê tanta guerra? Podem 

calar as bocas oficiais, mas nunca a poesia e minha boca é pura 

poesia. Safada, mas poesia. Entremelada, mas poesia. Arrotada 

e, mesmo assim, poesia. O jornal Febre do Rato continua a 

servir de veículo contra os interesses das classes dominantes, 

seja ela de que instância for: de rico contra pobre, de pobre 

contra pobre, de classe média contra pobre, de classe média 

contra classe média.  

 

O jornal oferece um ponto de vista, permitindo com que os leitores reflitam acerca da 

sua realidade e tomem uma posição no contexto das desigualdades existentes dentro da 

cidade. Em seguida, a distinção de classes, refletida na paisagem, e a crítica ao modo de vida 

da classe média na cidade continua com o poema:  

 

Os sapatos velhos 

Estavam encostados sobre a pia 

No fundo do quintal 

Onde ratos iam e viam 

Levando a parte fenomenal da comida apodrecida 

Os sapatos velhos sob a pingueira suja do ralo 

Vomitados pelas porcas que moram logo ali ao vosso lado 

Não vejo a hora de te impor a minha espada 

Não com a força bruta da esgrima 

Mas com a fúria impiedosa da macacada 

 

Mais uma vez opõe-se à imagem da favela os prédios de apartamentos que se situam 

ao lado (vomitados pelas porcas que moram logo ali ao vosso lado). As pessoas vão ao 

encontro de Zizo para pegar o seu exemplar do “Febre do Rato” enquanto vibram com o 

clamor do poeta por uma revolta dos pobres feita “não com a força da esgrima, mas com a 

fúria da macacada”. A poesia de Zizo constrói sempre a imagem de duas cidades dentro de 

uma só. Trata-se de duas Recifes: uma Recife pobre e degradada, no entanto plural e diversa, 

e uma Recife média que vive aprisionada em seus apartamentos. Em síntese essa é a paisagem 

que é construída tanto por Febre do Rato como por Amarelo Manga e que acaba por 

questionar a própria paisagem e o modo de vida urbano, bem como provocar os espectadores.  

Em sua poesia Zizo oferece também uma crítica ao modo de vida urbano e ao modelo 

e discurso de cidade adotado, qual seja, o de uma cidade excludente, segregada, para poucos. 

Ele sai em seu carro pela Rua do Hospício, centro da cidade, enquanto declama em seu alto-

falante: 
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Baixa e astuta essa cidade 

Que se calcina e me embriaga 

E, assim, despe-se: velha e cretina 

Sombra largas de pontes sobre vidas 

Mesas fartas de fome nas esquinas 

Proverbial desgraça de mundo 

Puta perante o seu algoz 

Cospe em suas vítimas 

Beija o pé do patrão 

 

A crítica é, portanto, não apenas ao discurso de cidade, mas à forma como Recife é 

vivenciada. Aqui, assim como em Amarelo Manga, mais uma vez, remonta-se a uma Recife 

do passado, tanto por trazer o centro antigo da cidade como paisagem simbólica de Recife 

como por criticar um modo de vida antes baseado em um valor de troca do que em um valor 

de uso da cidade. Nesse sentido dá-se a desvalorização dessa paisagem simbólica da cidade 

formada pelo Recife histórico e por seu padrão arquitetônico, seus monumentos, pelos rios, as 

pontes, os mangues, e as comunidades ribeirinhas. Paisagens simbólicas da cidade, presentes 

em seu imaginário urbano e que deveriam ser cuidadas, preservadas, juntamente com aqueles 

que habitam e trabalham nesses espaços.  

Vale ressaltar que Febre do Rato foi lançado em um momento em que se discutia e 

conclamava, os grupos da sociedade civil organizada (Movimento Ocupa Estelita), a 

desocupação e destruição do Cais José Estelita para a construção de empreendimentos 

vinculados ao grande capital imobiliário. O movimento que contou com a participação e o 

apoio de artistas locais, a exemplo de Irandhir Santos que interpreta o personagem Zizo, tinha 

como mote a questão do direito à cidade, ou seja, a quem a cidade realmente pertence, e a 

preservação de lugares ligados à memória, à cultura, e ao imaginário urbano de Recife.  

Na sequência de Febre do Rato, em que nos é mostrado o Cemitério de Olinda onde 

trabalha a personagem Pazinho (Matheus Nachtergaele), Zizo mostra ao seu amigo um dos 

seus poemas. No poema é possível notar a relação entre o seu discurso de cidade e o discurso 

de parte significativa de um setor da sociedade Recifense que reivindicava o direito de 

escolher o destino da paisagem da cidade no contexto do Movimento Ocupa Estelita: 

 

A vista afaga as letras finas 

Do alfabeto dessa cidade 

Que se reinventa em cima do cais que não vive 

E das saudades que não sente 

E nós, mortos-vivos 

Aqui, nessa insepulta caridade do dia 
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Olhamos para o rio com velhaca nobreza 

Correr para o mar 

Sem rumo 

Sem sumo 

Sem prumo 

Ilhas velhas 

 

O poema evoca alguns desses lugares míticos, por assim dizer, da paisagem simbólica 

e do imaginário urbano de Recife, quais sejam, o cais, o rio, o mar e as ilhas. Denuncia a 

desvalorização e o esquecimento desses espaços (Que se reinventa em cima do cais que não 

vive/ E das saudades que não sente), além de um modo de vida que vivencia Recife alheia a 

essa outra cidade (Olhamos para o rio com velhaca nobreza). Zizo critica não apenas esse 

modo de vida que se coloca alheio a uma outra forma de ver e vivenciar a cidade, mas 

também à carência de sociabilidade que esse modelo vigente de cidade produz tal como se 

pode observar em sua fala para Pazinho:  

 

As pessoas Pazinho, fica falando em futuro, em mudança, mas 

não tão nem aí pras coisas que tão mudando. Perderam a 

capacidade de espernear pras coisas mudarem. 

Desaprenderam. “A imbecilidade perdeu a parada/ quem ganha 

tem a verdade/ que ficou”. É isso aí que a gente pode ver. Não 

tem nada. Não tem espírito coletivo. Não tem porra nenhuma. 

Olha lá o festival do eu acanhado. A caravana dos milagres sem 

realização. A lógica do umbigo miúdo. A trepada sem prazer. O 

futebol sem bola. A porra da boca sem a porra da língua [...] 

 

Aqui é possível associar a sua fala de Zizo tanto a um discurso pautado no futuro e no 

desenvolvimentismo, o qual pode ser também associado a forma como a cidade é vista e 

experienciada, como ao modo de vida que, como já dissemos, é cada vez menos pautado em 

relações de coletividade e de sociabilidade, as quais em contrapartida podem ser evidenciadas 

nas relações entre as personagens do filme, ao reunirem-se no dia da independência para 

propor uma outra opção de cidade. Mais uma vez o discurso do filme associa-se aos de 

movimentos contraculturais presentes na cidade bem como a grupos da sociedade que 

reivindicam outras formas de viver a cidade tais como o Movimento Ocupa Estelita, ou tal 

como a fala de Zizo para os seus amigos antes de se dirigirem para protestarem no desfile de 

sete de setembro.  

 

Estamos indo para a cidade para propor, pra colocar, pra fixar, 

a reorganização dos vícios que só fazem bem ao 
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desenvolvimento do espírito humano. Hoje o jornal Febre do 

Rato vai lá no dia da independência do Brasil propor uma nova 

estabilização que nada mais é do que senão um desacordo 

possível, diante de uma proposta improvável, para chegarmos a 

uma situação no mínimo previsível [levantando o dedo do 

meio]. Vamos invadir o templo conservador – como é 

carinhosamente que eu chamo – para propor e convidar os 

“vidas boas” que queiram se agregar a nós. Porque essa é a 

resposta que vamos dar ao mundo. É isso aqui ó. É exatamente 

isso aqui. É a amizade. É o espírito da cumplicidade. É a 

coletividade que vai dar uma ‘lapada’ nas leis. Que vai dar uma 

bicuda no ovo direito da ordem. Agora se isso vai fazer 

diferença, não sei. Mas também eu não tô nem aí! Se eles só se 

remexem diante de grandes acontecimentos, então vamos ser 

grandes para mexer com o próximo o mais próximo possível!  

 

Aqui nota-se mais uma vez a proposta de um outro discurso e de uma outra forma de 

experiência da cidade, a partir da coletividade, da amizade e da cumplicidade, como fala o 

poeta Zizo. O anarquismo do poeta influencia também por ater-se a uma visão libertária de 

cidade, onde esta é posta como templo conservador, cujos valores são baseados em leis e na 

ordem, não apenas essa cidade é criticada como os seus habitantes, “vidas boas”, alheios à 

manutenção desse status quo.  

Assim como Amarelo Manga, Febre do Rato remete também a visões de Recife 

construídas por outros autores como Josué de Castro (na sociologia) e Chico Science (na 

música). Esses autores contribuíram, como vimos no capítulo anterior, para reproduzir 

determinada paisagem simbólica de Recife presente no imaginário urbano das pessoas, quais 

sejam: os rios, os mangues, as pontes, o Recife antigo e as comunidades populares da cidade. 

Em determinada sequência de Febre do Rato, ao conversar com pescadores, Zizo questiona:  

 

Quanto mais lama, mais caranguejo? É isso mesmo? Pescador: 

– ‘Mais. Aparece mais’. Zizo: – Mas é que quando eu olho 

daqui eu só vejo lixo, só vejo sujeira. É a fome, né não? Josué 

que tinha razão. Josué de Castro. O homem que produz a 

merda, que suja o mangue, que nasce o caranguejo, que é 

comido pelo homem, que produz a merda, que suja o mangue, 

que nasce o caranguejo, que é comido pelo homem, que produz 

a merda. É isso mesmo, entendi? Chico, empresta tua ciência 

pra eu poder entender. A tua ciência pra esclarecer. Manda pra 

cá pra gente ver.  

 

A simples menção a esses autores nos faz associá-los a uma determinada paisagem 

simbólica de Recife que possui também como signo o mangue e o caranguejo que serve de 
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sustento para as populações dos alagados; que foram consideradas por Josué de Castro tanto 

em seus estudos sobre as características do espaço urbano de Recife, considerando já nos anos 

1940 a problemática socioambiental da cidade, como serviram de matéria prima para o seu 

romance Homens e Caranguejos. Mas o mangue e o caranguejo foram também 

ressignificados por Chico Science no contexto do Manguebeat, que propunha, como já 

mostramos anteriormente, a revalorização e a revitalização desses espaços também com a 

finalidade de propor uma outra forma de ver e vivenciar a cidade.  

Nos parece que Cláudio Assis possui também uma visão similar a respeito da cidade 

de Recife, criticando a forma como ela (a cidade) trata as populações ribeirinhas que tiram o 

seu sustento dos mangues e dos rios e que vivem em situação degradante de vida e de 

trabalho, uma vez que os rios são constantemente poluídos. Em entrevista sobre o rio e a 

cidade ao Jornal do Comércio (ver citação abaixo), o cineasta fala sobre o fato de que as 

pessoas deveriam cuidar de si mesmas e, consequentemente da cidade, zelar tanto pela 

valorização de sua paisagem (rios, mangues etc.), como pela valorização das pessoas que ali 

moram e também por sua história e pelo seu patrimônio cultural e paisagístico: 

 

O rio, ele tem uma relação com o ser humano que é muito 

grande, são veias. Quando alguém morre, seja de um aneurisma, 

seja de uma ponte de safena, ele tem um rio correndo nas veias 

dele. Mas o que me importa, o que me provoca, essa minha 

relação, querer conviver com esse rio, é que sempre me 

incomodou [...], mas o que importa mesmo é que você não dá 

pra acreditar que você defenda o rio quando as pessoas moram 

embaixo, dentro da ponte. E ainda, as pessoas conseguem, 

vivem, miseravelmente sob pontes. Não tá no rio, não tá no mar, 

não tá no céu, elas tão sob pontes. E isso, pra mim, envergonha 

ser Recifense. Porque as pessoas não cuidam delas mesmas, 

entendeu? Então isso, pra mim, é a maior denúncia, ver o que é 

o desrespeito sobre o ser humano, você ter palafita a menos de 1 

km, você tem a duzentos metros os Coelho, você tem palafitas 

aqui quando um hospital da burguesia [Bairro do Recife] tá ali a 

10 metros do rio. Então, que cidade é essa? A cidade tem que se 

cuidar, a cidade tem que se amar, tem que se proteger, tem que 

ser verdadeira, tem que ser nossa, o Recife é nosso. Vamos 

cuidar da gente? Vamos ser legal? Vamos ser bacana? Vamos 

nos amar? Porra! Tem uma chance ainda, gente.24 

 

                                                           
24JORNAL DO COMÉRIO. Lixo no rio, turismo e Cláudio Assis. Disponível em: 

www.youtube.com/wacht?v=OuiwiTvaVaQ. Acesso em 19 de abril de 2016. Para efeito dessa dissertação, todas 

as falas das entrevistas em áudio e vídeo foram transcritas exatamente da maneira como foram faladas pelo 

entrevistado.  
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O ponto de vista de Cláudio Assis encaixa-se perfeitamente com a visão e o discurso 

sobre Recife presentes em Febre do Rato: as sequências em travelling passando abaixo das 

pontes, as quais exploraremos adiante, o diálogo de Zizo, o conflito entre a paisagem 

pauperizada das favelas e as comunidades que vivem em palafitas às margens dos rios e 

mangues e os prédios representado a burguesia que se localiza a poucos metros de distância. 

Vale lembrar que a noção metafórica do rio como uma veia foi também o principal argumento 

do Manguebeat no Manifesto dos Caranguejos com Cérebro. Nesse sentido, pensar outra 

cidade para Cláudio Assis significa também revalorizar os rios e mangues e pensar nas 

pessoas que moram e sobrevivem nesses espaços, salvando a cidade de um “infarto” tal como 

propunha o Manguebeat, ou seja, salvá-la de seu colapso social e paisagístico. Percebe-se, a 

partir da fala de Cláudio Assis, que ao construir sua Recife fílmica tanto em Febre do Rato 

como em Amarelo Manga, ele tem uma preocupação de questionar e de reivindicar a cidade 

(o seu modelo e a quem ela pertençe), de denunciar sua degradação social e paisagística e 

conclamar pela necessidade de mudança.  

Mas a paisagem fílmica de Recife construída em Febre do Rato não remete apenas ao 

Manguebeat ou simplesmente ao movimento Mangue pela simples menção de Chico Science 

ou pela trilha sonora elaborada por Jorge Du Peixe, integrante da banda Nação Zumbi, 

principal expoente da “cena mangue” durante os anos 1990. Trata-se de uma relação mais 

complexa, na medida em que os filmes de Cláudio Assis matizam na imagem cinematográfica 

uma imagem-paisagem de Recife construída pelo Manguebeat em seus textos. A cidade de 

Recife e sua paisagem simbólica formada pelo conjunto do espaço construído e do espaço 

natural, constituídos pelo centro antigo, os rios, as pontes, os viadutos e os mangues, tinha 

uma importância para o Manguebeat, na medida em que a cena musical surgiu em um 

contexto de extrema crise social e desvalorização cultural e paisagística da cidade. Essa 

paisagem simbólica de Recife pode ser observada por exemplo na letra da música “Rios, 

pontes e overdrives” da banda Nação Zumbi: 

 

Rios, pontes e overdrives, impressionantes estruturas de lama 

Mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue 

É Macaxeira, Imbiribeira, Bom Pastor 

É o Ibura, Ipsep, Torreão, Casa Amarela 

Boa Viagem, Genipapo, Bonifácio 

Santo Amaro, Madalena, Boa Vista, Dois Irmãos 

É Cais do Porto, é Caxangá, é Brasilit 

É Beberibe, é CDU, Capibaribe, é o Centrão25 

                                                           
25 Rios, Pontes & Overdrives, composição de Chico Sciente e Fred Zero Quatro. 
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Não apenas o espaço construído de Recife conhecido por suas pontes e viadutos é 

objetivado na letra da música, mas também os seus bairros populares de Recife, e seus 

espaços, como o Cais do Porto, os rios que cortam o espaço urbano (Beberibe e Capibaribe), 

mencionados na música, aparecem efetivamente como locações em Febre do Rato. O 

Manguebeat surgiu como objetivação de Recife e sua paisagem simbólica, remetendo, como 

já dissemos, a autores como Josué de Castro e Gilberto Freyre, e trazendo o mangue como 

principal signo de sua revitalização e revalorização de sua cultura local e de sua paisagem 

urbana. Na música “Antene-se”, Chico Science e Fred Zero Quatro contam que durante os 

anos 1990, a cidade figurava como a quarta pior do mundo devido aos seus problemas 

socioambientais – é nesse contexto histórico e geográfico que surge o Manguebeat e é essa 

paisagem da cidade que é explorada tanto por Febre do Rato como pelo movimento:  

 

É só uma cabeça equilibrada em cima do corpo 

Escutando o som das vitrolas, que vem dos mocambos 

Entulhados à beira do Capibaribe 

Na quarta pior cidade do mundo 

 

Recife, cidade do mangue 

Incrustada na lama dos manguezais 

Onde estão os homens caranguejos 

Minha corda costuma sair de andada 

No meio das ruas, em cima das pontes26 

 

Essa paisagem simbólica de Recife, constituída, como podemos ver na letra da música 

pelo rio Capibaribe e pelo Mangue, é também evocada na poesia de Zizo quando ela remete à 

memória e a um imaginário de Recife que traz uma geografia afetiva da cidade a partir de seu 

cheiro e sua sonoridade – percepções que aludem a diferentes tipos de paisagens de Recife 

presentes no imaginário de seus habitantes, e que são reproduzidas pelas manifestações 

culturais tais como a literatura e a música: 

 

Vocês aí dos prédios 

Vocês sabem o cheiro que essa cidade tem? 

Pois eu lhes digo que o cheiro dessa cidade 

É o cheiro do mangue 

Vocês aí dos prédios 

Vocês sabem o barulho que essa cidade tem? 

Se não sabem eu lhes digo 

                                                           
26 Antene-se, composição de Chico Science.  



79 
 

Que o barulho dessa cidade é o tamanco das lavadeiras de Casa Amarela 

Vocês aí dessas pontes 

Vocês sabem o gosto que essa cidade tem? 

Se não sabem eu lhes digo 

Que o gosto é o gosto das putas abandonadas do cais 

 

Aqui, Zizo evoca os principais elementos dessa paisagem simbólica de Recife que é 

reproduzida pelo filme: os rios, os mangues, as pontes, o Recife antigo representado pelo cais, 

e os seus habitantes populares: as putas, as lavadeiras de Casa Amarela – bairro histórico e 

popular de Recife conhecido por seu mercado popular e sua feira livre.  

A poesia de Zizo, as referências ao Manguebeat, presentes não só na trilha sonora, 

referências à obra de Chico Science e Josué de Castro, bem como as paisagens simbólicas que 

existem concretamente na cidade configuram dessa forma os outros textos presentes, 

retrabalhados e ressignificados pelo texto fílmico de Febre do Rato, o qual abordaremos a 

seguir, ao analisarmos as suas características mediante o estudo da mise-en-scène de Recife 

construída em Febre do Rato.  

 

3.2 A mise-en-scène e a construção da paisagem fílmica de Recife em Febre do Rato 

 

Como já visto, um dos elementos importantes para a constituição da paisagem fílmica 

é a mise-en-scène construída pelo filme, isto é, o conjunto e a estética dos elementos que 

formam as suas cenas – os cenários (ambientes internos e externos ou as paisagens físicas e 

cenográficas), a disposição de objetos nesses cenários, a iluminação, a sonoridade, os 

figurinos, as falas dos personagens, etc. É possível associar também à construção da mise-en-

scène, no caso do cinema, os planos-sequências e consequentemente os movimentos de 

câmera e os significados que esses implementam na construção da paisagem. Aqui nos 

deteremos àqueles elementos que consideramos mais importantes para a construção da 

paisagem fílmica de Recife. Vale lembrar que a mise-en-scène está diretamente relacionada à 

paisagem construída pelo filme, uma vez que cada elemento que a constitui possuirá um 

significado e contribuirá para a construção de um quadro, de uma imagem geral, e de um 

discurso, nesse caso da paisagem da cidade de Recife. Dessa forma, busca-se responder, nesse 

item, quais significados esses elementos presentes na mise-en-scène construída em Febre do 

Rato, aderem à paisagem fílmica de Recife e como eles são utilizados para reconstruir ou 

reproduzir a paisagem simbólica da cidade no filme. 
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No caso de Febre do Rato a mise-en-scène procurará sempre construir uma Recife 

poética e em certo sentido utópica, e fará isso principalmente através da escolha pelo preto-e-

branco, adicionando algo de belo e de uma sensibilidade poética mesmo aos lugares mais 

degradados da cidade. O preto-e-branco aqui está relacionado sobretudo a uma tradição 

fotográfica associada ao artístico e à estética e não apenas à técnica. O preto-e-branco tanto na 

fotografia como no cinema tem a ver com a memória, com o passado e o saudosismo por um 

tempo melhor, mais belo e simples.  Os cenários, compostos em sua maioria pelas locações na 

cidade de Recife, bem como pelos elementos presentes – ruas, pontes, construções presentes 

no espaço urbano construído, favelas, ambientes naturais tais como rios e mangues – também 

contribuirão para aderir significado à paisagem simbólica que se está querendo construir 

juntamente com um determinado discurso de cidade que une melancolia, depressão e 

desesperança a esse saudosismo.  

Destacam-se como locações do filme a Comunidade Roque 3 na região central da 

cidade (Ilha do Leite), a Rua do Sol, também na região central da cidade (bairro de Santo 

Antônio), a Ponte do Limoeiro que liga o bairro do Recife ao bairro de Santo Amaro, o Pátio 

de São Pedro no bairro de Santo Antônio e a antiga Fábrica Tacaruna localizada na Av. 

Governador Agamenon Magalhães, na divisa entre Recife e Olinda.  

Em Febre do Rato a cidade é principalmente visualizada a partir do rio. Já na primeira 

sequência, antes da imagem aparecer, escuta-se o barulho da água e do tráfego, a cidade vai 

surgindo lentamente por debaixo da ponte em um travelling frontal: prédios, o tráfego 

movimentado de ônibus, pessoas andando apressadas vão surgindo na cena na medida em que 

a câmera avança por sobre o Rio Capibaribe (Figura 14). Passamos sob outras duas pontes até 

avistarmos a uma precária comunidade de palafitas ao lado do mangue (Comunidade Roque 

3), onde por detrás dela erguem-se prédios de apartamentos. Em uma descrição mais 

detalhada desse plano-sequência observamos que a câmera avança em travelling passando por 

baixo da Ponte Giratória no Rio Capibaribe (1ª imagem da sequência), a cidade vai 

aparecendo lentamente (2ª imagem da sequência), depois disso ocorre um corte na sequência 

nos levando para baixo da ponte da Avenida Capibaribe-Rio (3ª imagem da sequência), de 

onde avistamos a Ponte Boa Vista; em seguida a câmera segue por baixo da ponte na Rua 

Velha, mostrando em travelling lateral as habitações em palafitas às margens do Rio 

Capibaribe; até chegar à Comunidade Roque 3 na Ilha do Leite (4ª imagem da sequência): 
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Figura 14: Plano-sequência de Febre do Rato. 
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Escutamos o murmurinho das pessoas na favela, pessoas trabalhando, crianças 

chorando etc. Temos a sensação de que a câmera paira sobre o rio, movimentando-se 

suavemente em travelling, o que, somado ao preto-e-branco, nos dá a impressão de que 

estamos vivenciando uma temporalidade distinta – o tempo da poesia narrada em off por Zizo. 

A sonoridade é a da cidade, somada a uma trilha sonora que, juntamente com a narração, 

ratifica essa percepção poética da cidade. O preto-e-branco nos faz enxergar a cidade a partir 

de uma sensibilidade poética, ativando nossa imaginação e nossa memória afetiva do Recife, 

assim como explica Cláudio Assis:  

 

Porque bixo... Primeiro, há muito tempo não tem um Recife em 

preto e branco. Segundo que é poesia [...] você se ligar, ouvir, e 

também se embelezar... se aquela favela fosse colorida, se 

aquele beco fosse colorido, você não tava nem aí pra se 

surpreender. Como é preto-e-branco ele dá uma poesia.27 

 

Ao contrário da suposta brutalidade das imagens, da sensação de crueza provocada 

pelo intenso colorido, mostrando um cotidiano duro e uma atmosfera densa em Amarelo 

Manga, aqui permite-se o desvio, permite-se observar a beleza desses lugares mesmo em 

meio à pobreza, permite-se deixar-se levar pela imaginação e em certo sentido por uma 

atmosfera antes onírica e poética do que realista. Como aponta Cláudio Assis em entrevista, 

aborda-se o mesmo tema a partir do ponto de vista da poesia.   

 

Quando falavam que meu cinema era forte, outros dizem que é 

violento, não sei o que...  Então, vamos falar da mesma coisa 

sendo agora com poesia [...] então, é o filme que a gente tentou 

fazer com que as pessoas tivessem acesso à poesia e ao mesmo 

tipo de cinema que a gente vinha fazendo, só que agora em 

preto-e-branco, só que agora de uma outra forma, mas do 

mesmo jeito forte.28 

 

A poesia trazida ao filme pela estética fotográfica do preto-e-branco faz com que 

tenhamos a sensação de um cotidiano mais leve vivido pelas personagens se comparado a 

atmosfera densa de Amarelo Manga. A estética poética do preto-e-branco, relacionada a uma 

tradição cinematográfica ligada a arte, nos remete também a uma sensação de memória, de 

                                                           
27 NUESTRO CINE. Nuestro Cine entrevista Cláudio Assis. Disponível em: 

www.youtube.com/watch?v=nBDJg-OXfJQ. Acesso em: 20 de abril de 2016.  
28 TIAGO BACELAR. Cine PE 2013 dia 2 público + Cláudio Assis Febre do Rato. Disponível em: 

www.youtube.com/watch?v=zIl_YO4pRFA. Acesso em: 19 de abril de 2016. 
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passado e de saudosismo por um outro tempo, embora que o filme esteja ainda permeado de 

imagens fortes como salienta o autor.  

Mas ao contrário de Amarelo Manga, os personagens estabelecem relações de 

amizade, de coletivismo e de sociabilidade. A própria poesia confere um tempo mais 

contíguo, horizontal, ao contrário do tempo fragmentado da grande cidade que não permite 

que se estabeleçam relações de vizinhança, de proximidade e de copresença, lembrando 

Milton Santos (2009). Trata-se, de acordo com esse autor da experiência dos tempos lentos, 

ou seja, de um outro modo de vida, movido pela diversidade – encontrada sobretudo na 

escassez – pela pluralidade cultural e pela construção de laços afetivos entre as pessoas nos 

lugares. Os tempos lentos se opõem aos tempos rápidos, onde o principal valor é o de troca, 

acarretando em uma monetarização da vida e, por conseguinte, em sua fragmentação.  

Esses tempos lentos são representados em Febre do Rato tanto pela poetização da 

paisagem da cidade de Recife a partir do uso de uma fotografia em preto-e-branco como pela 

atitude dos personagens – as relações que estabelecem entre eles e a forma como 

experienciam a cidade. Tanto o preto-e-branco como as práticas estabelecidas pelos 

personagens remetem também, como temos evidenciado, a um certo saudosismo por uma 

Recife do passado, imagem que, por sua vez, estaria sutilmente associada, a esse outro modo 

de vivenciar a cidade, que possuem os personagens do filme. Embora as falas de Zizo sejam 

permeadas de um discurso utópico, de convencimento e de expectativa de mudança e de 

transformação da realidade através da arte, trata-se de uma utopia que tem, paradoxalmente, 

como base, as lembranças de uma Recife do passado, onde a cidade era vivenciada de outra 

forma.   

Aqui os personagens também não são alheios à realidade em que vivem. Eles 

procuram estabelecer relações que vão de encontro ao que é estabelecido. Aparecem como 

donos de seu destino, de suas decisões e escolhas; possuem uma identidade em construção, ao 

contrário dos personagens de Amarelo Manga e possuem uma consciência crítica da realidade 

em que vivem e de sua história. O próprio jornal produzido por Zizo aparece como uma 

contra-racionalidade, ou seja, como algo incomum dentro da racionalidade imposta por um 

espaço urbano que é excludente e segregador e que, não custa nada lembrar, apropria-se da 

cidade tendo como principais motores o consumismo e o lucro. 

Noutra sequência, encontramos evidencia disso: a câmera steadicam acompanha uma 

mulher pelos becos de uma favela (Comunidade Iraque - Vila Tamandaré/Recife), ela dirige-

se ao encontro de Zizo que, ao fundo (fora de campo), escutamos distribuindo o seu jornal por 
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meio de um alto-falante. A figurante (aparentemente uma moradora do local) chega até um 

espaço aberto dentro da favela, onde Zizo em cima de seu carro distribui o “Febre do Rato” 

enquanto discursa ao alto-falante. A mise-en-scène é constituída mais uma vez pela favela e 

pelos prédios de apartamentos em segundo plano, bem próximos aos barracos (Figura 15). Do 

alto, Zizo conclama os próprios habitantes da favela a voltarem-se contra os interesses das 

classes dominantes.  

 

 

 

 
Figura 15: Sequência de Febre do Rato. 
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Na sequência seguinte, Zizo dirige seu carro pela Rua do Hospício declamando um 

poema sobre a cidade em seu alto-falante (trilha sonora em off). Como exemplo de uma 

contrafinalidade dentro desse espaço urbano, Zizo distribui o seu “Febre do Rato” e manifesta 

sua visão crítica a respeito da cidade. Em continuidade somos conduzidos ao cemitério de 

Olinda onde Zizo conversa com Pazinho enquanto lhe mostra um poema e critica a perda do 

espírito coletivo em mossa sociedade. Nessa sequência ele “quebra a quarta parede” e olha 

diretamente para câmera como se falasse diretamente conosco nos apontando o dedo, nos 

provocando (Figura 16).  

 

 
Figura 16: Cena de Febre do Rato. 

 

Uma das características do cinema de Cláudio Assis é a denúncia, embora não 

panfletária como explica o cineasta. Os seus filmes possuem sempre a intenção de instigar os 

espectadores, de provocá-los, de fazê-los adquirirem uma consciência crítica da realidade e de 

tomarem uma posição; o que podemos conectar diretamente com o posicionamento ideológico 

do cineasta. Em entrevista sobre o seu filme Baixio das Bestas (2007) Cláudio Assis explica 

que: 

 

A nossa ideia foi de construir, de fazer um filme denúncia, mas 

não panfletário [...] por que é que tem aquela violência? Por 

causa da monocultura da cana-de-açúcar [...] então o que a gente 

tenta fazer com esse filme é fazer com que as pessoas pensem 

pra poder se respeitarem mais, pra poder as coisa mudar.29   

  

Apesar de tratar-se de outro filme, essa é uma característica marcante que se percebe 

nos demais filmes do cineasta. Sendo que em Febre do Rato não se trata apenas de denúncia 

                                                           
29 TV Brasil. Revista do Cinema Brasileiro – Cineasta Cláudio Assis Fala do Longa Baixio das Bestas (2007). 

Disponível em: www.youtube.com/watch?v=IOrpCBYTRrY. Acesso em: 19 de abril de 2016.  
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das desigualdades, da pobreza, e da degradação da paisagem, presentes no espaço urbano de 

Recife, mas também de instigar o olhar dos espectadores, apresentando uma outra forma de 

ver e de vivenciar a cidade, revelando de forma mais direta as influências e as atitudes 

marxistas, anarquistas e libertárias do próprio Cláudio Assis e que estão presentes também no 

filme. 

Segundo o cineasta, em entrevista sobre o Febre o Rato no jornal Diário de 

Pernambuco, “o filme é uma poesia, um presente, um beijo pra o Recife. É muito mais 

impactante do nível da gente conversar com a cidade. Então pra nós é um orgulho falar do 

Recife em preto-e-branco”30. Mas trata-se de uma Recife particular, isto é, de uma 

determinada paisagem simbólica da cidade que é representada metonimicamente por 

determinados espaços e lugares e que, como já mostramos, estão presentes no imaginário 

urbano a partir da literatura, da música e do próprio cinema. Sua visão particular de Recife é 

essa e, a ela, o cineasta soma um discurso de cidade apoiado em outra forma de vivenciá-la e 

principalmente na sua apropriação por aqueles a quem, no seu entender, a cidade realmente 

pertence, a grande maioria formada pelas classes sociais menos abastadas.  

A Fábrica Tacaruna presente em uma das sequências do filme é um desses espaços 

simbólicos que remetem à memória da cidade, o que evidencia que, assim como em Amarelo 

Manga, a forma com que Cláudio Assis vê Recife em Febre do Rato está apoiada numa 

maneira de vê-la há muito reproduzida no imaginário urbano da cidade, mesmo quando esta 

forma se reveste de um discurso utópico baseado numa outra forma de se apropriar da cidade. 

É possível dizer que essa outra forma de experienciar a cidade, baseada em valores como a 

coletividade e a liberdade, está diretamente associada a uma imagem de uma Recife do 

passado, que se perdeu. Trazer essa Recife de volta, revalorizá-la e, ao mesmo tempo, 

modernizá-la, significaria optar por um outro modelo e discurso de cidade, dando ênfase a sua 

diversidade e pluralidade cultural e, com isso, a um outro modo de vida. 

 Na sequência em que aparece a Fábrica Tacaruna (Figura 17), por exemplo, o grupo 

de amigos acompanhados por Zizo, apropriam-se de um espaço ocioso dentro da cidade, 

dando a este uma funcionalidade e um novo uso, qual seja, o da prática da sociabilidade ou 

mesmo da transgressão no momento em que Zizo pixa os muros da fábrica. Vale lembrar que, 

assim como o Cais do Porto, corria naquele contexto, o risco da fábrica ser demolida para dar 

lugar a uma empresa automobilística. Assim como no caso do Cais José Estelita, discutia-se  

 

                                                           
30 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Cláudio Assis, diretor de Febre do Rato no Festival de Cinema Paulínia 2011. 

Disponível em: www.youtube.com/watch?v=tFzZJJYXbkY. Acesso em: 25 de abril de 2016.   
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Figura 17: Fábrica Tacaruna. 

 

A utopia associada à personagem Zizo realiza-se em uma cidade que revaloriza sua 

paisagem simbólica formada pelo Recife antigo, pelas pontes, rios e mangues que se 

constituem enquanto marcas da cidade, e sobretudo pelas comunidades populares que se 

situam próximas a esses espaços. Mais uma vez, essa forma de perceber a cidade aproxima-se 

bastante do Manguebeat, sobretudo no que toca o discurso sobre a modernização do passado, 

a junção de tradição e modernidade, o fato de que o Manguebeat, como já mostramos, 

ressuscitou geossímbolos da cidade tais como suas pontes, seus mangues e rios, entre outros 

durante os anos 1990 – lembrando que a “retomada” do cinema produzido em Pernambuco se 

deu nesse contexto.    

Espaços naturais como o mar, os rios, os mangues são bastante valorizados ao longo 

do filme, seja em panorâmica ou travelling. O que vemos em Febre do Rato é a Recife 

imagetificada a partir do ponto de vista do rio. Nesses espaços, Zizo realiza suas 

transgressões, pixa, grafita e faz colagens embaixo das pontes, declama em seu alto-falante 

em um barco sobre o rio para as pessoas nos prédios e nas pontes, mas também conversa com 

aqueles que retiram do rio e dos mangues o seu sustento (Figuras 18). A seguir na primeira 

imagem da sequência apresentada na figura 18, Zizo conversa com pescadores debaixo da 

Ponte do Limoeiro, em seguida na segunda imagem faz colagens abaixo da ponte e na terceira 

imagem declama em um barco no Rio Capibaribe, notem-se a cidade e o mangue em segundo 

plano: 
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Figura 18: Sequência de Febre do Rato.  

 

Essas paisagens simbólicas e/ou míticas da cidade de Recife são bastante valorizadas 

em sequências em que escutamos a narração em off de Zizo, juntamente com a trilha sonora 

que remete a “musicalidade mangue” do lugar, ou mesmo as sonoridades desses espaços, ao 

passo que vemos a cidade, e as paisagens naturais como o rio e o mar (Figuras 19 e 20).  

 



89 
 

 
Figura 19: Imagem de Febre do Rato I.  

 

 
Figura 20: Imagem de Febre do Rato II.  

 

Tudo isso evidencia uma preocupação com a representação da cidade, onde ela não é 

mais um background, mas um outro personagem para trama, o que pode ser comprovado tanto 

na mise-en-scène construída por Febre do Rato como nos próprios depoimentos de Cláudio 

Assis, que sempre remetem à importância da cidade para a realização do filme. 

Zizo transgride o modelo de cidade e o modo de vida urbano (Recifense) seja a partir 

da produção/edição do seu jornal “Febre do Rato”, seja nas intervenções que realiza na cidade 

ou na sua maneira de se portar contestando práticas, costumes e valores mais tradicionais da 

população da cidade. Mas a cidade possui uma racionalidade baseada em leis e normas que 

vão de encontro ao modo de vida adotado por Zizo e pelo seu grupo de amigos. O que se 

torna evidente na sequência em que Zizo e o seu grupo dirigem-se ao desfile de 7 de setembro 

para manifestar sua visão de mundo. Zizo declama em seu alto falante em cima do carro 

enquanto atravessa as ruas de uma comunidade pobre até chegar ao centro da cidade 

conclamando a população para que o acompanhe: 
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Estamos tomando o mundo para pedir além de teto e comida, 

anarquia e sexo. Traga uma vasilha para enchermos de 

liberdade [...] para enchermos de cumplicidade [...] para 

enchermos de força [...] digam não às gaiolas que te prendem! 

Digam não as grades que te limitam! Vamos quebrar as 

amarras! Vamos quebrar as grades! Vamos quebrar os 

cadeados! Libertem-se! No dia da independência proponho a 

liberdade e o direito ao erro [...] o direito à paz [...] estamos 

aqui porque até a anarquia precisa de tradição.  

 

Através da montagem, a sequência em que Zizo conclama a população em cima do 

carro que se dirige em direção ao desfile desaparece gradualmente para dar lugar a sequência 

em que os coturnos dos soldados marchando no desfile de 7 de setembro são mostrados em 

sobreposição à imagem de Zizo. O que nos dá a impressão de que os soldados marcham sobre 

Zizo, reprimindo o seu discurso que vai de encontro ao discurso da cidade (Figura 21). 

A utilização dessa montagem evidencia a opção ideológica de Cláudio Assis 

utilizando o código clássico de montagem dialética desenvolvido por Eisenstein em muitos 

dos seus filmes, como por exemplo, em A Greve (1925), em que planos mostrando bois sendo 

abatidos propõem cenas de trabalhadores sendo massacrados, ou seja, criando uma síntese a 

partir de duas ideias diferentes. Como mostramos anteriormente, algo semelhante ocorre 

também em Amarelo Manga embora não na montagem de um plano a outro, mas na inserção 

de planos-sequências realizadas em um matadouro e na inserção de cenas de trabalhadores e 

de pessoas almoçando, sugerindo sutilmente as condições opressoras de trabalho em que as 

pessoas morrem lentamente ao terem a sua força de trabalho explorada, tal como se fossem 

bois dirigindo-se ao abate. É provável que a cena documentada do abate de um boi no 

matadouro de Carpina seja uma homenagem à cena de Eisenstein em A Greve.  

 

 
Figura 21: Montagem em Febre do Rato. 
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Considerações finais 

  

Este trabalho evidenciou o conceito de paisagem no contexto da análise da 

representação fílmica da paisagem urbana da cidade de Recife nos filmes Amarelo Manga e 

Febre do Rato. A paisagem construída nos dois filmes é uma paisagem simbólica pautada na 

Recife conhecida pelas suas porções históricas, suas periferias, seus rios, pontes, mangues e 

habitantes, e que foi largamente divulgada por diversas fontes artísticas e literárias ao longo 

do século XX. Nesses dois filmes, essa paisagem é ressignificada, tornando-se uma paisagem 

alternativa e contestatória ao modelo ou discurso de cidade que é posto pelo capitalismo. 

Cláudio Assis constrói uma paisagem degradada física e socialmente para questionar esse 

modelo de cidade vigente e incitar o olhar do espectador à reflexão.   

A utilização das metáforas e dos tipos de edição sinalizados ao fim do terceiro 

capítulo, apontam para a influência marxista e anarquista de Cláudio Assis, o que 

consequentemente influencia na forma como essa paisagem fílmica de Recife é construída em 

Amarelo Manga e Febre do Rato. Nos dois filmes observamos que a paisagem cumpre o 

papel de denunciar, de provocar, de questionar e, principalmente, de sugerir uma outra forma 

de ver e vivenciar a cidade. Trata-se de uma edição também da paisagem, levando em 

consideração que a paisagem fílmica é construída pela montagem e edição das imagens 

captadas em locação na cidade de Recife. A paisagem fílmica de Recife é composta pelo 

contraste entre: as favelas e paisagens degradadas, e os prédios, sendo que em Febre de Rato 

ocorre ainda a ressignificação dessa paisagem pelo preto-e-branco da fotografia que, possui 

relação também com o jornal “Febre do Rato” impresso manualmente em preto-e-branco por 

Zizo.  

Essa forma de ver e entender a cidade é influenciada também pelos temas que são 

explorados por Amarelo Manga e Febre do Rato. Além das transgressões realizadas por Zizo 

na própria paisagem urbana da cidade, vale ressaltar a inversão a temas como a violência 

urbana, tanto no que diz respeito às condições precárias de vida imposta à população que 

mora nos bairros periféricos de Recife, mas também na repressão dos agentes de segurança 

pública da cidade aos sujeitos que manifestam uma visão contrária à racionalidade imposta 

pela cidade, como o que é posto nas últimas sequências de Febre do Rato e a violência 

policial no cotidiano da população pobre da cidade, como apresentado em Amarelo Manga.  

A crítica aos costumes é outro assunto a ser tematizado e que se relaciona diretamente 

ao discurso de cidade, presente, por exemplo, nas referências ao uso/consumo de maconha 
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presente ao longo tanto de Amarelo Manga como de Febre do Rato; ou nas formas não 

tradicionais de estruturação familiar e de relacionamento entre pessoas. Numa das sequências 

de Febre do Rato em que a personagem Vanessa (Tânia Granussi), mulher de Pazinho, 

conversa com Rosangela (Mariana Nunes) e fuma um cigarro de maconha, escuta-se no 

espaço diegético do filme um programa de rádio que relata o assassinato de dois adolescentes 

por dois policiais militares que faziam uma ronda em uma escola, e cuja causa para o 

confronto teria sido o porte de maconha. Vale ressaltar que o programa de rádio é o mesmo 

escutado numa das sequências de abertura de Amarelo Manga, fazendo referência ao filme, e 

revelando também uma certa continuidade entre os dois longas, sobretudo em termos 

temáticos. 

Outra referência é o nome de “Maconha” dado ao curta dirigido por Cláudio Assis 

Onde há fumaça a fogo e que também está presente no espaço diegético do filme em 

sequência em que Zizo e o seu grupo de amigos assistem ao filme em uma festa em sua casa. 

Tanto a violência urbana cometida pelos excessos das forças policiais, ou àquela oriunda da 

pobreza, bem como as transgressões dos costumes, tudo é tematizado nos filmes Amarelo 

Manga e Febre do Rato. O conteúdo é o mesmo em ambos os filmes: a pobreza; a 

deterioração da paisagem tanto física como social ao localizar a história nos bairros mais 

pobres da capital pernambucana; as questões trabalhadas envolvendo direta e indiretamente a 

liberdade, a identidade, a alienação, a denúncia social, a crítica ao modo de vida urbano etc. 

No entanto, em Febre do Rato observa-se que o uso da fotografia preto-e-branco reveste a 

paisagem de Recife de um significado poético, que abrange e contem seus diferentes tipos de 

personagens e suas diferentes visões de mundo. 

Constatamos que se trata de uma mesma Recife tanto em Amarelo Manga quanto em 

Febre do Rato. Duas faces da mesma cidade, ambas construídas tendo como base a mesma 

paisagem simbólica da capital pernambucana, envolvendo determinados lugares e 

determinados modos de vê-la e entendê-la, que foram disseminados ao longo do tempo. Mas, 

vistas a partir de diferentes pontos de vista, de um lado a área central do Recife, e 

comunidades pobres como Alto José do Pinho em Amarelo Manga, de outro, os rios, as 

pontes, os mangues e as comunidades ribeirinhas em Febre do Rato. Contrasta-se por um lado 

o choque do colorido, a violência das imagens, o cotidiano duro de seus personagens, a 

sensação de um dia-a-dia repetitivo, alienante, que paralisa a realização dos desejos e anseios 

de suas personagens; e outro, o preto-e-branco, a poesia, as relações de coletividade e de 

cumplicidade, a sensação de um cotidiano compartido, de um espaço em certo sentido 
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utópico, não apenas um limite, mas um convite para ações. Aqui é difícil não pensar nas ações 

que vão de encontro, como mostramos, à racionalidade da cidade e que visam o 

desenvolvimento da pluralidade cultural, das identidades sociais, e de uma consciência crítica 

da história e do lugar. Trata-se de duas paisagens fílmicas de Recife que possuem o mesmo 

conteúdo, mas que são constituídas de duas formas diferentes pelo olhar de um mesmo 

cineasta, onde Recife não é apenas palco ou background, mas possui um papel ativo na 

consolidação desses discursos sobre a paisagem da cidade. 

Optamos também por uma abordagem dos significados das paisagens simbólicas e da 

paisagem enquanto texto no trabalho de interpretação e análise da Recife que aparece nos dois 

filmes. Dessa forma defendemos a noção de que a paisagem construída pelos textos fílmicos 

adere significados à paisagem urbana concreta, neste caso, a paisagem de Recife, e esta por 

sua vez influencia a forma como o diretor pensa a sua própria visão de Recife, a partir de suas 

vivências, experiências e memórias da Recife concreta – uma influenciando a outra.  

Constatou-se que a paisagem fílmica de Recife construída nos dois filmes é dessa 

forma tanto material, uma vez que possui a cidade concreta, suas imagens urbanas, como 

principal referencial de significação; e imaterial, na medida em que é construída a partir da 

forma como o cineasta manipula essas imagens, a partir de sua subjetivação sobre o espaço 

urbano, ou seja, da sua percepção, das memórias, das vivências e das referências que possui 

acerca do espaço e do lugar.  Por ser tanto material como imaterial, ela reproduz uma 

paisagem simbólica da cidade de Recife que está presente no imaginário urbano da cidade a 

partir dos signos sobre os quais já chamamos atenção. 

As evidências da construção dessa paisagem simbólica de Recife estão presentes, 

como mostramos ao longo do trabalho, nas cenas que evidenciam as imagens da cidade (o 

Recife histórico, os rios, as pontes, os mangues e favelas). Nos dois filmes essas imagens são 

captadas e ressignificadas por meio de processos como a construção dos planos-sequência e 

dos movimentos de câmera, da edição, da montagem, da trilha sonora (que remete a uma 

musicalidade de Recife – o Manguebeat), e de uma estética específica e particular à cada 

filme. Os filmes apresentam imagens de Recife que remetem a uma paisagem simbólica da 

cidade, mostrando o seu estado de deterioração e as condições precárias de subsistência dos 

habitantes desses lugares; nos parecendo que, na tentativa de repensar a cidade.   

Outra evidência da reprodução dessa paisagem é as referências a outros textos que 

trazem uma visão similar de Recife: referências explícitas a autores como Renato Carneiro 

Campos, Josué de Castro e Chico Science, ou referências implícitas a escritores como João 
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Cabral de Melo Neto, e Gilberto Freyre, os quais possuem um teor regional que foi percebido 

em determinados momentos dos dois filmes como interferências ou registros desse olhar 

regionalista que permanece na paisagem, embora os filmes se configurem como cinema 

denúncia. Além de referências a filmes produzidos em Recife, e a própria cidade no espaço 

diegético do filme. Vale ressaltar também o texto poético presente em Febre do Rato, com 

uma poesia que remete diretamente à cidade e a sua paisagem simbólica urbana, e também ao 

movimento Manguebeat, que aparece como subtexto ao longo de todo o filme, seja na 

paisagem urbana de Recife que é representada metonimicamente por seus rios e pontes, seja 

na utilização de um vocabulário comum, dos mesmos temas e dos mesmos tipos de 

personagens. 

Essa paisagem de Recife construída pelos dois filmes é, portanto, um recorte no olhar 

sobre a cidade, um modo de vê-la, que é dependente de referências diversas e de uma imagem 

da cidade construída e reproduzida ao longo do século XX e que foi resgatada e ressignificada 

durante os anos 1990 no contexto do movimento cultural Manguebeat – que se preocupava 

com a revalorização da cultura local e com espaços específicos da cidade do Recife. Vale 

salientar que o próprio cineasta Cláudio Assis fez parte do movimento de “retomada” do 

cinema em Pernambuco durante os anos 1990, e que, se não teve relação direta com o 

Manguebeat, fez parte do mesmo contexto de renovação cultural da cidade no período. Esse 

fato nos leva a constatar que o olhar que Cláudio Assis possui sobre a cidade de Recife está 

contaminado por essas influências como referência, ou seja, a influência de sua formação, de 

sua própria vivência na cidade e de sua convivência com pessoas envolvidas com a produção 

cinematográfica em Pernambuco e com o movimento Manguebeat.  

Constatamos ainda que, embora seja um recorte da cidade de Recife, a paisagem 

fílmica construída nos dois filmes possui um caráter de materialidade e de real, na medida em 

que ela é criada e produzida, a partir das imagens urbanas e que ela guia, provoca o nosso 

olhar para uma determinada forma de vê-la e interpretá-la. A cidade de Recife faz-se real a 

partir de suas imagetificações, e os filmes de Cláudio Assis nos apresentam uma forma de ver, 

uma versão, uma perspectiva, enfim, sobre a paisagem urbana da cidade de Recife. Vale 

ressaltar que as paisagens simbólicas, nesse caso as paisagens fílmicas de Recife, constroem 

uma geografia e suscitam uma leitura geográfica.  

Este trabalho, portanto, “cartografou” as imagens urbanas nos dois filmes, de modo a 

decompô-las em análise, a partir de um plano de leitura proposto, para chegar a uma 

interpretação do discurso de cidade que os filmes trazem consigo. Tratou-se, dessa forma, de 



95 
 

entender como Cláudio Assis retrabalhou as imagens urbanas de Recife, selecionando planos 

sequências e cenas dos dois filmes, e observando como foram captadas, editadas, montadas, 

bem como qual estética e sonoridade foram empregadas no contexto da elaboração da mise-

en-scène em cada filme. 

O mapeamento simbólico da paisagem urbana fílmica de Recife permitiu uma 

aproximação do próprio conceito geográfico e artístico de paisagem, observando o seu 

conteúdo, a forma como ela se apresenta, o que se coloca em primeiro e em segundo plano, o 

que se faz visível e invisível. Uma vez que as próprias paisagens contêm aquilo que 

conseguimos ver e aquilo que está nas suas “entrelinhas”, ou seja, os seus subtextos, fez-se 

necessário identificá-los a partir da leitura imagética.  

A análise do texto fílmico a partir de um plano de leitura específico permitiu ainda 

abordar a paisagem enquanto texto; permitiu-nos também nos aproximar das intenções do 

cineasta, uma vez que a principal dificuldade encontrada durante a execução da pesquisa foi 

entrevistar o cineasta Cláudio Assis, com quem só conseguimos realizar uma única pergunta. 

Foi necessário, nesse contexto, um plano de leitura dos filmes já que a metodologia que 

adotamos foi a da intertextualidade, ou seja, a análise da paisagem enquanto texto, que 

persiste em observar quais os significados são expressos pela paisagem, que discursos ela 

constrói e transmite a partir de textos verbais e não verbais, a partir dos signos contidos na 

própria paisagem e, no caso do filme, das metáfora produzidas, dos significados contidos no 

cenário, num objeto, música, diálogo ou personagem. 

A análise dos significados da paisagem de Recife nos dois filmes permitiu, dessa 

forma, uma aproximação com a ideologia reproduzida por essa paisagem, o que tem a ver 

com os discursos que são comunicados por ela, e com as intenções do cineasta. Observou-se 

que a ideologia esteve presente nas opções estéticas do cineasta e na forma como ele construiu 

as mise-en-scènes em Amarelo Manga e em Febre do Rato. Inferiram-se as influências do 

marxismo e de tendências de esquerda e anarquistas na forma como Cláudio Assis constrói a 

paisagem fílmica de Recife nesses dois filmes - fosse através de imagens impactantes que 

pretendem dar um caráter de “realidade” à ficção e de um cinema-verdade, ou através de um 

discurso libertário sobre a cidade, ou ainda através do caráter provocador dos seus filmes 

pretendendo instigar os seus espectadores guiando-os para uma outra forma de ver e vivenciar 

a cidade, a partir de outros espaços, de outros pontos de vista e de outros personagens – fazê-

los adquirirem uma consciência crítica da realidade em que vivem, para assim transformá-la, 

modificá-la.  
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Ao construir uma paisagem que reproduz discursos e ideologias, evidencia-se que os 

filmes procuram produzir uma realidade a partir de uma determinada retórica que age no 

sentido de persuadir o espectador de que aquela é a verdade e o real. No caso dos dois filmes 

discutidos aqui, é isso acontece. Como visto, a partir dos processos através dos quais a 

imagem da cidade é captada e manipulada durante a produção do filme, estas parecem ser 

documentos do cotidiano da cidade, principalmente em Amarelo Manga, em que aparecem 

figurantes que são os próprios moradores dos espaços que são apresentados no filme 

lembrando as construções narrativas do cinema-verdade. Abusa-se também em Amarelo 

Manga das cores quentes e das sequências em plongée ou em travelling pelos bairros mais 

pobres. 

Febre do Rato, por sua vez, continua apresentando imagens fortes das condições 

precárias dos moradores das favelas e palafitas às margens do Rio Capibaribe, mas o discurso 

poético e utópico parece não querer se comprometer com a verdade, a intenção parece ser a de 

oferecer um outro olhar sobre a cidade, um olhar poético, sobretudo a partir da cidade vista do 

rio e da fotografia preto-e-branco. É sobretudo em Febre do Rato que se desvela o discurso de 

cidade que as paisagens fílmicas de Recife nos filmes de Cláudio Assis conduzem. Enquanto 

em Amarelo Manga, as personagens parecem não ter uma identidade própria, parecem não 

conseguir se desvencilhar do cotidiano alienante e repetitivo que lhes é imposto, esse modo de 

vida é completamente suplantado em Febre do Rato. 

Ainda em Amarelo Manga, na última sequência, em que a personagem Kika decide 

pintar seu cabelo de amarelo, há um indício do desejo por transformação da realidade. Mas 

todo o filme mostra a decadência da paisagem urbana de Recife – a geografia em ruínas de 

um passado mais próspero – e a decadência de seus personagens, pessoas que parecem mortas 

por dentro, que vivem no passado, e que não conseguem realizar os seus desejos e anseios. O 

amarelo da fotografia e do texto do sociólogo Renato Carneiro Campos aparece como o 

principal signo dessa decadência. Ao amarelo somam-se imagens da carne, da nudez, da 

crueza do dia-a-dia, chocando o espectador, fazendo-o tomar uma atitude frente a essa 

realidade. Trata-se de uma crítica a um discurso progressista acerca da cidade moderna que 

apresenta a sua deterioração provocada por um processo de urbanização avassalador que cria 

uma outra cidade à margem dessa, invisível.  

É em Febre do Rato que esse outro discurso de cidade se objetiva, Zizo e os seus 

amigos apresentam uma outra forma de vivenciar a cidade, agora a partir de outras relações de 

solidariedade, da construção de laços afetivos, da coletividade, da cumplicidade, da 
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apropriação dos seus espaços ociosos, da transgressão e da subversão das leis e das normas. 

Trata-se de um discurso utópico, de uma maneira poética de ver e compreender a cidade. E 

para matizar esse discurso e essa história, Cláudio Assis não poderia utilizar outros espaços 

senão os que serviram de locação para os filmes. 

Finalizando, faz-se necessário destacar que inúmeras possibilidades de construção de 

geografias fílmicas são postas pelo cinema e continuam a desafiar geógrafos culturais a 

entende-las, pois, como evidenciado nessa pesquisa, fossem outras as formas de olhar esses 

espaços que compõem a cidade de Recife, fossem outros os personagens que habitam os 

espaços e os lugares dessa cidade, outra seria a Recife Cinemática, e, portanto, outra seria a 

geografia.  

 



98 
 

Referências 
 

ALBUQUERQUE JR., D. M. A invenção do Nordeste e outras artes. 5ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

AZEVEDO, Ana Francisca. Geografia e cinema. In: SARMENTO, João et al (Orgs.). 

Ensaios de Geografia Cultural. Porto: Editora Figueirinhas, 2006, p.59-79. 

 

BARNES, Trevor J. e DUNCAN, James S. Introduction: Writing Worlds. In: BARNES, 

Trevor J. e DUNCAN, James S. (Orgs.) Writing Worlds: discourse, text and metaphor in the 

representation of landscape. Londres: Routledge, 1992, p.1-17.   

 

BERQUE, Augustin. Paisagem-marca, paisagem-matriz: elementos da problemática para uma 

geografia cultural. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROZENDAHL, Zeny (Orgs.). Paisagem, 

tempo e cultura. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1998. P.84-91. 

 

BESSE, Jean-Marc. Ver a Terra: seis ensaios sobre a paisagem e a geografia. São Paulo: 

Perspectiva, 2014.  

 

CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

 

CAMPOS, R. C. Tempo amarelo: ensaios. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1980. 

 

CASTRO, I. E. O mito da necessidade: discurso e prática do regionalismo nordestino. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992. 

 

CASTRO, J. A cidade do Recife: ensaio de geografia urbana. Rio de Janeiro: Livraria 

Editora da Casa do Estudante do Brasil, 1954. 

 

______. Homens e Caranguejos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

 

CAUQUELIN, Anne. A invenção da paisagem. Lisboa: Edições 70, 2007. 

 

COSGROVE, Denis E. Social formation and symbolic landscape. Croom Helm: London & 

Sidney, 1984.  

 

______. A Geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens humanas. In: 

CORRÊA, Roberto L.; ROSENDAHL, Zeny (orgs). Paisagem, Tempo e Cultura. Rio de 

Janeiro: EdUERJ, 1998 b. 124 p. p. 92-123. 

 

______. Mundo dos significados: Geografia Cultural e imaginação. In: CORRÊA, R.L. et al 

(Org.). Geografia Cultural: um século (2). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

 

COSGROVE, Denis E.; JACKSON, Peter. Novos rumos da Geografia Cultural. In: 

CORRÊA, Roberto L.; ROSENDAHL, Zeny. (orgs). Geografia Cultural: Um Século (2). 

Rio de Janeiro: EdUERJ, 2000, p. 15-32. 

 

COSTA, Maria Helena Braga e Vaz da. Cities in motion: towards na understanding of the 

cinematic city. University of Sussex: Culcom, 2000. 

 



99 
 

______. Espaço Tempo e a Cidade Cinemática. Espaço e Cultura (UERJ), NEPEC - UERJ, 

v. 13, 2002, p. 63-75. 

 

______. Paisagem e Simbolismo: Representando e/ou Vivendo o Real?. Espaço e Cultura 

(UERJ), NEPEC - UERJ, Rio de Janeiro, v. 15, p. 41-50, 2003. 

 

______. Geografia cultural e cinema: práticas, teorias e métodos. In: ROSENDAHL, Zeny. 

Geografia: temas sobre cultura e espaço. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2005, p.43-78. 

 

______. Filme e Geografia: Outras considerações sobre a realidade das imagens e dos lugares 

geográficos (ISSN Impresso: 1413-3342; Online: 2317-4161). Espaço & Cultura, v. 29, 

2011, p. 43-54. 

 

CUNHA, C. A. Amarelo Manga: Simetrias e Contrastes com o Realismo-Naturalismo. Letras 

(UFSM), v. 34, p. 13-26, 2008. 

 

DUNCAN, James. Após a guerra civil: reconstruindo a geografia cultural como heterotopia. 

In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny. Geografia cultural: um século (2). 

Rio de Janeiro: EDUERJ, 2000, p. 61-84 

 

______. A Paisagem como sistema de criação de signos. In: CORRÊA, Roberto L.; 

ROSENDAHL, Zeny. (orgs). Paisagens, Textos e Identidade. Rio de Janeiro: EdUERJ, 

2004, p. 91-132. 

 

DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Cláudio Assis, diretor de Febre do Rato no Festival de 

Cinema Paulínia 2011. Disponível em: www.youtube.com/watch?v=tFzZJJYXbkY. Acesso 

em: 25 de abril de 2016. 

 

FIGUEIRÔA, Alexandre. O manguebeat cinematográfico de Amarelo Manga: energia e lama 

nas telas. In: XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2005, Rio de 

Janeiro. Anais do XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2005. 

 

FONSECA, Nara Aragão. Da lama ao caos: interfaces entre o cinema e a cena mangue em 

Pernambuco. Recife. 2006. 127 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. 

 

FREYRE, G. Assombrações do Recife velho: algumas notas históricas e outras tantas 

folclóricas em torno do sobrenatural no passado recifense. 3ª ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 

1974. 

 

______. Guia prático, histórico e sentimental da cidade do Recife. 5ª ed. São Paulo: 

Global, 2007. 

 

GOMES, Paulo Cesar da Costa. O lugar do olhar: elementos para uma geografia da 

visibilidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 

 

HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural. 25. ed. São Paulo: Loyola, 2014. 

 

HUNT-EDGAR, Robert et al. A linguagem do cinema. Porto Alegre: Bookman, 2013. 



100 
 

 

JORNAL DO COMÉRIO. Lixo no rio, turismo e Cláudio Assis. Disponível em: 

www.youtube.com/wacht?v=OuiwiTvaVaQ. Acesso em 19 de abril de 2016. Para efeito dessa 

dissertação, todas as falas das entrevistas em áudio e vídeo foram transcritas exatamente da 

maneira como foram faladas pelo entrevistado. 

 

LACERDA, Hilton. Roteiro do filme Amarelo Manga. Disponível em: 

<http://www.roteirodecinema.com.br/roteiros/amarelo_manga.pdf>. Acesso em: 17 de março 

de 2015. 

 

QUATRO, F.Z. Caranguejos com cérebro (Manifesto). Prefeitura da cidade (Recife/PE). Web 

site. Acedido julho 26, 2009, em www.recife. pe.gov.br/chicoscience/textos_manifesto1.html. 

 

LEITE, Rodrigo Lage. Baixio das bestas e Febre do rato – dois filmes de Cláudio Assis – 

diferentes caminhos para os excessos de viver, IDE, São Paulo, 35 [55], p.187-193, Janeiro, 

2013.  

 

MACIEL, C. A. A. . Espaços públicos e geo-simbolismos na "cidade-estuário": rios, pontes e 

paisagens do Recife. Revista de Geografia (Recife) , v. 22, p. 12-20, 2005. 

 

______. A Retórica da Paisagem: um instrumento de interpretação geográfica. Espaço e 

Cultura (UERJ) , v. 26, p. 32-48, 2009. 

 

MASSEY, Doreen; KEYNES, Milton. Filosofia e política da espacialidade: algumas 

considerações. GEOgraphia. Ano 6 – Nº12, p. 7-23, 2004.  

 

NAME, L. Geografia pop. O cinema e o outro.. 1a. ed. Rio de Janeiro: Apicuri/Editora da 

PUC-Rio, 2013. 

 

NOGUEIRA, A. M. C. O Novo ciclo do cinema em Pernambuco: a questão do estilo. 

Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2009. 

 

NUESTRO CINE. Nuestro Cine entrevista Cláudio Assis. Disponível em: 

www.youtube.com/watch?v=nBDJg-OXfJQ. Acesso em: 20 de abril de 2016. 

 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo, 2009.  

 

SESC TV. Sala de Cinema: Cláudio Assis. Disponível em: 

www.youtube.com/watch?v=27Z0P8q2RA. Acesso em: 24 de abril de 2016. 

 

SAUER, C. A morfologia da paisagem. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, Z. Paisagem, 

tempo e cultura. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1998. 

 

______. A geografia cultural. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, Z. Introdução à 

geografia cultural. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2003. 

 

SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.  

 



101 
 

TIAGO BACELAR. Cine PE 2013 dia 2 público + Cláudio Assis Febre do Rato. 

Disponível em: www.youtube.com/watch?v=zIl_YO4pRFA. Acesso em: 19 de abril de 2016. 

 

TV Brasil. Revista do Cinema Brasileiro – Cineasta Cláudio Assis Fala do Longa Baixio 

das Bestas (2007). Disponível em: www.youtube.com/watch?v=IOrpCBYTRrY. Acesso em: 

19 de abril de 2016. 

 

VARGAS, Gilka. O choque do real em Amarelo manga. Sessões do Imaginário (Online), v. 

19, p. 96-106, 2014.  



102 
 

Filmografia 
 

A PERNA Cabeluda. Direção: Gil Vicente, Marcelo Gomes, Beto Normal e João Jr.  

CENTER e Parabólica Brasil, 1996. Disponível em:     

www.youtube.com/watch?v=LPAemjpowSg. Aceso em: 27 de abril de 2016.  

 

AMARELO Manga. Direção: Cláudio Assis. Produção: Paulo Sacramento e Cláudio Assis. 

Intérpretes: Matheus Nachtergaele, Jonas Bloch, Dira Paes, Chico Diaz, Leona Cavalli, 

Conceição Camarotti, Cosme Soares, Everaldo Pontes, Magdale Alves, Jones Melo. Música: 

Lúcio Maia e Jorge Du Peixe. [S.L.]: Olhos de Cão, 2003. 1 DVD (101 MIN) FULL 

SCREEN/WIDE SCREEN, COLOR. Produzido por Olhos de Cão. Roteiro de Hilton 

Lacerda.  

 

FEBRE do Rato. Direção: Cláudio Assis. Produção: Cláudio Assi, Marcello Ludwig Maia e 

Julia Moraes. Interpretes: Irandhir Santos, Johnny Hooker, Juliana Cazarré, Maria Gladys, 

Mariana Nunes, Matheus Nachtergaele e Nanda Costa. Música: Jorge Du Peixe. [S.L]: Bela 

Vista Cinema e Produção e Parabólica Brasil, 2012. 1 DVD (110 MIN) FULL 

SCREEN/WIDE SCREEN, COLOR. Roteiro de Hilton Lacerda.



103 
 

APÊNDICE  
 

Entrevista com Cláudio Assis realizada em 22 de agosto de 2015 durante evento promovido 

pela Cinemateca Potiguar no Instituto Federal do Rio Grande do Norte.  

 

[Gervásio Gomes] Qual a sua visão da cidade de Recife.  

 

[Cláudio Assis] O Recife é uma cidade que ele tem várias semelhanças com as capitais do 

mundo. Uma das quais eu mais me assemelho, eu acho, embora não tenha ido lá, só visto em 

imagem, é a Índia. Por ser uma cidade próxima da Europa. É o ponto mais... Desde a 

colonização que vem... Então Pernambuco, Recife. E nós, desde o princípio, a gente cria, a 

gente tem uma ideia que a gente é, nós somos a coisa que é: o Beberibe junto com o 

Capibaribe forma o Oceano Atlântico. É um Folclore. Isso vem em João Cabral de Melo 

Neto. Isso vem de uma atitude Pernambucana de você, por você tá próximo... Mas enfim, 

então o que eu acho que o Cinema Nordestino e do Norte também, muito mais do Norte. 

Nordestino só tem obra ali e parou ali, e parou ali, e parou ali, entendeu? Mas ninguém no 

Norte-Nordeste dialogam ou conversam sobre o que somos nós. Pernambuco-Recife é a 

terceira capital verticalizada no Brasil. Primeira São Paulo, segunda Rio de Janeiro, terceiro 

Recife, nós somos iguais, a miséria pernambucana ela é igual em qualquer lugar. Foi aí que eu 

tive a ideia de fazer Amarelo Manga: é de você construir e provar que nós somos iguais a 

Nova York, a Londres, a São Paulo. 

 

[G.G.] Essas cidades influenciaram na construção da imagem? 

 

[C.A.] Lógico, por que nós somos iguais, entendeu? A questão da igualdade é uma questão 

que o ser humano não entende e não respeita. No dia que respeitar o mundo muda. O mundo 

não vai mudar se a gente não se respeitar.  

 

 

 

 

 


