
Por Júlio Bezerra 

gora é só poes ia" , diz o cartaz de "Febre do 

I Rato" , novo f i lme de Cláudio Assis. Será que de-

pois de "Amare lo M a n g a " (2002), um ant icar tão-pos ta l de Recife, 

e "Ba ix io das Bes tas" (2007), um conto moral na zona da mata per-

nambucana , f i lmes in teressados em perversões, na desestabi l iza-

gão de uma certa o rdem de coisas, na possib i l idade de inversão 

de de terminados va lores, Ass is ter ia amolec ido? " A s pessoas não 

diziam que era v io lento? Agora então vamos de poesia, mas com 

a mesma in tens idade" , br inca o premiado e po lêmico c ineasta 

por te le fone, para esta entrev is ta exclus iva à Revista de CINEMA, 

d i reto de uma mesa de bar em Recife. "Febre do Rato" , cent rado 

no poeta Zizo ( I randhir Santos) e na pequena famíl ia que vive ao 

seu redor (um covei ro casado com um t ravest i e um t ra f i can te que 

vive com t rês amigos), é um Cláudio Ass is puro sangue. Um f i lme 

disposto a i luminar áreas sombr ias neg l igenc iadas pelo c inema, 

com uma marca ex t remamente pessoal , que levou oito prêmios, 

inc lu indo o de melhor f i lme, no úl t imo fest ival de Paulínia. Para 

qua lquer platéia do Brasi l ou do mundo, Assis saúda com a pala-

vra " c a r a l h o ! " . É sua marca regis t rada. Ao receber um prêmio no 

fest ival de Roterdã, Assis gr i tava " ca ra lho , ca ra l ho ! " e a t radutora 

dizia "marav i lhoso, marav i lhoso" . Impossível amordaçá- lo . 

Nascido em Caruaru, no interior de Pernambuco, em 1959, Assis 

estudou dois anos de comunicação e outros dois de economia, antes 

de ganhar o palco como ator no teatro e, pouco depois, fazer carreira 

no curta-metragem. Na verdade, sempre gostou de cinema. Costu-

mava colecionar restos de película que sobravam dos três c inemas 

de Caruaru. Lá e também em Recife criou diversos cineclubes e foi 

v ice-presidente da ABD Nacional (Associação Brasileira de Docu-

mentaristas e Curta-metragistas) por duas vezes. Em 1993, em Olinda, 

fundou com Marce lo Gomes ("Cinema, Aspir inas e Urubus") e Adel i -

na Pontual a produtora Parabólica Brasil. Quatro anos mais tarde, se-

ria diretor de produção de "Bai le Perfumado" (1996), de Lírio Ferreira 

e Paulo Caldas. E com "Texas Hotel" (1999) pode-se vislumbrar o que 

aconteceria quando Assis chegasse aos longas. 

Nesta entrev is ta, Assis relata como surgiu a idéia de "Febre 

do Rato" , quando ainda preparava o lançamento de " A m a r e l o 

M a n g a " ; subl inhou como é dif íci l cap tar recursos para os seus 

f i lmes e ce lebrou o momento do c inema em Pernambuco. 0 c ine-

asta rechaçou o te rmo "v io len to " , em gera l assoc iado aos seus 

f i lmes. Para ele, essas acusações não passam de h ipocr is ia e é o 

c inema que anda conservador e h ig iênico. Com o nome de seus 

parcei ros na ponta da l íngua (entre os mais f reqüen tes estão a 

produtora Júl ia Moraes , o roteir is ta Hil ton Lacerda, o fo tógra fo 

Wal te r Carvalho, a d i retora de arte Renata Pinheiro e o ator M a -

theus Naschtergae le) , de fendeu um c inema de i rmãos, despo jado 

e abusado. "Esta é a mensagem de 'Febre do Rato': faça o que 

quiser fazer" . Os care tas que se cu idem. A ut
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Revista de CINEMA - O que o levou a "Febre do Rato"? É verdade que 

o projeto começou a tomar forma ainda em 2003? 

Cláudio Assis - É verdade. A idéia surgiu quando ainda estávamos 

nos preparando para lançar "Amarelo Manga" . Naquela época, Hil-

ton Lacerda já tinha até escrito algumas cenas. Queríamos uma his-

tória urbana e poética. Era algo que se aproximava do "Soneto do 

Desmantelo Blue" (1993), curta que havíamos feito em preto e branco 

baseado na obra do poeta Carlos Pena Filho. Em Pernambuco, há toda 

uma geração de poetas urbanos marginais muito interessantes. Mas 

o fato é que nós fomos todos atropelados pela repercussão do "Ama-

relo". Eu ainda estava aprendendo o ofício, tinha acabado de estrear 

admite tudo, pode tudo, tem o poder de ser quem quiser. 0 mundo, no 

entanto, é dos caretas, dos conservadores. Portanto, entre a poesia e 

a realidade, há choques. 

Revista de CINEMA - Muitas pessoas consideram seus filmes violen-

tos. O que acha disso? 

Cláudio Assis - Uma hipocrisia! Meus fi lmes não são violentos. Isso 

é uma mentira! Eu posso te contar uma história sobre isso. Exibi o 

"Amare lo" no Planalto para o ex-presidente Lula, sua mulher e alguns 

ministros. Alguns deles estavam preocupados com o Lula e sua espo-

sa, pois consideravam o fi lme violento. Pois bem, no final do "Amare-

lo", dona Marisa retrucou: "esse fi lme não é violento. Éforte. É neces-

sário". Essa é a diferença. Eu fi lmo a vida como ela é. A minha câmera 

está interessada em personagens que em geral não aparecem no 

cinema e muito menos na TV. 0 que é mais violento: os meus fi lmes ou 

a Igreja Evangélica? Ninguém se choca com a violência do noticiário 

televisivo, mas basta eu fi lmar um boi sendo morto... algo tão natural e 

corriqueiro, que acontece aos montes todos os dias... Agora, quando 

o Tarantino faz o que faz, ele vira cult... 

Revista de CINEMA - 0 "agora é só poesia" do cartaz do filme parece 

ganhar duplo sentido, não é? Refere-se tanto às poesias do persona-

gem como um novo momento de 

seu cinema. 

Cláudio Assis - As pessoas não 

diziam que era violento? Agora 

então vamos de poesia (risos). 

Mas com a mesma intensidade. 

A poesia não é bonitinha. Ela é 

forte. Ela tem endereço. Na ver-

dade, estou f i lmando as mesmas 

pessoas e os mesmos proble-

mas. Continuo o mesmo. 

Revista de CINEMA - Você po-

deria falar um pouco sobre sua 

parceria com Hilton Lacerda? 

Como funciona? 

Cláudio Assis - É uma coisa 

de irmãos. Nós somos comple-

tamente diferentes, mas nos 

respeitamos. Ele me respeita. 

Eu o respeito. 0 Hilton é culto e 

inteligente. Ele me entende e me 

traduz em palavras. É extraordi-

nário. Acho que ele é o melhor 

roteirista do Brasil. E não falo 

isso só pelos meus filmes. 0 Hil-

ton escreve os melhores diálo-

em longas. E, naquele momento, pensei que seria melhor explorar um 

outro espaço antes de retornar a Recife. Então, seguimos para "Baixio 

das Bestas" e deixamos "Febre do Rato" para depois. 

Revista de CINEMA - E que filme você vê em relação ao que queria 

ter feito? 

Cláudio Assis - A idéia inicial ainda esta lá. Na verdade, a gente foi 

perseguindo essa idéia. Ela foi amadurecendo, crescendo. Em 2003, 

queríamos contar uma história que saísse da boca de um poeta e em 

preto e branco. Isso foi preservado. É o coração do filme. 0 poeta 

gos do cinema brasileiro. E o nosso trabalhado é baseado no respeito 

e na liberdade. Eu dou muita liberdade. Busco sempre a coautoria. 

Nós conversamos muito. Não é um roteiro de encomenda. Mui to pelo 

contrário. Os meus projetos levam bastante tempo para serem reali-

zados. E nesse meio tempo, a gente vai e volta ao roteiro. Na verdade, 

essas idas e vindas seguem até a f i lmagem. É algo bem dinâmico. 

Revista de CINEMA - Como foi o processo de captação de "Febre do 

Rato"? Ficou mais fácil viabilizar seus filmes? 

Cláudio Assis - Não! Faça as contas. "Baixio das Bestas" foi lan-
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çado em 2006. Estamos em 2011. 

São cinco anos! Não é fácil. Desta 

vez, não ganhei o edital de Baixo 

Orçamento. Nós tivemos que cor-

rer atrás. A gente padeceu. Eu 

enlouqueci total. E agora mesmo, 

já estou angustiado com o lança-

mento do "Febre". É tudo muito di-

fícil. 0 cinema brasileiro cresceu. 

Não há como negar. Uma enorme 

quantidade de fi lmes nacionais 

estão sendo lançados todo ano. 

Mas lançados de que maneira? 

Os longas entram e saem de car-

taz sem ninguém saber. Eu quero 

que o povo veja o "Febre". Quero 

que os jovens vejam este filme. 

Eles têm de entender que podem 

fazer o que bem entenderem da 

vida. Mas, para isso, as pessoas 

precisam saber que este filme 

existe. Eu tenho certa preguiça de 

ir aos festivais. Claro, é bacana, 

as pessoas são interessantes, nós 

ganhamos prêmios e tal, mas os 

longas não chegam no público. 0 

governo deveria pensar de manei-

ra mais estratégia, investir na visi-

bilidade do cinema nacional. Foi o 

que fizeram nos EUA e na Europa. 

Revista de CINEMA - E o cenário do cinema no nordeste? 

Cláudio Assis - Melhorou sensivelmente. Quando fizemos o "Amare-

lo", era preciso trazer tudo do Rio e São Paulo. Até mesmo câmeras 

35 mm. Veja bem: não havia câmeras 35 mm no nordeste! Bom, isso 

mudou. A tecnologia facil i ta as coisas. Tem muita gente fazendo cine-

ma em Recife por causa do digital. Mas é verdade também que o go-

verno do estado tem trabalhado muito neste sentido e vem investindo 

milhões e milhões no cinema pernambucano. Existe um edital anual 

somente para o audiovisual. Até cineclube recebe dinheiro. 

Revista de CINEMA - Como se prepara para as filmagens? Realiza 

storyboards? Faz muitos ensaios? 

Cláudio Assis - Eu não faço storyboard. Não gosto quando sei o que 

vai acontecer no set. Não quero fazer assim. Eu gosto de misturar 

documentário com f icção, ator e não ator. Durante as fi lmagens do 

"Febre", por exemplo, um mendigo se aproximou e pediu para traba-

lhar. Nós arranjamos um papel para ele entrar no filme. É assim que 

gosto de trabalhar. Os atores e não atores ensaiam bastante entre 

eles. Depois, vamos ao set. Eu gosto do calor do momento. 

Revista de CINEMA - Durante as filmagens de "Febre do Rato", vocês 

tiveram alguns problemas com a polícia, não é? 

Cláudio Assis - Foi sim. Algo ridículo. Estávamos filmando nas ruas do 

bairro Boa Vista, no Recife. Era uma seqüência em que o Zizo incita as 

pessoas a tirarem as roupas para se despirem de sua simbologia social. 

Era 7 de setembro, Dia da Independência. A cidade em geral fica vazia. 

E nós fechamos todas as ruas ao redor. Pagamos por isso. A prefeitura 

não só não deu um tostão para o filme como ainda nos obrigou a pagar 

para poder fechar as ruas e filmar. Alguém, no entanto, ligou para a 

polícia e fez uma denúncia. E a Polícia Militar apareceu. Eram um dez 

carros e outras motos. Quiseram levar o Irandhir preso, uma das atri-

zes... Foi uma correria danada. A produção tentando tirar os atores de 

lá... E as câmeras filmando tudo. A nossa sorte foi que o comandante da 

corporação sabia quem eu era, tinha visto "Amarelo Manga", e apazi-

guou os ânimos dos subordinados. Isto não é violência?! 

Revista de CINEMA - No "Amarelo" a câmera é urbana, ela anda 

atrás das coisas. No "Baixio" a câmera absorve o tempo parado da-

quelas pessoas. Como é a câmera de "Febre do Rato"? 

Cláudio Assis - É uma mistura desses dois aspectos. Ela precisava fa-

zer as duas coisas. É uma câmera urbana, que acompanha o Zizo aon-
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de ele for. É uma câmera poética, que tenta materializar na imagem 

a energia poética do personagem. Era isso que eu e Walter Carvalho 

queríamos. A imagem tinha que ser de alguma maneira o olhar do po-

eta. A fotografia tinha que ser poesia. Por isso optamos pelo preto e 

branco, por exemplo. 

Revista de CINEMA - Walter Carvalho é outro parceiro de longa data. 

Cláudio Assis - Sim. Eu trabalho com parceiros. Sempre. É como eu 

sei fazer. Quero essa parceria de idéias. Quero um cinema despoja-

do, abusado. Um cinema de pau duro! Não quero ter vergonha das 

coisas que faço. Quero que meus filhos tenham orgulho dos fi lmes 

que fiz. Eu encorajo a minha equipe a ser criativa. Todo mundo, do 

Walter Carvalho aos motoristas da van. Eles precisam entender que o 

filme é nosso. Eles precisam comprar este cinema. Claro que eu serei 

responsável pela qualidade do longa. Mas a autoria é de todos nós. 

Revista de CINEMA - Você se considera um esteta? 

Cláudio Assis - Não sou esteta coisa nenhuma! Eu sou um guerreiro. 

Um guerreiro que se junta a outros guerreiros, e, juntos, fazemos ci-

nema. Não tem nada de esteta. 

Revista de CINEMA - "Febre do rato" 

é uma expressão popular típica do 

nordeste que designa pessoas fora 

de controle, sem limites. A idéia era 

fazer dessa febre algo contagioso? 

Cláudio Assis - Na verdade, o título 

do filme faz alusão a duas coisas. Uma 

delas é essa expressão nordestina 

de alguém que está fora si, como os 

integrantes do maracatu que bebem 

azougue antes de entrar na folia. A 

outra diz respeito aos alagamentos 

recordes que ocorreram nos anos 60, 

quando as águas chegaram a 2 me-

tros e houve um surto de febre de rato. 

Então, tem esses dois lados. Acima de 

tudo, no entanto, febre de rato é uma 

atitude. Uma atitude que é minha e de 

minha equipe, e que, como algo conta-

gioso mesmo, queríamos passar para 

o público. A expressão batiza o jor-

nalzinho publicado por Zizo, um poeta 

anarquista e revolucionário que acre-

dita que as pessoas têm direito de ser 

o que quiserem. Esse sentimento dele 

e as coisas que ele escreve vão atingindo as pessoas ao redor. 

Revista de CINEMA - Todos os seus outros filmes foram lançados no 

Festival de Brasília. O que o fez estrear "Febre do Rato" em Paulínia? 

Cláudio Assis - Meu lugar sempre foi Brasília. Todos os meus fi lmes 

foram para lá. Mas Brasília não é mais em novembro. Antecipou-se 

para setembro, antes do Festival do Rio. E Paulínia é uma cidade que 

vem investindo bastante no cinema nacional. Por que eu não haveria 

de prestigiar o festival de Paulínia? Muito pelo contrário. Nós refleti-

mos muito sobre o assunto e achei importante estrear por lá. Foi uma 

atitude pensada mesmo. 

Revista de CINEMA - Como tem sido a recepção das pessoas? 

Cláudio Assis - Ótima. Por que gosto tanto de Brasília? Porque lá a 

platéia é bem plural. Não tem só cariocas ou paulistas. Tem gente do 

Brasil inteiro. Pois as sessões de Paulínia me surpreenderam positi-

vamente. 0 público era em sua maioria do interior de São Paulo, com 

gente de todas as idades. E as pessoas reagiam ao filme. Entravam no 

filme. Eram contagiadas por aquilo. Não foi como o "Baixio das Bes-

tas" , que dividiu o público já em sua primeira exibição lá em Brasília. 

Foi na estreia em Paulínia que vi que tínhamos acertado. 0 "Febre" 

estava mesmo do jeito que queríamos. 

Revista de CINEMA - Poderia falar de seus próximos projetos? 

Cláudio Assis - São dois. Um deles é uma adaptação de um romance do 

Xico Sá. A história se passa no sertão, na região do Crato. Eu, o Xico e o 

Hilton estamos trabalhando no roteiro. A idéia é pensar o Brasil. Quem 

somos? É algo sério, mas como humor, rindo de nós mesmos. Afinal, sem 

isso... 0 outro projeto é para um filme infantil. Chama-se "Chão de Estre-

las". Foi meu filho que pediu para eu fazer um filme que ele pudesse as-

sistir. E eu estava no aniversário do Beto Brant quando o Paulo Lins, autor 

do romance que deu origem ao "Cidade de Deus" (2002), me disse que o 

haviam pedido para escrever o livro infantil. Ele me perguntou porque não 

fazíamos também um filme. Começou assim. Ainda estamos no roteiro. 
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Text Box
Fonte: Revista de cinema, São Paulo, ano 11, n. 106, p. 18-22, set./ out. 2011. 




