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RESUMO 

 
 
 

O Sertão brasileiro tem sido alvo constante de representações desde o final 
do século XIX. Fora retratado na literatura brasileira, sobretudo pelo Romance de 30, 
como o ambiente detentor da essência de uma possível ―brasilidadeǁ, fato que se 
deve, em grande parte, à ideia de que, ao passo que os grandes centros do país 
começavam a se desenvolver e a entrar em contato com culturas estrangeiras, o 
Sertão permanecia inalterado, conservando raízes autênticas, genuínas. O Cinema 
Novo, herdeiro dessa concepção literária, foi o responsável por consolidar o Sertão 
como temática crucial no terreno das representações, trazendo à tela um Sertão 
configurado como palco de questionamentos políticos e sociais. A chamada fase de 
retomada, ainda na década de 1990, e, em seguida, a fase de pós-retomada da 
cinematografia brasileira, que se inicia na primeira década deste século, também 
lançaram mão das representações do Sertão, substituindo, nesse momento, seu 
caráter engajado por uma visão mais subjetiva. Ou seja, o Sertão passa a ser, a 
partir de então, palco de dilemas pessoais. Nesta pesquisa, propomo-nos analisar o 
cinema contemporâneo brasileiro de pós-retomada, através dos filmes ―ÁridoMovieǁ, 
de Lírio Ferreira, e ―O céu de Suelyǁ, de KarimAïnouz, que se apresentam como 
potenciais ilustrações das mudanças e transformações nas representações do 
Sertão, ao mostrar o diálogo da cultura sertaneja tradicional com a cultura 
mundializada. 

 
Palavras-chave: Sertão; representação; literatura brasileira; cinematografia 
brasileira; pós-retomada. 



 

THE SERTANEJA’S TRAJECTORY IN BRAZILIAN CINEMA: from literary and 
New Cinema’s representations to the reconfiguration of sertão in “Árido 

Movie” and “O céu de Suely”. 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 

The Sertão of Brazil has been a constant target of representations since the 
late nineteenth century. It was portrayed in brazilian literature, especially the 
Romance of 30, as the holder of the environmental essence of a possible 
"brazilianness", a fact which is due in large part to the idea that, while the large cities 
of the country began to develop and contact with foreign cultures, the Sertão 
remained unchanged, keeping authentic and genuine roots. The New Cinema, heir of 
literary conception, was responsible for consolidating the Sertão as a crucial theme in 
the field of representations, bringing to the screen a Sertão set as the stage for 
political and social questions. The so-called recovery phase, even in the 1990s, and 
then the post-recovery of Brazilian cinema, which begins in the first decade of this 
century, also made use of representations of the Sertão, replacing at this time, his 
character engaged for a more subjective perspective. Therefore, the Sertão becomes 
be, from then on, the scene of personal dilemmas. In this research, we will consider 
the contemporary Brazilian cinema of post-recovery, through the films "Árido Movie," 
of Lírio Ferreira, and "O céu de Suely", KarimAïnouz, which are presented as 
potential illustrations of the changes and transformations of the Sertão‘s 
representations, showing dialogue with the traditional sertaneja‘s culture and 
globalized culture. 

 
 
Key-words:Sertão; representation; brazilian literature; brazilian cinema; post- 
recovery. 
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Quando falamos na emergia de uma nova visibilidade e 
dizibilidade, falamos da emergência de novos conceitos, 
novos temas, novos objetos, figuras, imagens, que 
permitem ver e falar de forma diferenciada da forma como 
se via o sublunar, anteriormente. Que permitem organizá- 
lo de uma nova forma, que colocam novos problemas, 
que, por sua vez, iluminam este sublunar com novos  
focos de luz, que iluminam outras dimensões da trama 
histórica, da rede de relações que contrapõe a trama do 
espaço. Tanto na visibilidade quanto na dizibilidade 
articulam-se o pensar o espaço e o produzir o espaço, as 
práticas discursivas e as não-discursivas que recortam e 
produzem as espacialidades e o diagrama de forças que 
as cartografam (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009). 
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INTRODUÇÃO 

 
No ano de 2010, na noite da eleição da Presidente Dilma Roussef, um 

comentário feito por uma estudante de Direito, residente na cidade de São Paulo, 

chamou a atenção de muita gente em uma rede social. Indignada com a vitória da 

candidata petista, a estudante escreveu em seu microblogging: ―nordestino (sic) não 

é gente, faça um favor a SP, mate um nordestino afogadoǁ. E, isso não foi um caso 

isolado, assim como a estudante, outras tantas pessoas manifestaram sua ojeriza 

pela regiãoNordeste, alegando que o povo nordestino era o responsável pela eleição 

da presidente – que, ao ver da estudante, seria um grande equívoco. Os inúmeros 

xingamentos e ofensas proferidas pelos usuários do microbloggingfaziam referência 

à pobreza da região, à seca, à falta de educação do povo nordestino, tudo num tom 

altamente pejorativo. 

Muitos, porém, saíram em defesa da região, buscaram hostilizar tais 

comentários e até ações judiciais foram abertas contra alguns dos responsáveis 

pelos comentários. Esse preconceito tem sua origem nos discursos que surgiram há 

muito tempo, quando a região Nordeste ainda nem existia. É bem verdade também, 

que a imagem de Nordeste que está cristalizada na mente da maioria das pessoas 

pelo Brasil afora, ainda é fortemente associada à imagem do Sertão. 

Imageticamente, o Nordeste é facilmente descrito como o lugar da seca, da pobreza, 

do abandono social, da falta de oportunidade. Na mídia, é essa a imagem, 

amarelada, quente e tórrida que persiste. No campo das representações, também. 

Na literatura e no cinema, diversas obras propagam essa ideia de sinonímia 

entre Nordeste e Sertão. O litoral, a zona da mata, o crescente desenvolvimento da 

região, dificilmente aparecem como pauta discursiva, realidade que vem mudando 

nas produções cinematográficas dos últimos dez anos. Mas quais foram os 

caminhos que levaram a essa configuração? Será mesmo que o Nordeste é o 

Sertão? Quando e como essa relação sinonímica se estabeleceu? Esse 

questionamento irá nos direcionar para o objetivo maior dessa pesquisa: investigar o 

que mudou na forma de representar o Nordeste e o Sertão, adotada pelo cinema 

brasileiro contemporâneo, em comparação às clássicas representações da literatura 

e do Cinema Novo. 
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O Nordeste foi identificado, na literatura e no cinema, como o local de origem 

da ―verdadeiraǁ cultura brasileira ou do tipo brasileiro por excelência. O Sertão, 

dentro desse contexto, representaria nossa singularidade cultural, um ambiente 

onde as influências externas não atingiram a imensidão alcançada no litoral e nos 

grandes centros urbanos do país, preservando de certa forma, uma essência 

brasileira. 

Partindo desse pressuposto, o Sertão passa a ser alvo de representações em 

diversas formas artísticas, destaque para a literatura. O Sertão, desde a fase do 

Romantismo da literatura brasileira, é considerado detentor de uma possível 

brasilidade. Tais conjecturas começaram a tomar maiores proporções durante o 

Modernismo, quando havia uma necessidade de se pensar numa identidade 

brasileira, considerando-se a grande força do pensamento nacionalista que 

permeava os grandes intelectuais da época. Nesta fase, aparecem duas visões 

acerca do Nordeste: uma encabeçada por Gilberto Freyre, que procurava o cerne da 

brasilidade e defendia a importância da manutenção dos aspectos tradicionalistas da 

região; a outra, na esteira da Revolução de 1930, com um cunho mais político, 

apontava como causa do atraso do Nordeste a predileção do Governo pelo litoral e 

pelo Sul do país. 

A presença do Sertão nas representações literárias torna-se ainda mais 

constante nas obras dos romancistas de 30, que pertenciam a essa segunda 

corrente de visão do Nordeste, a exemplos de Rachel de Queiroz, José Américo de 

Almeida e Graciliano Ramos. Esses romancistas trabalharam com precisão a 

temática do Sertão com intuito de engendrar no imaginário nacional a ideia deste ser 

berço da genuína cultura brasileira. Dessa forma, após 1930, o pensamento social 

brasileiro ficou marcado pela discussão em torno da questão da brasilidade, do 

nacional e da identidade nacional. 

O Sertão, no entanto, encontrou no âmbito cinematográfico o terreno onde se 

consolidaria como temática crucial de representações que gravitam em torno das 

questões identitárias e da nacionalidade. No Cinema Novo, os cineastas filmavam as 

mazelas, os problemas, as dificuldades, enfim, tudo aquilo que era passível de 

revolta e denúncia. O Sertão era o palco do não-desenvolvimento, da fome e da 

seca. Logo, seus filmes lançavam mão de representações pedagógicas, com o 

objetivo de descrever e divulgar o Sertão, até então desconhecido, mítico e distante 

para grande parte do país. Assim, o Cinema Novo acabou ajudando a reforçar os 
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estereótipos do nordestino sertanejo criados nas primeiras décadas do século XX. 

Contudo, o principal objetivo dos cinemanovistas foi alcançado: dar visibilidade ao 

Sertão, a partir de filmes que se tornaram cânones da cinematografia nacional. 

Porém, o contexto sociocultural, político e econômico do Brasil mudou e com 

ele a forma de se pensar e fazer cinema no país. Diferente da década de 1960, onde 

o Cinema Novo enfrentava um Brasil ditatorial, anterior à globalização, o Cinema de 

Retomada e, posteriormente, o de Pós-retomada teriam a seu favor um Brasil 

democrático, globalizado, o que propiciaria a introdução de uma mentalidade mais 

mercadológica e menos socialmente engajada. Não há mais aqui uma preocupação 

de divulgação panfletária das deficiências sociais. Assim, o Sertão passa a ser 

representado pelo cinema brasileiro não mais como o palco da denúncia e do 

protesto, mas sim como um ambiente culturalmente diverso, onde as relações 

pessoais são exaltadas. 

Mesmo na produção cinematográfica contemporânea, é recorrente a 

representação do Sertão a fim de problematizar questões relativas ao nacional, 

representações essas que consolidaram uma dada cultura audiovisual: a temática 

sertaneja foi resgatada e virou foco de representação para inúmeros filmes. A 

chamada  ―fase  de  retomadaǁ  da  cinematografia  brasileira  passa  a  também  lançar 

mão das representações do Sertão, mas, aqui, substituindo o caráter engajado, por 

uma visão mais subjetiva: o Sertão torna-se palco de dilemas pessoais. 

Soma-se a isso o fato de que, a partir da primeira década desse século, o 

cenário cinematográfico, que antes era praticamente restrito ao Sudeste/Sul do país, 

se ampliou, o que fez com que o cinema feito no Nordeste ganhasse mais 

notoriedade. Sendo assim, uma vez que as representações do Sertão passam a ser 

feitas pelos próprios nordestinos, a legitimação desse discurso cinematográfico em 

torno da temática sertaneja é ainda maior. Dentro desse contexto, essa pesquisa 

busca compreender a reconfiguração das representações do Sertão na 

cinematografia de pós-retomada, levando em consideração, também, toda a 

retrospectiva histórica da literatura e do cinema em torno dessa temática. 

A metodologia de estudo utilizada teve aporte na pesquisa bibliográfica, 

lançando mão de um modo qualitativo de abordagem, o que permite programar, 

comunicar e avaliar com maior precisão o conteúdo dos filmes. Além disso, a 

investigação foi feita a partir da análise fílmica, que metodologicamente apresenta 

uma maior possibilidade para examinar os aspectos técnicos e discursivos das obras 
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e os parâmetros observados em vista a descrição do enredo fílmico (contexto 

histórico, trama, ponto de vista da narrativa, elementos visuais representados, etc.). 

A seleção dos filmes que compõem o corpus desta pesquisa obedece aos 

seguintes critérios: filmes de ficção, lançados após o ano de 2002, filmados no 

Nordeste, cujos diretores são nordestinos e que buscam retratar o Sertão 

contemporâneo. A partir da decupagem1, foram escolhidos três trechos de cada 

filme para a análise. Além disso, para evidenciar a reconfiguração desse Sertão, 

objetivo dessa dissertação, procurou-se centrar a escolha em outro dado 

interessante: nas representações sertanejas dos romances de 30 ou dos filmes 

cinemanovistas, o sertão é o lugar do qual se queria fugir. Em contrapartida, muitos 

filmes das fases de Retomada e Pós-retomada do cinema brasileiro, evidenciam o 

retorno dos personagens ao Sertão, como uma simbologia não só da volta das 

representações do Sertão ao cinema, mas principalmente, da volta daqueles que, 

anos atrás, haviam fugido do Sertão. 

Filmes como ―Árido Movieǁ (2006), de Lírio Ferreira e ―O céu de Suelyǁ, de 

KarimAïnouz, atendem a esses pré-requisitos citados acima, sendo exemplos 

dessas novas representações, trazendo às telas um Sertão cada vez mais moderno 

–  aos  moldes  do  Brasil  ―lulistaǁ,  do  Brasil  contemporâneo  –  e  em  contato  com  o 

desenvolvimento, diferentemente do que acontecia na época do Cinema Novo, fase 

em que o atraso era o principal problema sertanejo. Para isso, essa pesquisa busca 

ao longo de três capítulos, traçar uma retrospectiva dessas representações 

sertanejas no cinema e na literatura brasileira – a fim de apontar os caminhos 

herdados pelo cinema a partir de tais representações – pontuando seus principais 

aspectos em cada fase. 

O primeiro capítulo da dissertação apresenta uma breve retrospectiva em 

torno da história do Nordeste, da criação da região, do surgimento dos estereótipos 

em torno dela e da importância que os estudos do sociólogo Gilberto Freyre têm 

para a consolidação definitiva do Nordeste na dinâmica cultural nacional e no 

imaginário popular brasileiro. Procura ainda estabelecer uma discussão sobre como 

a temática do Sertão nordestino perpassa pelas formulações a cerca das 

representações e do construto da identidade nacional, sobretudo a partir das 

primeiras décadas do século XX, evidenciando o modo com que o debate sobre 

 
 

1 
Processo de transcrição e textualização, resultado de uma leitura atenta do conteúdo audiovisual. 
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nação, nacionalismo e regionalismos, com as questões do pertencimento identitário, 

tem sido produzido e reproduzido pela cinematografia nacional. 

No segundo capítulo é feita uma cartografia em torno do Sertão no cinema e 

na literatura brasileira, a fim de marcar as principais características dessas 

representações, evidenciando algumas obras do Romance de 30 – ―A bagaceiraǁ, de 

José Américo de Almeida, ―O quinzeǁ de Rachel de Queiroz e ―Vidas Secasǁ, de 

Graciliano Ramos –, do cinema das décadas de 1950 e 1960 – ―O Cangaceiroǁ 

(1953) de Lima Barreto, ―O Canto pro marǁ (1954) de Alberto Cavalcanti e ―Aruandaǁ 

(1960) de Linduarte Noronha – e do Cinema Novo – ―Vidas Secasǁ (1963), de 

Nelson Pereira dos Santos, ―Os Fuzisǁ (1964), de Ruy Guerra e ―Deus e o diabo na 

terra do Sol. Direçãoǁ (1965), de Glauber Rocha. Vale ressaltar que, a breve análise 

dessas obras acima citadas, é de suma importância para apontar as mudanças, as 

sincronias e os anacronismos na forma de representar o sertão nas diferentes fases 

do cinema brasileiro. 

E, por fim, no terceiro e último capítulo, será abordada a mais recente fase do 

cinema brasileiro, investigando, a partir de trechos dos filmes ―ÁridoMovieǁ e ―O céu 

de Suelyǁ, a forma e o modo com que a cinematografia brasileira de pós-retomada 

promove uma reconfiguração do sertão, a partir de suas representações autóctones, 

em oposição às clássicas e cristalizadas representações do sertão (e, por extensão, 

do Nordeste) que de forma didática, promoviam a divulgação do sertão, mas, em 

contrapartida, fortaleciam ainda mais a imagem estereotipada do Nordeste, do 

sertão e do seu elemento primórdio (o sertanejo). 
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1 O NORDESTE É O SERTÃO? 

 
O Nordeste é uma criação recente. Até a primeira década do século passado, 

ele nem existia. O Brasil era dividido apenas em duas grandes partes: Norte e Sul. 

Concomitante ao surgimento geográfico dessa nova região ia surgindo 

interpretações, imagens discursivas a respeito de suas peculiaridades, sobretudo 

nos aspectos climáticos e econômicos. Os discursos sobre o Norte qualificavam-no 

como atrasado, rural, assolado permanentemente pela seca, bárbaro, ignorante e 

servil. Em contrapartida, o Sul do país era tido como terra da abundância, do 

progresso. Configurava-se assim, um jogo dualista de poder: o avanço contra o 

atraso, a superioridade contra a inferioridade, os ricos contra os pobres. 

Devido à imensidão geográfica do Brasil, as regiões Sul e Norte, se olhavam 

como a quem olhavam o estrangeiro. Uma era estranha para a outra. Como o Rio de 

Janeiro era a capital a essa época, era comum que em relatos saídos em jornais ou 

em ensaios, qualquer informação de viajantes que se referisse a outras localidades 

fora do eixo Centro-Sul, fosse dada como estranha ou esquisita: aquilo que 

pertencesse à região sul do país, era costume nacional; já os costumes de outras 

áreas, como o Norte, eram tidos como costumes regionais. A partir daí, começam a 

ser criadas as formulações que, posteriormente, seriam consolidadas como práticas 

de estereotipia: 

 
Esses relatos do estranhamento funcionam também no sentido de 
criar uma identidade para a região de quem fala, em oposição à área 
de que se fala. Inventa-se o paulista ou o nordestino, por exemplo, 
atentando para as diferenças entre o espaço do sujeito do discurso e 
o que ele está visitando, ao qual, quase sempre, se impõe uma 
imagem e um texto homogêneo, não atentando para suas diferenças 
internas (ALBUQUERQUE JR. 2009, p.54-55). 

 

As falas desses viajantes e também dos intelectuais paulistas do inicio do 

século XX mostram a presença de um pensamento que tende a comparar os 

aspectos de cada uma das regiões, a fim de encontrar pontos de superioridade de 

uma em detrimento da outra. O ponto mais recorrente nas falas desses intelectuais 

diz respeito à situação econômica. 

A partir da metade do século XIX, a introdução da lavoura do café no Rio e 

em São Paulo e a chegada maciça de imigrantes europeus a esses estados, 

trazendo consigo ideias modernizadoras, juntamente com a queda dos preços do 
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mercado internacional do açúcar e do algodão e a valorização cada vez maior do 

café nesse mercado, o que provoca a transferência do poder econômico do Norte 

para o Sul. Somam-se a isso as secas periódicas e a pequena oferta de empregos 

nos centros urbanos no Norte, que forçavam o êxodo dos nordestinos para o Sul do 

país, fato que transformou a região no grande fornecedor de mão-de-obra não 

qualificada para as fazendas de café e as indústrias do Sul. 

O fato de a região Sul, mais especificamente, São Paulo, receber esse grande 

número de imigrantes estrangeiros, juntamente com a mudança do eixo econômico 

do país, devido à produção de café, pressupôs uma aceleração no desenvolvimento 

econômico e político nessa região. Em contrapartida, o Norte, além de não receber 

mão de obra estrangeira, veria grande parte de sua população migrar para o Sul em 

busca de oportunidades de trabalho. Com isso, acreditava-se que haveria uma 

supremacia não só econômica, mas também cultural e racial do Sul contra o Norte, 

já que o desenvolvimento havia chegado para um e não para o outro. 

A questão racial é um fator importante a ser discutido. É sabido que o Brasil, 

de uma forma geral, é constituído em sua maioria, por uma população mestiça. 

Porém, é na região Norte oriental (a futura região Nordeste), que a concentração de 

mestiços é mais acentuada. Eis então mais um fator que subjuga a região: o 

componente biológico como referência para delimitar um espaço social e cultural. 

 
Esta combinação de elementos está nitidamente presente na 
população nordestina, que expressa em suas características físicas 
exteriores, sinais evidentes de mestiçagem contínuo e prolongado, 
que produziu um tipo característico da região, cujas feições 
harmonizam traços negróides, indígenas e brancos, oriundos das 
três raças matrizes desta mestiçagem. (ANDRADE, 1997, p.104-105) 

 

Sobre a questão da mestiçagem racial, que caracteriza o tipo humano 

característico da região Nordeste, Maristela Oliveira de Andrade (1997) ressalta que 

mais importante que considerar sua existência, é considerar o significado que esta 

mestiçagem adquire ao criar uma imagem simbólica e, ao mesmo tempo, 

estereotipada do tipo nordestino por excelência, considerando ainda que esta 

imagem assume um papel fundamental como elemento da identidade do grupo, pelo 

seu caráter exterior e visível. Na contramão desse caráter identitário e social 

múltiplo, mesmo com uma diversidade cultural e racial interna, a relação 

representativa do Nordeste  para  o restante do país,  proporciona para aqueles  que 
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estão fora da região, uma totalidade homogênea e simplista de seus aspectos. Logo, 

o Nordeste parece assumir o papel do ‗outro‘ para o restante do país, sendo por isso 

encarado como uma região estranha e exótica. 

Esse discurso reducionista e naturalista, proferido na imprensa pelos 

intelectuais paulistas, ou ainda pelos viajantes, acelerou o processo de estereotipia 

do nordestino frente à população do Sul, realidade que persiste ainda nos dias 

atuais. Durval Muniz de Albuquerque Junior (2009) ressalta que São Paulo era vista 

como um espaço vazio que teria sido preenchido por populações europeias, como 

se não houvesse, no passado, a presença de índios, escravos e mestiços ali. 

Percebe-se aqui, mais uma vez, a força que a questão racial tem na consolidação 

desse imaginário entre as regiões: de um lado, os mestiços, os ―não-purosǁ; do 

outro, a raça pura, branca, quase europeia. 

A dualidade entre as regiões e o ponto de vista dos viajantes e dos articulistas 

dos jornais paulistas consolidam e disseminam a imagem estereotipada da região 

Norte/Nordeste. Para aqueles que não conhecem a realidade da região (ou seja, a 

maior parte do país), o que se lê tem valor de verdade absoluta. Partindo desse 

pressuposto, pode-se afirmar que o estereótipo funciona como um olhar e uma fala 

produtiva que possui uma dimensão concreta, se materializando ao ser subjetivado. 

Em outras palavras, 

 
Essas imagens, que podem ser também estereótipos, fazem parte do 
complexo jogo das identidades, construídas numa teia de relações 
entre os de fora e os de dentro da região. Identidades que são, 
também, peças fundamentais na afirmação de interesses políticos, 
econômicos e de reconhecimento cultural (BERNARDES, 2007, 
p.42). 

 
Diante disso, para o Sul do país, o Norte não passava de uma pseudo- 

unidade cultural, geográfica e étnica, uma região onde seus habitantes são 

identificados pelo sotaque postiço e acentuado, por serem maltratados pela seca, e 

por morarem em pequenas cidades comandadas pelo coronelismo. Toda essa 

estratégia de esteriotipização é o resultado do discurso proferido por uma  voz 

segura e autossuficiente que se arroga o direito de dizer o que é o outro em poucas 

palavras. Ou seja, discurso criado pela imprensa sulista para oprimir, discriminar e 

subjugar os nortistas. 
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Dessa forma, o Nordeste e o seu povo, são invenções destas determinadas 

relações de poder e do saber a elas correspondentes. Toda essa relação de 

dualidade não passa de um jogo de interesses, onde ganha quem tem o poder nas 

mãos. O Nordeste não é fruto da falha do sistema, e sim parte dele (verdade seja 

dita, a parte fraca do sistema, aquele que é oprimido e subjugado). Nesse contexto, 

―tentar superar este discurso, estes estereótipos imagéticos e discursivos acerca do 

Nordeste, passa pela procura das relações de poder e de saber que produziram 

estas imagens e estes enunciados clichês, que inventaram este Nordeste e estes 

nordestinosǁ (ALBUQUERQUE, 2009, p.31). Por não ter uma verdade, a região e o 

seu elemento primórdio seriam sustentados por esse discurso inventado pelas 

repetições estereotipadas de enunciados tidos como definidores do seu caráter. 

Esses enunciados proferidos pela mídia impressa, com o passar do tempo 

foram sendo cristalizados como representações deste espaço regional, como sua 

essência. A partir desse discurso, a única imagem de Nordeste possível, é a do 

Sertão. Sertão duro e castigado pela seca. Não por acaso, é justamente a imagem 

da seca que é predominante na explicação de uma ideia de Nordeste em âmbito 

nacional. O chamado discurso da seca é reproduzido no Brasil e no exterior, nos 

mais diversos âmbitos e discursos na sociedade, passando pela política, pelas artes 

(literatura e cinema, principalmente) e pela cultura. 

De acordo com o discurso da seca, a imagem do Nordeste e do Sertão torna- 

se uma só, e a região passa a servir de exemplo do que o Sul não deveria ser. A 

essa altura, os estereótipos já estavam devidamente instaurados no imaginário dos 

brasileiros e, apenas pontos negativos, seja quanto ao meio, seja quanto ao clima 

seco, eram conhecidos pelo restante do país. São essas as imagens e discursos  

que limitam, reduzem e estereotipam uma região, antes mesmo dela existir por 

completo. Com isso, são essas figuras e signos recorrentes nos discursos sobre o 

Nordeste que são destacados para preencher a imagem da região, impondo-se 

como verdades absolutas a partir da repetição. 

O Nordeste já é construído sob o prisma naturalista de uma região 

estigmatizada: é racialmente e intelectualmente inferior, sofre com a seca, a fome, e 

é tida como submissa e miserável. Nesse momento, vale ressaltar a importânciados 

estudos de ErvingGoffman (2008) no que se refere à questão do estigma, ou seja, 

um tipo especial de relação entre o atributo (neste caso, o ser nordestino, o ser 

sertanejo) e o estereótipo. Goffman expõe que é a sociedade quem estabelece os 
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meios de categorizar as pessoas e o total de atributos (que podem vir a se tornar 

estigmas) considerados como comuns e naturais para os sujeitos. Logo, ―quando um 

estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos permitem prever a sua 

categoria e os seus atributos, a sua ‗identidade social‘ [...]ǁ (2008, p.12). 

A respeito dessa Identidade Social, o autor a categoriza de duas formas 

diferentes: uma é a Identidade Social virtual, o ato de um indivíduo afirmar aquilo 

que o ―outroǁ deveria ser sem o conhecer de fato. É disso que surge o estereótipo e 

o estigma. Podemos tomar como exemplo dessa Identidade Social virtual o 

julgamento da imprensa e, por extensão, da sociedade sulista em relação ao 

Nordeste e ao Sertão. A outra é a Identidade Social real, que é aquela que diz 

respeito aos atributos reais que o ―outroǁ prova possuir. O estigma, nesse contexto, 

teria um papel definidor das relações sociais entre os indivíduos. 

 
O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo 
profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é 
uma linguagem de relações e não de atributos. Um atributo que 
estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outrem, 
portanto ele não é, em si mesmo, nem honroso nem desonroso 
(idem, p.13). 

 
Goffman configura o estigma em três diferentes tipos: o primeiro é referente 

às abominações do corpo, as deformidades físicas; o segundo diz respeito às culpas 

de caráter individual, como, por exemplo, as pessoas que sofrem de distúrbio 

mental, alcoolismo ou já tentaram o suicídio; e o terceiro tipo, aquele que mais se 

aproxima da realidade dos nordestinos, é o estigma referente à raça, nação e 

religião. Num primeiro momento, pode-se pensar que o ser nordestino não é um 

estigma, e de fato não é. Mas pensemos na seguinte situação: para o nordestino 

migrante, que parte para o Sudeste em busca de condições melhores de vida e 

trabalho, uma vez lá, o status de ―ser nordestinoǁ torna-se um estigma, por que ele 

ficará marcado como tal, e será sempre reconhecido através de certas nomeações 

depreciativas e estereotipadas, como os apelidos ―Paraíbaǁ, ―Baianoǁ ou ―cabeça 

chataǁ. 

Com isso, devido ao preconceito com o migrante (que ainda é uma realidade), 

―um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social quotidiana 

possui um traço que se pode impor à atenção e afastar aqueles que ele encontra, 

destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seusǁ (ibidem, p.14). 
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Logo, aqueles que ―se afastamǁ deste indivíduo, os que se encontram na posição 

social daquele que julga, são denominados por Goffman de ―normaisǁ. Ainda 

segundo o autor, a teoria do estigma é construída como uma ideologia, com o 

objetivo de explicar a inferioridade do outro e dar conta do perigo que ela representa, 

racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais 

como as de classe social. 

Estereótipos, estigmas e discursos depreciativos à parte, na tentativa de 

demonstrar o caráter social, étnico e identitário da cultura nordestina, a tradição é 

tomada como um dos elementos indispensáveis a esta empreitada. Nesse ínterim, 

Alexandre Barbalho (2004) destaca que, ao ponto que o capitalismo se instalava no 

Sul do país, o Nordeste usou da saudade e da tradição como elementos para dar 

consistência ao seu discurso regionalista, dando suporte aos problemas  

enfrentados. Dessa forma, ―com uma economia em decadência, restava às elites 

nordestinas evocar um passado glorioso e inventar uma tradição que resguardasse 

elementos positivos de identificaçãoǁ (BARBALHO, 2004, p.158). Com o Nordeste 

em pleno momento de assunção, a questão da tradição seria fator primordial no 

fortalecimento não só da região enquanto espaço, mas principalmente no que tange 

aos elementos culturais e sociais. Albuquerque Junior diz que: 

 
A busca das verdadeiras raízes regionais, no campo da cultura, leva 
à necessidade de inventar uma tradição. Inventando tradições tenta- 
se estabelecer um equilíbrio entre a nova ordem e a anterior; busca- 
se conciliar a nova territorialidade com antigos territórios sociais e 
existenciais. A manutenção de tradições é, na verdade, sua invenção 
para os novos fins, ou seja, a garantia da perpetuação de privilégios 
e lugares sociais ameaçados (2009, p.90). 

 
A invenção das tradições, sobretudo no caso do nordestino, configura-se 

como  o  contraste  ideal  entre  o  passado,  que  é  invocado  para  se  ―implantarǁ  a 

tradição, e as constantes mudanças e inovações do mundo moderno, representado 

pelo desenvolvimento econômico e social que pairava sobre o Sul do país. Segundo 

Eric Hobsbawm (1997), o termo ―tradição inventadaǁ é utilizado num sentido amplo e 

inclui tanto as tradições realmente inventadas, construídas e formalmente 

institucionalizadas (como é o caso do Nordeste) quanto as que surgiram 

naturalmente, mas cujo período exato de surgimento, não se pode afirmar. 
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O autor define essas ―tradições inventadasǁ como um conjunto de práticas, de 

natureza  ritualística  ou  simbólica,  que  visa  ―inculcar  certos  valores  e  normas  de 

comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma 

continuidade em relação ao passadoǁ (HOBSBAWM, 1997, p.9). Elas são reações a 

situações novas (como no caso nordestino, uma reação à tendência trazida pelo 

capitalismo de ―europeizarǁ nossos costumes) que ou assumem a forma de 

referência a situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado. Por 

conseguinte, o objetivo e a característica das tradições são a invariabilidade: o 

passado real ou forjado (no caso das tradições inventadas) a que elas se referem 

impõem práticas fixas, que são postas em práticas através da repetição. 

Hobsbawm afirma que toda tradição inventada utiliza a história como 

legitimadora das ações e como cimento da coesão grupal. Não é à toa que as 

tradições nordestinas são sempre buscadas em um passado rural e pré-capitalista, 

com padrões patriarcais (quando não escravistas) de sociabilidade. 

Essa busca pelos costumes antigos, que reverenciam os aspectos folclóricos 

da terra, vai de encontro à tendência ―globalizanteǁ do Sul do país, enaltecendo 

assim, o Regionalismo tradicionalista, corrente sociológica defendida por Gilberto 

Freyre, que acreditava que a verdadeira essência do povo brasileiro, era a essência 

pura do nordestino. Neste ponto, apresenta-se outro papel intrínseco às tradições 

inventadas: ―elas são altamente aplicáveis no caso de uma inovação histórica 

comparativamente    recente,    a    ‗nação‘,    e    seus    fenômenos    associados:    o 

nacionalismo, o Estado nacional, os símbolos nacionais, as interpretação históricas, 

e daí por dianteǁ (idem, p.22). 

Na empreitada de se inventar uma tradição, o discurso regionalista nordestino 

acabou por optar pela imagem da miséria, da pobreza e da seca. Na busca desse 

equilíbrio entre o antigo e o novo, procurou-se introjetar na história da região os 

clichês e estereótipos que simplificavam a essência do povo nordestino, discurso 

que favorecia as elites, os grupos ligados à atividade latifundiária, que eram os que 

mais lucravam com a ―indústria da secaǁ. De certa forma, mesmo com a importância 

de se fixar um aspecto cultural na região que era criada, o maior e mais ambicioso 

objetivo das elites era a continuidade de um discurso que já se sabia ser lucrativo. 

Pode-se dizer que o discurso da seca tem como seu marco de fundação o 

acontecimento da chamada ―grande secaǁ – período de estiagem que durou 3 anos 

(1877-1879) – matando milhares de pessoas e fazendo com que tantas outras 
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migrassem para outros lugares na esperança de uma vida melhor. Esse 

acontecimento foi o marco inicial para fixar a imagem da pobreza, da seca e da 

miséria às províncias do Norte. 

Vale ressaltar, porém, que a seca é também um problema político e de falta 

de investimento, uma vez que, há condições de se viver em uma terra árida, se 

houver atividades econômicas adequadas às condições da região. Dessa forma, a 

seca passou a servir como uma espécie de álibi para angariar ajuda financeira. E, 

mesmo assim, as verbas que eram destinadas para solucionar os problemas da 

estiagem, foram, na verdade, utilizadas para o enriquecimento de alguns grupos 

específicos da região, como os grandes latifundiários. 

 
A questão da influência do meio era a grande arma política do 
discurso regionalista nortista, desde que a seca foi descoberta em 
1877, como um tema que mobilizava, que emocionava, que podia 
servir de argumento para exigir recursos financeiros, construções de 
obras,  cargos  no  Estado  etc.  O  discurso  da  seca  e  sua  ‗indústria‘ 
passam a ser a ‗atividade‘ mais constante e lucrativa nas províncias 
e depois nos Estados do Norte, diante da decadência de suas 
atividades econômicas principais: a produção de açúcar e algodão. A 
seca tornou-se o tema central no discurso dos representantes 
políticos do Norte, que a instituem como o problema de suas 
províncias ou Estados (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009, p.72). 

 
O discurso da seca aproxima os grandes proprietários da Zona da Mata, os 

comerciantes das cidades, os produtores de algodão e criadores de gado. Os 

latifundiários e as elites regionais se beneficiavam da seca, mas nada ganhava o 

sertanejo, que via suas mazelas virarem estratégias de enriquecimento dos outros. 

Via-se, então, um paralelo muito bem estruturado: de um lado a região Norte, o elo 

mais fraco do desenvolvimento propiciado pelo capitalismo tardio brasileiro; do outro 

lado, o Sul do país, a fatia mais pomposa desse mesmo capitalismo, o real Brasil 

desenvolvido. 

Diante dessa problemática e a partir da chamada Indústria da Seca, mitificou- 

se um estado uniforme de necessidade e dependência constante sobre a região 

Nordeste. Diante dessa construção discursiva da estrutura do espaço regional, o 

Nordeste foi, e ainda é nos dias de hoje, associado no imaginário popular a um 

espaço arcaico e subdesenvolvido, distante da realidade de outras localidades. 

Segundo Michel Zaidan Filho (2001), essa problemática regional é o resultado de 

formas diferenciadas de inserção das diversas partes desse espaço geográfico no 
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mercado capitalista. Por isso, ―é possível dizer que a ‗região‘ não é uma positividade 

geográfica, mas, ao contrário, um produto sociocultural das disparidades geográficas 

no processo de desenvolvimento econômico capitalistaǁ (2001, p.43). 

Dada às questões de dualidade entre as regiões Norte e Sul, assim como às 

postulações do estereótipo que circulam a imagem do nordestino, vale agora 

destacar em que momento ocorre a ―assunçãoǁ da região Nordeste, que até então 

era parte integrante dos Estados do Norte, embora já houvesse todo um discurso 

pronto quanto à sua ―essênciaǁ. Dessa forma, o nascimento da região se deve muito 

mais ao campo das ideias e da cultura do que a questões geopolíticas: 

 
A seca, o cangaço, o messianismo, as lutas de parentela pelo 
controle dos Estados, são temas que fundarão a própria ideia de 
Nordeste, uma área de poder que começa a ser demarcada, com 
fronteiras que servirão de trincheiras para a defesa dos privilégios 
ameaçados. A elaboração da região se dá, no entanto, no plano 
cultural, mais do que no político. Para isso contribuirão decisivamente 
as obras sociológicas e artísticas de filhos dessa ―elite regionalǁ 
desterritorializada, no esforço de criar novos territórios existenciais e 
sociais, capazes de resgatar o passado de gloria da região, o fausto 
da casa-grande, a ‗docilidade‘ da senzala, a ‗paz e estabilidade‘ do 
Império (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009, p.46-47). 

 
São filhos dessa elite nordestina nomes como Rachel de Queiroz, José Lins 

do Rego e José Américo de Almeida, romancistas de 30 que fizeram sucesso ao 

retratar em suas páginas as tradições e a saudade de tempos passados. Porém, o 

grande nome desse processo de nascimento do Nordeste é Gilberto Freyre. A 

preocupação com o nacionalismo foi bastante intensa em seus trabalhos, que 

buscavam sempre um paralelo entre o regional e o nacional, enfatizando a defesa  

da região como unidade de organização nacional e a conservação dos valores 

regionais  e tradicionais do Brasil.  Para o  autor,  o ―único  modo  de ser nacional no 

Brasil é ser, primeiro, regionalǁ. 

De acordo com Denis de Mendonça Bernardes (2007), até as primeiras 

décadas do século XX, apesar de existir a base geográfica, não havia nenhuma 

percepção da existência de uma territorialidade denominada Região Nordeste. Ou 

seja: existia o espaço territorial (que pertencia à região Norte), mas, institucional e 

geograficamente falando, o Nordeste ainda não existia. No período da Primeira 

República (1889-1930), a distinção regional começou, incipientemente, a se 
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acentuar. Com a ascensão do Ciclo da borracha, passou-se a falar em uma nova 

divisão espacial, com referência ao Nordeste. A partir desse momento, 

 
Começa a aparecer na literatura geográfica, nos textos políticos e 
nas mais diversas expressões culturais o termo Nordeste, a designar 
uma área que já não mais se confunde com o Norte. Não há, ainda, 
uma definição oficial dessa nova territorialidade, e as expressões 
Norte e Nordeste ainda continuam sendo usadas para exprimir a 
mesma realidade espacial; no entanto, a percepção de realidades 
distintas já é um fato (BERNARDES, 2007, p.65-66). 

 
Foi na tentativa de extrapolar as definições geográfica, natural, econômica ou 

política, que, em 1925, foi elaborado sob a influência de Gilberto Freyre o primeiro 

recorte cultural do Nordeste. O Livro do Nordeste ―dará a este recorte regional um 

conteúdo cultural e artístico, com o resgate do que seriam as suas tradições, a sua 

memória, a sua históriaǁ (2009, p.86). O livro antecipa os pontos de discussões que 

vão nortear o Congresso Regionalista do Recife, em 1926, organizado pelo Centro 

Regionalista do Nordeste, com a proposta de unir os aspectos regionais e 

universais, o tradicional com o moderno. 

A realização do Congresso, bem como as atividades do Centro Regionalista e 

do Movimento Autonomista em Pernambuco, repercutiram na imprensa do Sul do 

país, que passou a criticar a radicalização do Regionalismo nordestino. Pela primeira 

vez, o Nordeste ostentava uma posição crítica e atuante contra a hegemonia política 

e cultural dos seus ―opositoresǁ. E a ideia de Nordeste vai se tornando cada vez 

mais presente, uma vez que, essa série de eventos faz emergir e institucionalizar a 

ideia da região. 

Embora as secas e todas as imagens clichês e estereotipadas continuem a 

fazer parte da história da região, elas não são mais os fatores principais que definem 

sua identidade e sua origem como região. Agora são os fatos históricos e de origem 

cultural que marcariam seu nascimento e desenvolvimento como consciência. Até o 

final da primeira década do Século XX, ainda se usa Norte e Nordeste como 

sinônimos. Só depois daí que começa a surgir a diferenciação e, finalmente, a região 

Nordeste se institucionaliza2. O Nordeste surge como reação às estratégias de 

 
2
De acordo com Bernardes (2007), foi no ano de 1921 que se iniciou o processo de assimilação do termo 

Nordeste, com a tese de Agamenon Magalhães para a cátedra de geografia do antigo Ginásio Pernambucano, “O 

nordeste brasileiro”. Em seguida, três acontecimentos encabeçados por Gilberto Freyre foram os responsáveis 

por fixar o termo: “O livro do Nordeste”, de 1925; o Primeiro Congresso Regionalista do Nordeste, em 1936; o 

livro “Nordeste”, em 1937. 
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nacionalização que tem como base a questão da modernização e do enraizamento 

de elementos estrangeiros na nossa cultura, processo que tinha como berço a 

região Sul. 

O Nordeste representa então, uma nova região, nascida de um novo tipo de 

Regionalismo, assentada no discurso da tradição e numa posição nostálgica em 

relação ao passado. Soma-se a isso o fato de que não havia receptividade para  

essa proposta de resgate no Sul do país, que só vislumbrava para si aquilo que era 

moderno, e o inevitável e desejável progresso, representados pelas novidades 

sociais e tecnológicas vindas de fora. Logo, ―a região surge assim como uma ‗dobra 

espacial‘, como um espaço fechado às mudanças que vêm de fora. O Nordeste se 

voltaria para si como forma de se defender do seu outro, do espaço industrial e 

urbano que se desenvolvia notadamente no Sul do paísǁ (ALBUQUERQUE JUNIOR, 

2009, p.94). 

A procura por uma identidade regional nasce da reação a dois processos de 

universalização que se cruzam: a globalização do mundo pelas relações sociais e 

econômicas do capitalismo, pelos fluxos culturais globais que são frutos da 

modernidade, e a nacionalização das relações de poder. A identidade regional, por 

sua vez, permite costurar uma memória, inventar tradições, encontrar uma ligação 

entre os homens do presente com o seu passado. A cultura popular e o folclore3 

seriam então, elementos de integração do povo nesse contexto regional, facilitando 

a absorção dessa identidade regional pelas camadas que se buscava integrar à 

nova região que se formava. 

Ficam claras então as divergências latentes entre as regiões do Brasil, que se 

definiriam por histórias, culturas e tradições diferenciadas. O inicio do Século XX traz 

consigo a imensa vontade de estabelecer um senso de nacionalidade e identidade 

nacional no Brasil. Acreditava-se que o caminho para isso, seriam as investidas nos 

aspectos de modernidade, que surgiam juntamente com a ascensão do capitalismo 

no país. Na contramão desse processo, o Nordeste se consolida como o espaço, 

onde a questão regional e a preservação de aspectos do passado falam mais alto na 

construção de um caráter nacional. É nesse ponto, em especial, que a obra 

3
Maracatu, bumba-meu-boi, reisado, coco de roda, frevo, caboclinho, literatura de cordel, xilogravuras e a 

ciranda são expressões folclóricas genuinamente nordestinas de grande influência na formação da identidade 

regional. Dentro deste discurso tradicionalista, o folclore desempenharia “uma função disciplinadora, de 

educação, de formação de uma sensibilidade, baseada na perpetuação de costumes, hábitos e concepções, 

construindo novos códigos sociais, capazes de eliminar o trauma, o conflito trazido pela sociabilidade moderna” 

(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009, p.92). 
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sociológica de Gilberto Freyre e as suas postulações acerca do Regionalismo, 

ajudaram na formação e consolidação da cultura e identidade nordestina. 

 
 
1.1 O Regionalismo de Gilberto Freyre 

 
Se temos hoje uma região Nordeste consolidada, com traços identitários e 

culturais bem definidos, isso se deve em grande parte aos estudos de Gilberto 

Freyre. Por isso, trazemos seu ponto de vista sociológico para nossa pesquisa, a fim 

de delinear historicamente os caminhos do Nordeste na dinâmica cultural nacional e 

no imaginário popular brasileiro. Vale ressaltar que não temos o intuito de abarcar 

toda a sua obra e sim trazer para essa discussão as postulações de Freyre em torno 

da cultura brasileira, da mestiçagem e da identidade nacional. 

Dentro do contexto cultural e intelectual, os ideais naturalistas  davam conta 

do discurso a respeito do Nordeste, negligenciando suas peculiaridades e sua 

diversidade, em nome de uma imagem simplista e homogeneizada. A questão da 

mestiçagem e do ambiente físico, assim como o clima, eram suficiente para se 

entender o Nordeste, uma vez que, o naturalismo ―se propunha a realizar de 

maneira obstinada uma descrição mais fria e fiel da realidade, introduzindo para 

tanto os modelos científicos como suporte para a sua apreensão da realidadeǁ 

(ANDRADE, 1997, p.121). Esse contexto só vai começar a tomar um novo rumo 

quando o naturalismo é substituído, nas primeiras décadas do século XX, por uma 

nova forma de se compreender a região. Essa nova forma buscava aprofundar o 

conhecimento das especificidades regionais nordestinas, com base na identificação 

de critérios como o meio físico, a raça, os fatores sociais e econômicos, além de 

resgatar a história da região. 

Maristela Oliveira de Andrade destaca que as primeiras tentativas de formular 

um discurso regionalista se integravam a uma concepção ampla da nacionalidade 

brasileira, entendida na perspectiva de uma pluralidade cultural, porém com uma 

forte tendência a se aglutinar para formar uma unidade nacional, sem, no entanto, 

ignorar as particularidades de cada região. A respeito do Regionalismo nordestino, a 

autora ressalta que, 
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Tratava-se de aprofundar o conhecimento das especificidades 
regionais nordestinas, com base na identificação de critérios de 
análise como: características do meio físico; composição étnica, 
racial e social da população; experiência histórica e vocação 
econômica da região (idem, p.98-99). 

 

A autora destaca também que o discurso regionalista é dividido em dois 

momentos: num primeiro momento ele se expressa predominantemente através do 

enfoque geográfico e cultural, tendo como ponto culminante o movimento 

regionalista, cuja proposta era eminentemente cultural. Já, num segundo momento, 

este discurso assume um enfoque mais econômico e político, se propondo a avaliar 

as diferenças regionais em termos das disparidades econômicas provocadas por 

uma distribuição desigual dos recursos federais. 

Esse segundo momento traduz-se em uma postura reivindicativa a fim de  

criar uma instituição voltada para o fomento ao desenvolvimento regional (aqui já 

aparecem as primeiras ideias que, posteriormente, resultaria na criação da SUDENE 

- Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Para esta pesquisa, iremos 

nos restringir apenas à abordagem do primeiro momento do discurso regionalista, 

dando maior enfoque no Regionalismo pregado pelo sociólogo Gilberto Freyre, que  

é considerado como um dos fundadores da Sociologia Brasileira (juntamente com 

Caio Prado Jr. E Sérgio Buarque de Holanda). 

De acordo com Carlos Guilherme Mota (1990), após a destruição do mito 

imperial do herói da raça branca, que era cultivado no período imperial, as portas 

para o redescobrimento do Brasil foram reabertas. Somente após a abolição dos 

escravos, a proclamação da República e os movimentos populares (a exemplo da 

guerra de canudos) ―que se sistematiza e se cristaliza essa ideia de Nação e de 

Cultura Brasileira, incorporando muito do pensamento positivista do país da 

República  e  dos  ‗tenentes‘  reformistas.  Depois  de  1930,  o  Estado  absorve  as 

análises dos explicadores do Brasilǁ (MOTA, 1990, p.25). Com a Revolução de 1930, 

as oligarquias começam a entrar em declínio e, em contrapartida, durante o Estado 

Novo (1937-1945), 

 
[...] consolida-se nos aparelhos ideológicos do Estado — e fora deles 
— uma concepção nacionalista de Cultura Brasileira: no ensino, na 
rede de bibliotecas, nas interpretações de ideólogos do porte de 
Fernando de Azevedo, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre e 
Afonso Arinos, na concepção de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, etc. (idem, p.20) 
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Inserida nesse contexto, a obra de Gilberto Freyre é um marco importante 

pelo avanço que ela representou, viabilizando a ampliação da compreensão da 

sociedade, cultura e identidade nordestina e nacional. A grande preocupação do 

autor dentro de sua pesquisa são os estudos em torno da formação e da 

interpretação do Brasil. Para o sociólogo (que também era antropólogo e 

historiador), a sociedade brasileira se caracterizava não só pela miscigenação 

cultural que daí adveio, mas principalmente através do campo cultural. 

De acordo com Mariza Veloso e Angélica Madeira (1999) houve uma 

mudança no forma de pensamento em torno da questão do nacionalismo, que antes 

era ancorado no nativismo romântico, passando a partir da segunda metade do 

século XIX, a ser baseado ―em tramas discursivas mais complexas, orientadas pelo 

cientificismo reinante, pelos diversos determinismos legíveis na própria superfície 

dos discursos da épocaǁ (1999, p. 38). Dessa forma, 

 
Surgem aí, na segunda metade do século XIX, polêmicas, obras e 
discussões centradas na questão das raças e suas hierarquias, no 
destino da mestiçagem, discussões essas que dominavam o cenário 
europeu e que adquiriram especial relevância no Brasil, país que 
havia passado pela experiência da escravidão, de população 
majoritariamente mestiça, tentando inserir-se num processo de 
modernização de âmbito internacional. O Brasil parecia, assim, ser 
um laboratório para a experimentação de todas aquelas ideias (idem, 
p. 39). 

 

Partindo desse pressuposto, Gilberto Freyre reedita a temática racial, 

constituindo-a como chave para a compreensão do Brasil. É nesse ponto que ele 

buscará compreender nossa identidade como nação e a contribuição do regional na 

formação de um caráter nacional. O Regionalismo pregado por ele ―não é mera 

justificativa ideológica de um lugar social ameaçado, e sim uma nova forma de ver, 

de conhecer e de dizer a realidade, só possível com a emergência da nação, como o 

grande problema a ser respondidoǁ (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009, p.101). Sendo 

assim, o Regionalismo freyreano surge das práticas políticas que levaram à 

descoberta da região como um artifício contra a centralização política e econômica, 

e aos processos centralizadores do desenvolvimento capitalista. 

Freyre acreditava que a busca pela nacionalidade, pela essência brasileira, 

antes de qualquer coisa, passava primeiramente por uma questão regional. Antes de 

compreender o todo, seria necessário compreender as partes que formam esse 
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todo. O Regionalismo freyreano não era fruto do naturalismo (como era o 

Regionalismo anterior à década de 1920, que não era fundamentado em um 

discurso sociológico), mas sim fruto da reorganização dos saberes e dos dizeres. 

Vale ressaltar que à medida que o saber naturalista, de base evolucionista e 

biológica, entra em crise, é o saber sociológico, preocupado com as  questões 

sociais e culturais, que vai assumindo um papel importante na definição de uma 

identidade para o brasileiro, bem como na definição de suas regiões e de seus tipos 

regionais. Trata-se, então, do surgimento de uma nova consciência: 

 
O Regionalismo é redefinido de simples representação pitoresca do 
dado local em forma de arte, de luta política em nome de uma 
província, de um Estado, para um novo discurso em que esses dois 
aspectos surgem articulados e superados. A produção cultural 
supera a visão exótica e procura dar ao regional uma formulação 
cultural que lhe permita, por sua vez, posicionar politicamente de 
uma nova forma (idem, p. 101). 

 

Daí seu fator de absoluta significação para as postulações sobre o Nordeste a 

partir das primeiras décadas do século XX. É o Regionalismo freyreano que dará 

subsídios para que a ideia de Nordeste comece a se desvincular dos parâmetros 

naturalistas, absorvendo aspectos mais voltados para os campos sociais, culturais e 

identitários. Esse Regionalismo freyreano eleva o Nordeste à expressão cultural, 

ultrapassando a imagem de reflexo do meio, da raça, ou das relações sociais de 

produção. É Gilberto Freyre o criador de uma das mais duradouras produções 

discursivas da cultura brasileira do século XX: a chamada ―brasilidade nordestinaǁ, 

festejada nacional e internacionalmente como a marca da originalidade brasileira. 

A obra freyreana creditava à mestiçagem e à tropicalidade, o cerne da 

identidade nacional. Com isso, o Nordeste deixava de ocupar uma posição de 

subalternidade na formação do caráter nacional, passando a ocupar o lugar do berço 

da essência da brasilidade. É com estas preocupações que a ideia de região e, 

principalmente, a ideia de região Nordeste vai ser tomada como base para a 

formulação de sua sociologia. Segundo Freyre (1933), no Brasil, as relações entre 

brancos e negros (ou raças de cor, termo usado pelo autor) foram desde a primeira 

metade do século XVI condicionadas pelo sistema de produção econômica (a 

monocultura latifundiária) e pela escassez de mulheres brancas, entre os 

conquistadores. Assim, 
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O que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido 
de aristocratização, extremando a sociedade brasileira em senhores 
e escravos, com uma rala e insignificante lambujem de gente livre 
sanduichada entre os extremos antagônicos, foi em grande parte 
contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. A índia e a negra- 
mina a princípio, depois a mulata, a cabrocha, a quadrarona, a 
oitavona, tornando-se caseiras, concubinas e até esposas legítimas 
dos senhores brancos, agiram poderosamente no sentido de 
democratização social no Brasil (FREYRE, 1933, s.p.). 

 

Gilberto Freyre transformou a negatividade que era associada ao mestiço em 

positividade, o que permitiu completar definitivamente os contornos de uma 

identidade que há muito vinha sendo desenhada. Isso só foi possível, porém, devido 

ao período histórico ao qual Freyre pertenceu: um Brasil pós-abolição, onde 

finalmente  a  figura  do  negro  pode  ser  compreendida  além  da  ideia  da  ―força  do 

trabalhoǁ, sendo também incorporada ao amalgama da cultura brasileira. Dessa 

forma, com as condições sociais modificadas, Freyre desenvolveu sua obra em uma 

sociedade brasileira não mais em período de transição. 

Com isso, o mito das três raças (branca, índia e negra) torna-se plausível e 

pode se atualizar como ritual. Ortiz ressalta que a ideologia da mestiçagem, que 

estava aprisionada nas ambiguidades das teorias racistas, ao ser reelaborada por 

Freyre, pôde difundir-se socialmente e se tornar senso comum. Freyre defende que 

―a miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que 

doutro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande e a mata tropical; 

entre a casa-grande e a senzalaǁ (idem, s.p.). 

Ou seja, o que era mestiço, finalmente tornou-se nacional.Logo, ―o mito das 

três raças, ao se difundir na sociedade, permite aos indivíduos, das diferentes 

classes sociais e dos diversos grupos de cor, interpretar, dentro do padrão proposto, 

as relações raciais que eles próprios vivenciamǁ (ORTIZ, 2006, p.43). A configuração 

dessa mestiçagem, a partir das três raças, encobre os conflitos raciais (por ser 

inclusiva), e possibilita a todos a se reconhecerem como nacionais. Mota observa 

ainda que, a partir das postulações de Freyre, ―a mestiçagem passava a ser 

valorizada, numa erudita procura de convergência racial cordialǁ (1990, p.36). Dessa 

forma, 

Sua obra representou, nada obstante, uma ruptura com a abordagem 
cronológica clássica, com as concepções imobilistas da vida social 
do passado e do presente. A obra de Freyre teve o peso de uma 
denúncia do atraso intelectual, teórico e metodológico que 
caracterizava os estudos sociais e históricos no Brasil (idem, p.35). 
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O Regionalismo freyreano também vai questionar o fator modernizador 

advindo do capitalismo. A formação da nacionalidade deveria passar longe das 

influências estrangeiras e burguesas e se voltar para os aspectos mais 

tradicionalistas, que se remetessem ao passado mítico de sua história. O 

Regionalismo de Freyre seria uma forma de protesto contra a colonização cultural do 

Brasil, contra a padronização da cultura nacional, representaria uma resistência à 

europeização da nossa identidade, ainda em formação. E o Nordeste, por não ter 

sido alcançado pelo desenvolvimento capitalista que atingiu o Sul do país, seria o 

exemplo de manutenção do tipo brasileiro por excelência. 

Essa é a principal ideia que está impressa no Manifesto Regionalista, 

documento escrito no ano de 1926 (mas que só foi publicado no ano de 1952) e que 

foi proferido por Gilberto Freyre durante o Congresso Regionalista de Recife, no 

mesmo ano. O Manifesto buscava estimular o nascimento de uma unidade nacional, 

negando as iniciativas separatistas, como eram muitas vezes acusados. Instigava 

articulações entre as regiões brasileiras e não entre os Estados, procurando evitar 

divergência política, o que poderia enfraquecer o movimento. Queria-se, acima de 

qualquer coisa, o fortalecimento da região Nordeste no campo das práticas intelecto- 

culturais, evidenciando a imagem de, 

 
Um Nordeste impressionista, onde as formas da região emergem e 
são inventadas entre o passado turvo e a confusão do presente. Uma 
região social e culturalmente elaborada. Uma poética espacial, que 
reduz à semelhança de tipos e realidades características a 
diversidade espaço-sócio-cultural. Freyre procura estabelecer uma 
verdade de conjunto, trazendo à luz o que considera seus traços 
mais característicos, seus tipos mais representativos (desde o fidalgo 
dono de terras até a mulher do povo que faz renda) 
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009, p.101). 

 
Embora exalte a cultura nordestina, o Manifesto evidencia que ―seu fim não é 

desenvolver a mística de que, no Brasil, só o Nordeste tenha valor [...] só os 

problemas da região da cana ou da área das secas ou da do algodão apresentem 

importânciaǁ (FREYRE, 1952, s.p.). Longe de serem excludentes com o restante do 

país, ―os animadores desta nova espécie de Regionalismo desejam ver se 

desenvolverem no País outros Regionalismos que se juntem ao do Nordeste, dando 

ao movimento o sentido organicamente brasileiroǁ (idem, s.p.). 
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Percebe-se então, que, o movimento regionalista também tinha como 

preocupação a criação de outros Regionalismos no país e que esses se juntassem 

em prol da formação de uma brasilidade, da criação de uma identidade nacional 

brasileira. Nas páginas do Manifesto Regionalista, Freyre deixa expressas todas as 

suas ideias a respeito de uma nova organização para o Brasil. Ele acreditava que o 

Brasil deveria ser administrado regionalmente, estudado regionalmente, analisado 

regionalmente quanto aos problemas econômicos. Mas deixa claro que isso nada 

tem a ver com intuitos separatistas. De acordo com Freyre, o conjunto de regiões é 

que forma verdadeiramente o Brasil. Seriamos, assim, um conjunto de regiões antes 

de sermos um conjunto de Estados. 

Os mais diversos elementos da cultura nordestina são colocados nas linhas 

do Manifesto como o grande trunfo da região em relação ao resto do país. O 

Nordeste, neste quesito, é elevado à região cujas tradições são as mais dignas no 

processo de formação de uma brasilidade, já que são tradições tradicionais, 

permaneceram intactas às ações da modernidade. Logo, o Nordeste teria o direito 

de considerar-se uma região que já contribuíra para dar a cultura ou à civilização 

brasileira autenticidade e originalidade e ―não apenas doçura ou temperoǁ. Nas 

palavras do sociólogo, 

 
Talvez não haja região no Brasil que exceda o Nordeste em riqueza 
de tradições ilustres e em nitidez de caráter. Vários dos seus valores 
regionais tornaram-se nacionais depois de impostos aos outros 
brasileiros menos pela superioridade econômica que o açúcar deu ao 
Nordeste durante mais de um século do que pela sedução moral e 
pela fascinação estética dos mesmos valores. (ibidem, s.p.). 

 

Em suma, credita-se ao Movimento Regionalista e suas ações, a exemplo da 

realização do Congresso Regionalista, uma função crucial não só na preservação da 

unidade nacional, como na compreensão da sociedade brasileira. O Manifesto serviu 

não só como um importante documento na batalha em busca da valorização e 

afirmação do Nordeste dentro do cenário nacional, mas também como um espelho 

de como a região é narrada pelos olhos de Freyre. 

A análise de Gilberto Freyre sobre o Nordeste rejeita apreendê-lo através de 

dados quantitativos, mas sim sob uma perspectiva qualitativa, a partir de um 

processo de empatia que o autor tem com a região (denotando subjetividade em sua 

obra), método que se confunde com o método literário e poético, o que tornou o seu 
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trabalho pouco acolhido pelo meio acadêmico na época – tendência que hoje, 

segundo Maristela Oliveira de Andrade, está sendo incorporada ao discurso 

científico, pela qualidade que tem de realizar uma apreensão da realidade muito 

mais próxima do real, diferente dos complexos esquemas teóricos construídos pela 

ciência para representar o real. Ainda segundo a autora, a rejeição dos intelectuais 

nacionais à obra de Freyre, decorre, principalmente da obediência dos meios 

intelectuais dominantes à uma tradição científica pautada nas ideias de neutralidade 

e objetividade. 

Nessa linha sociológica de pesquisa muito própria e estilizada em busca de 

melhor compreender a região, de buscar os aspectos formadores de sua cultura e 

identidade, enfim, na tentativa de ―inventar o Nordesteǁ, Freyre recorre ao passado 

da região. Para isso, ele não se vale da biografia de grandes personalidades ricas e 

poderosas nem de fatos históricos grandiosos. A singularidade da obra de Freyre se 

encontra no ato de reconstruir o passado através do cotidiano de pessoas anônimas 

e de fatos ordinários de suas vidas, tendo como instrumento de pesquisa a utilização 

dos diários íntimos, de cartas pessoais, álbuns de família e anúncios de jornais da 

época. 

 
Gilberto Freyre preocupa-se com esse tempo cotidiano. Ele acredita, 
pois que o material do conhecimento histórico só pode ser aquele 
recolhido das experiências do dia-a-dia. O que mais lhe interessa são 
aqueles que possuem um sentido valorativo, isto é, as que, na 
sociedade brasileira, se caracterizam como – palavras de Gilberto 
Freyre – ―valores rurais, telúricos e agráriosǁ. Como consequência, o 
autor afirma que esses valores agrários, rurais, patriarcais, 
organizaram todo um sistema de vida, todo um modo de ser da 
produção e reprodução dos grupos sociais no Brasil (VELOSO et. al., 
1999, p.155). 

 

A nação, para Freyre, não é entendida como o espaço burguês e capitalista, 

mas como a manutenção de um espaço que ligasse passado, presente e futuro num 

contínuo sem se descaracterizar. Maristela Oliveira de Andrade ressalta, então, dois 

fatores que são de suma importância para a compreensão do Regionalismo 

idealizado por Freyre. O primeiro é o patriarcalismo, que definiria ―a importância 

assumida pelas relações de família no conjunto das relações sociais no Brasil, de 

onde parece derivar um certo autoritarismo e machismo, tão presentes ainda em 

nossa sociedadeǁ (idem, p. 47). O segundo é a mestiçagem, que trata de considerar 

a cultura brasileira como resultado de um intercâmbio entre as culturas: europeia, 
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africana e indígena. Albuquerque Junior compartilha desse mesmo ponto de vista, 

reiterando que o mito da mestiçagem transforma a construção da identidade 

nacional  num  processo  de  homogeneização  cultural  e  étnica.  Ou  seja,  ―o  Brasil, 

assim como o Nordeste, é pensado como o local do fim do conflito, da harmonização 

entre raças e culturas, e para isso concorriam as três raças formadoras da 

nacionalidadeǁ (2009, p.111). 

Parte dessa miscigenação que nos constitui, para Freyre, se deve a questões 

de raça. Isso ficou claro em seu livro ―Casa Grande e Senzalaǁ, no qual ele traz à 

tona a questão do fenômeno da mestiçagem, ―o qual serviu de fundamento para um 

processo muito mais profundo que produziu não apenas o homem de caráter 

mestiço, mas engendrou no homem brasileiro uma alma mestiçaǁ (ANDRADE, 1997, 

p.165). Dessa forma, o cruzamento interracial (do qual o brasileiro, e principalmente 

o nordestino é exemplo), dá origem a esse ser mestiço e concretiza um estado de 

hibridização social e cultural no Brasil. 

Ao captar a essência da cultura brasileira, Freyre estabeleceu um plano de 

análise, cujo foco de interesse foram as relações de caráter ordinário, vividas no 

âmbito doméstico, para apreender o cotidiano da vida social numa perspectiva 

histórica. Essa perspectiva está presente não só em ―Casa Grande e Senzalaǁ como 

também em outras obras do sociólogo, como no livro ―Sobrados e Mucambosǁ, de 

1936, que traz implícito já no título uma crítica ao declínio do regime escravocrata 

brasileiro (os aristocratas latifundiários, com a crise nas plantações de cana-de- 

açúcar e com a libertação dos escravos após a Lei Áurea, vão gradativamente 

perdendo suas riquezas, e são obrigados a deixar suas casas-grandes para morar 

em sobrados nas cidades) e o livro ―Ordem e progressoǁ, publicado em 1959. 

O Regionalismo de Freyre trouxe também grandes avanços no que tange ao 

entendimento da dualidade entre as regiões Norte/Nordeste e Sul, que em Freyre 

ganha uma nova conotação: sentimento versus razão, dilema em que se cindia a 

identidade nacional, representada pela divisão entre suas duas regiões. É a partir 

desse mesmo dilema que se configura outra relação de dualidade que marcou os 

estudos sobre a identidade nacional brasileira: o Modernismo versus o Regionalismo 

freyreano. 

O primeiro inspirava-se no manifesto futurista assimilado por artistas paulistas 

que acabavam de chegar da Europa. ―O Modernismo expressava os esforços das 

elites na elaboração de um projeto global da sociedade, mas na medida em que se 
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mantiveram presos aos esquemas europeus, não conseguiram visualizar 

propriamente a sociedade nacionalǁ (idem, p.123). Já o segundo lança um olhar 

sobre si (o Nordeste pelo Nordeste), procurando valorizar as tradições populares, 

herdadas de um passado colonial, para selecionar e identificar as raízes da cultura 

regional. 

O Regionalismo freyreano era uma reação ao processo de estandardização 

da vida, patrocinado pelo imperialismo, resistência à visão de superioridade cultural 

que este carrega. Partindo da questão da cultura nacional, esse Regionalismo se 

configuraria como uma atitude contra a colonização cultural do país. Isso, em 

oposição ao ―nacionalismo ou o internacionalismo que acompanhava o processo de 

modernização do país, de sua subordinação a padrões burgueses, era, para ele, 

descaracterizador de sua identidade culturalǁ (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009, 

p.104). Ao invés de procurar desvendar qual dos dois movimentos é mais legítimo, 

ou qual é o precursor nos estudos da nacionalidade no campo cultural, 

 
[...] deve-se atentar para o fato de serem movimentos integrados a 
um mesmo campo de visibilidade e de dizibilidade, aos mesmos 
códigos de sensibilidade quanto ao espaço nacional e quanto à 
função da cultura e da arte. Eles tentam responder às mesmas 
problemáticas que emergem no campo cultural (idem, p.105). 

 
Assim, não há de se condenar os modernistas. Muito pelo contrário. Eles 

estavam, assim como os regionalistas, preocupados com a questão da tradição, 

porém, de uma forma diferenciada: pensavam a tradição como quesito a ser 

reelaborado em conjunto com a modernidade. Atrelar o antigo com o novo, 

interrelacionando os dois períodos históricos, a fim de assimilar melhor nossas 

raízes, mas em um processo de comunhão com aquilo que estava por vir com o 

desenvolvimento. Vale ressaltar que essa pesquisa, longe de tomar partido de um 

dos movimentos, acredita que tanto o Regionalismo quanto o Modernismo, 

trouxeram importantes avanços no que tange não só à consolidação do Nordeste 

como um espaço de ampla perspectiva cultural, mas também como movimentos que 

contribuíram na formação de elementos identitários regionais e nacionais. 

É importante frisar que, ao dar um enfoque mais cultural nos aspectos que 

envolviam as questões de raça e mestiçagem, Gilberto Freyre ―oferece ao brasileiro 

uma carteira de identidadeǁ (ORTIZ, 2006, p.42). Dessa forma, a obra freyreana, ao 

abordar tão contundentemente o tema da cultura brasileira, proporciona um melhor 
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entendimento no que tange à compreensão da brasilidade e oferece subsídios para 

se acreditar na existência de uma identidade nacional. 

 
 
1.2 Ser tão brasileiro, ser tão nacional 

 
Entendemos a identidade enquanto fonte de significado e experiências de um 

povo, se fundamentando na fixação das bases do poder, organizando resistências 

na luta informacional e construindo novos comportamentos e instituições. Assim, 

cada tipo de processo de construções de identidades leva a um resultado distinto no 

que tange à constituição da sociedade. Pode-se afirmar então que há uma relação 

indissociável entre identidade e sociedade, relação que se torna ainda mais 

consistente quando se fala em nação (Cf.CASTELLS, 2000). 

Stuart Hall (2002) salienta que as identidades nacionais não são coisas com 

as quais o homem nasce, mas são formadas gradualmente e transformadas no 

interior das representações dos grupos sociais. As nações não são apenas 

entidades políticas, mas produtoras de sentidos, um sistema de representação 

cultural, ou ainda, uma comunidade simbólica, o que explica seu poder para gerar 

um sentimento de identidade e lealdade. O autor expõe que, na contemporaneidade, 

as identidades nacionais vêm sendo alteradas: elas que já foram centradas e 

inteiras, estão sendo agora deslocadas pelos processos da globalização. Este 

processo é um fenômeno social total que permeia o conjunto das manifestações 

culturais e para existir, ele deve se localizar, enraizar-se nas práticas dos homens, 

sem o que seria uma expressão abstrata das relações sociais. 

Seguindo nessa mesma linha, mas com um enfoque direcionado para a 

realidade brasileira, Renato Ortiz (2006) acredita que toda identidade é uma 

construção simbólica, o que elimina, portanto, as dúvidas sobre a veracidade ou a 

falsidade do que é produzido. Ou seja, ―não existe uma identidade autêntica, mas 

uma pluralidade de identidades, construídas por diferentes grupos sociais em 

diferentes momentos históricosǁ (2006, p.8). A partir dessas postulações que nos 

orientamos a pensar os elementos identitários no Brasil e sua direta associação ao 

universo sertanejo. Este ponto de vista abordado por Ortiz encontra apoio nas ideias 

de Albuquerque Junior (2009) que ratifica o caráter simbólico da identidade: 
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A identidade nacional ou regional é uma construção mental, são 
conceitos sintéticos e abstratos que procuram dar conta de uma 
generalização intelectual, de uma enorme variedade de experiências 
efetivas. Falar e ver a nação ou a região não é, a rigor, espelhar 
estas realidades, mas criá-las. São espaços que se institucionalizam, 
que ganham foro de verdade (2009, p.38). 

 
No Brasil, país cujo processo de modernização capitalista foi retardado, os 

grandes intelectuais do país assumiram um papel decisivo na construção de uma 

ideia de Brasil enquanto nação, na formação de um espírito de brasilidade. A 

ciência, ou seja, os pensadores brasileiros, como Silvio Romero, Euclides da Cunha 

e Gilberto Freyre, são em grande parte responsáveis pela construção nacional do 

Brasil. Foi através de suas obras, que transitam em torno das questões da cultura 

brasileira e da identidade nacional, que se pôde delinear um projeto modernizador 

do Brasil no que se refere à inclusão dos tipos brasileiros por excelência no 

pensamento social. Passou-se, a partir dos estudos desses intelectuais, a se 

questionar a existência de uma unidade nacional, que é construída, por mais 

destoante que se possa parecer, a partir da diversidade que lhe é inerente. 

Nas obras e vertentes de cada um dos intelectuais acima citados, não há 

divergências e sim diferença de ênfases ou evoluções de pontos de vistas. Os 

trabalhos de Silvio Romero tinham como enfoque principal o folclore; Euclides da 

Cunha pesquisava a tipificação do homem brasileiro e sua relação com o meio 

ambiente (o sertanejo, o gaúcho, etc.); em Gilberto Freyre nós temos a questão da 

tradição e da mestiçagem. Os três autores têm linhas de pesquisa distintas, mas que 

condizem com o espírito da época. Os intelectuais, assim como o Estado (em seus 

primeiros anos de governo republicano), tinham em comum um bem maior: tentar 

traçar os contornos da nacionalidade brasileira. De acordo com Nísia Trindade Lima 

o debate intelectual em torno dos contrastes do Brasil tem um importante papel no 

processo de mudança social. 

 
Imagens da sociedade brasileira, que, por vezes, surpreendem pela 
sua semelhança, são construídas por intelectuais de épocas 
diferentes, formados segundo cânones distintos de trabalho 
acadêmico, mas que parecem compartilhar os mesmos sentimentos 
de estranhamento diante de seu lugar como intelectuais e em relação 
a  esse  ‗outro‘  representado  pelo  homem  brasileiro  –  visto  como 
isolado, resistente à mudança ou despossuído (LIMA, 1999, p.32). 
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É atribuído ao Nordeste, mas especificamente ao Sertão, o título de detentor 

da essência de uma possível brasilidade, por ser considerado o local de origem 

desta ―verdadeiraǁ cultura brasileira – cultura essa que é tão rica em sua diversidade 

quanto em interpretações acerca de sua existência como unidade – ou do tipo 

brasileiro por excelência. 

Em um país de tamanha extensão, onde a pluralidade está presente em 

muitos aspectos (sejam eles sociais, econômicos, políticos ou culturais) e cujo povo 

é o produto do cruzamento de três culturas distintas (a branca, a negra e a índia) o 

Sertão assume o papel de representação máxima da nossa singularidade cultural e 

lugar de preservação da essência brasileira. Mas por quê? Quais são as 

características intrínsecas ao Sertão que o elevaram a esse patamar? Como pode o 

Sertão ser ao mesmo tempo taxado de atrasado e exótico e ainda ser a resposta 

para o entendimento da nossa identidade? Como pode ser tão brasileiro, ser tão 

nacional? 

Apresentar e discutir os diferentes significados que a palavra "Sertão" assume 

no pensamento social brasileiro pode nos ajudar a entender os diversos caminhos 

trilhados para a construção da nação. O sucesso das interpretações que falam da 

singularidade brasileira em termos de espaço é maior e mais duradouro do que o da 

retomada dos eventos históricos. Dá se conta que o elemento principal para se 

entender a existência de uma identidade nacional no Brasil, se deve às postulações 

sobre raça e mestiçagem (como já foi dito no subcapítulo anterior). 

Os estudos de raça, que floresceram no Brasil no final do Séc. XIX, segundo 

Renato Ortiz, sofrem forte inspiração das teorias raciológicas elaboradas na Europa 

em meados deste mesmo século, movimento científico que se volta para os estudos 

anatômicos e craniológicos com intuito de responder às indagações a respeito das 

diferenças entre os homens. No Brasil os nomes que se destacam nos estudos de 

raça são Euclides da Cunha e Nina Rodrigues, que juntamente com Silvio Romero 

são considerados os precursores das Ciências Sociais no Brasil. Segundo Ortiz, a 

elite intelectual brasileira foi influenciada por um aspecto que delineou os limites nos 

quais a produção teórica brasileira da época se constituiu, e que foi decisivo para se 

pensar a questão da identidade brasileira: o da evolução histórica dos povos. 

Segundo Ortiz, 
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[...] o evolucionismo se propunha a encontrar um nexo entre as 
diferentes sociedades humanas ao longo da história; aceitando como 
postulado que o ―simplesǁ (povos primitivos) evolui naturalmente para 
o mais ―complexoǁ (sociedades ocidentais), procurava-se estabelecer 
as leis que presidiriam o progresso das civilizações. Do ponto de 
vista político, tem-se que o evolucionismo vai possibilitar à elite 
europeia uma tomada de consciência de seu poderio que se 
consolida com a expansão mundial do capitalismo (2006, p.14-15). 

 
Essa dada superioridade da civilização europeia é originada, então, das leis 

naturais que orientariam a história dos povos. Dessa forma, aceitar essa teoria em 

solo brasileiro seria atestar uma pretensa ―inferioridadeǁ da nossa civilização. Assim, 

a teoria do evolucionismo vai ser usada, no Brasil, para tentar entender a questão do 

―atraso brasileiroǁ e apontar para a possibilidade, em um futuro próximo, do Brasil se 

constituir enquanto povo, enquanto nação. 

Porém, a simples utilização da teoria não seria de grande valia, uma vez que, 

se deve levar em conta, a realidade brasileira e as peculiaridades que são inerentes 

ao seu povo. Ortiz ressalta então que, se o evolucionismo, de uma forma mais 

ampla, torna possível a compreensão das sociedades, é necessário, porém, 

completá-lo com outros argumentos que possibilitem o entendimento da 

especificidade social brasileira: o meio e a raça. 

As questões relacionadas ao meio e a raça se constituíam, então, em 

categorias do conhecimento que definiam a interpretação da realidade brasileira. 

São fatores importantes para os intelectuais brasileiros, na medida em que 

exprimem o que há de específico em nossa sociedade. Não bastava somente aplicar 

a teoria se ela não se ajustasse às nossas condições especiais, afinal de contas, 

―ser brasileiro significa viver em um país geograficamente diferente da Europa, 

povoado por uma raça distinta da europeiaǁ (idem, p.17). Logo, a construção de uma 

identidade brasileira passa obrigatoriamente pelo entendimento desses dois 

elementos. 

A partir desses dois elementos que as perguntas feitas no início 

dessesubcapítulo começam a serem respondidas. O Sertão seria o detentor dessa 

essência de brasilidade por ser constituído por um povo fruto da miscigenação das 

três raças (a branca, a negra e a índia), inserido em um meio onde, por conta da 

aclimatação peculiar, apenas esse povo mestiço tem as habilidades necessárias 

para se viver. 
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O nordestino só é forte na medida em que se insere um meio inóspito 
ao florescimento da civilização europeia. Suas deficiências provêm 
certamente desse descompasso em relação ao mundo ocidental, sua 
força reside na aventura de domesticação da caatinga. Procura-se 
dessa forma descobrir os defeitos e as vicissitudes do homem 
brasileiro (ou da sub-raça nordestina)  vinculando-os 
necessariamente às dificuldades que teria encontrado junto ao meio 
ambiente que o circunda (ibidem, p.18). 

 
Ainda nas palavras do autor, na medida em que a civilização europeia não 

pode ser transplantada integralmente para o solo brasileiro, e levando em 

consideração também que no Brasil duas outras raças consideradas inferiores 

contribuem para a evolução da história brasileira, torna-se necessário encontrar um 

ponto de equilíbrio: meio e raça, atribuem então, ao Nordeste e ao Sertão, o 

elemento primordial de nossa identidade. É do resultado dessa experiência 

aclimatadora que se pode caracterizar uma cultura brasileira distinta da europeia. A 

questão da raça é a linguagem através da qual se apreende a realidade social, ela 

reflete inclusive o impasse de construção de um Estado Nacional que ainda não se 

consolidou. 

A essência do ser nacional, antes das postulações referentes à mestiçagem 

serem formuladas, era direcionado ao povo indígena. O modelo de nacionalidade 

moldado no Romantismo, porém, mostrava-se incompleto, uma vez que tentava 

forjar uma relação de miscigenação do índio com o branco, mas não incluía o negro 

no processo (a exemplo do livro O Guarani, de José de Alencar). O negro não era 

considerado como parte integrante da sociedade nem da identidade brasileira, e o 

único fator que era levado em conta, no que se refere à presença negra, era sua 

força de trabalho. 

Somente com o movimento abolicionista e as transformações profundas pelas 

quais a sociedade passou, é que o negro é integrado às preocupações nacionais – 

uma visão que começa a ser delineada nas três últimas décadas do século XIX, com 

a emergência do regime republicano. Vale salientar que a abolição da escravatura 

desempenhou papel fundamental na reflexão sobre a sociedade brasileira, dando 

relevo ao debate sobre a identidade nacional e à integração dos diferentes grupos 

sociais. 

De acordo com Nísia Trindade de Lima (1999), ―os primeiros anos de 

República foram palco de um expressivo movimento de valorização do Sertão, seja 

enquanto espaço a ser incorporado ao esforço civilizatório das elites políticas, 
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sejacomo  referência  da  autenticidade  nacionalǁ  (p.65).  A  ―trocaǁ  do  índio  pelo 

sertanejo como símbolo da identidade nacional, além da questão da mestiçagem, se 

deve também às experiências de incursão Brasil adentro. 

Fica claro que Sertão e viagens de expedições civilizatórias, são termos que 

se interpenetram e se completam. O espaço sertanejo, antes desconhecido – e em 

certo grau, temido, por ser conhecido como o espaço de barbárie e violência – 

começa a ser integrado ao mapa, passando a fazer parte constitutiva do país. 

Mesmo que, no plano das ideias e no discurso proferido pela mídia, ainda prevaleça 

a imagem de um Sertão inóspito e exótico, são nessas expedições Brasil adentro, 

juntamente com os estudos desenvolvidos pelos intelectuais da época que o 

conceito ao redor do termo ―Sertãoǁ vai migrando do pólo naturalista negativo, para o 

pólo simbólico da essência da nacionalidade. Dessa forma, ainda segundo a autora, 

―Sertão, povoamento, civilização, integração à nacionalidade constituem termos 

recorrentes em diferentes documentos das três primeiras décadas do século XXǁ 

(LIMA, 1999, p.67). 

Renato Ortiz (2006), na tentativa de simplificar a miscigenação de raças da 

qual o povo brasileiro é resultado e a diversidade cultural e identitária do país, se 

vale de um adjetivo que consegue reunir todas essas características: o Brasil 

―cadinhoǁ, país que é fruto da junção de um ―bocadoǁ de elementos diferentes, de 

diversas culturas e povos diferentes. Um país de extensão continental, onde cada 

região tem seus costumes e crenças, um clima diferente, uma economia diferente. 

Na soma de cada um desses ―Brasisǁ, dá-se o conjunto da obra. E é nesse ponto 

que as ideologias regionalistas atuam: na valorização das raízes regionais em prol 

do fortalecimento da nação, como dito no subcapítulo anterior. 

Nas últimas décadas do século XIX e, nas primeiras décadas do século XX, 

quando a caça a um espírito nacionalista se manifestou, os diversos movimentos 

regionalistas Brasil a fora tentaram puxar para si a autenticidade do ser nacional. 

Sobre isso, Albuquerque Junior ressalta que a emergência da formação discursiva 

nacional-popular provoca o surgimento de uma consciência regional generalizada e 

destaca que, 
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Diante da crescente pressão para se conhecer a nação, formá-la, 
integrá-la, os diversos discursos regionais chocam-se, na tentativa de 
fazer com que os costumes, as crenças, as relações sociais, as 
práticas sociais de cada região que se institui neste momento, 
pudessem representar o modelo a ser generalizado para o restante 
do país, o que significava a generalização de sua hegemonia (2009, 
p.61). 

 

Para isso, determinadas práticas diferenciadoras de cada uma das regiões 

são trazidas à luz, a fim de dar materialidade a seu discurso e suas características. 

Ainda segundo o autor, a escolha de elementos como o cangaço, o messianismo, o 

coronelismo, para temas definidores do Nordeste, se faz em meio a uma 

multiplicidade de outros fatos, que, no entanto, não são iluminados como matérias 

capazes de dar uma cara à região, questão que fortificou ainda mais os estereótipos 

em torno da região e de seu povo. Junta-se a isso, o clima, que castigava o Sertão 

nordestino, que sofria constantemente com a seca. Discursiva e imageticamente foi 

forjada no pensamento social brasileiro e na imaginação das pessoas que não 

conheciam a região, a ideia de que o Nordeste é o Sertão e vice-versa. E é devido a 

esta formulação discursiva e imagética que existe, até hoje, a dificuldade de se 

produzir novos discursos sobre a região – empreitada que vem sendo gradualmente 

construída pelos cineastas brasileiros contemporâneos. 

A simplificação dos elementos culturais e identitários, que gerou esta falsa 

relação de sinonímia entre Nordeste e Sertão, impediu a renovação do discurso em 

torno da região. Nós veremos, nos capítulos seguintes, que essa problemática foi 

estendida ainda mais pelas representações artísticas que tinham como temática a 

região Nordeste ou o Sertão, como as obras literárias e o cinema, que na tentativa 

de despir a região dos estereótipos, ressaltando seus elementos tradicionais, 

acabaram fortificando-os ainda mais. 

Sendo assim, outras partes do Nordeste, como a zona da mata ou as cidades 

litorâneas eram pouco representadas, já que o Sertão era o discurso mais forte e 

presente quando se buscava a temática nordestina. No cinema, em especial, 

veremos que as representações do Sertão surgem já com um estigma atrelado à 

barbárie, à violência, ao jagunço e, permanecerá assim por grande parte da história 

da cinematografia nacional, dando sinais de mudança apenas na década de 1990, 

com o cinema de retomada. 
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Há ainda outra questão, que segundo Nísia Trindade Lima (1999), também é 

representativa para o processo de construção da nacionalidade brasileira: o 

dualismo entre o litoral e o Sertão, surge no pensamento social brasileiro como um 

conjunto de imagens de grande força simbólica, que expressam o antagonismo de 

distintas formas de organização social e cultural. Ou seja, essa dualidade pode ser 

vista como um conjunto de imagens espaciais e simbólicas que guardam estreita 

relação com esta ideia de dois tipos de ordem social. Nessa relação de antagonismo 

o Sertão assume o papel de representação máxima da nossa singularidade cultural 

e lugar de preservação da essência brasileira em contraponto ao litoral e aos 

grandes centros urbanos, palcos do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, nas 

primeiras décadas do século XX. Para Lima, 

 
Sertão e litoral representam os contrastes de uma sociedade vista 
como o principal problema a ser investigado, e que foi objeto de 
diferentes tentativas de interpretação. A ideia de um país moderno no 
litoral, em contraposição a um país refratário à modernização, no 
interior, quase sempre conviveu com a concepção oposta, que 
acentuava a autenticidade do Sertão em contraste com o parasitismo 
e a superficialidade litorâneos (1999, p.17). 

 
O Sertão pode ser comparado a outros lugares em que os dilemas de um 

processo civilizatório se fizeram sentir,a exemplo da dualidade Sertão versus litoral 

existente no Brasil, mundo afora temos exemplos de outras ―linhas divisóriasǁ, como 

o oeste versus o leste da Alemanha, a questão meridional na Itália e a questão norte 

versus Sul nos Estados Unidos. A autora chama atenção para este último caso, uma 

vez que ele marca a história social e política americana, consistindo tema frequente 

nas manifestações artísticas e na interpretação historiográfica e sociológica sobre a 

sociedade norte-americana. Vale ressaltar aqui que este caso de dualidade dos 

Estados Unidos nutre uma grande semelhança com o caso brasileiro entre o Sertão 

e o litoral, que também é bastante relevante para a nossa história social e política, 

assim como também é tema das nossas manifestações culturais. 

 
À semelhança do debate sobre o papel da fronteira no caso norte- 
americano, o dualismo litoral/interior indica a ênfase nos aspectos de 
uma sociedade nova que se queria civilizar, muitas vezes de forma 
ambígua, mas preservando sua autenticidade. É possível estabelecer 
comparação entre a representação dos sertões no pensamento 
social brasileiro e a da fronteira na história dos Estados Unidos. Em 
ambos os casos, temos um espaço de contornos geográficos pouco 
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definidos, representado como o lugar onde se desenvolveria o mais 
típico da identidade nacional (idem, p.42). 

 
 

As dualidades entre regiões ou espaços dentro de um mesmo território, a 

partir dos exemplos dados acima, são comuns no processo de formação e na 

afirmação de uma nação, evidenciando a força simbólica e discursiva que um 

espaço geográfico ou outro pode inferir na dinâmica de constituição de uma 

nacionalidade. Dessa forma, voltando ao caso brasileiro, é importante para essa 

pesquisa pensar o Sertão enquanto espaço simbólico, e não geograficamente. Seja 

ele o Sertão goiano, mineiro ou nordestino, o importante é pensá-lo enquanto ideia 

referida a características centrais da formação social brasileira, a partir do qual 

podemos discutir os diversos significados que esta ideia de Sertão assume no 

pensamento social brasileiro. 

O caráter conservador e de resistência à mudança, que foi historicamente 

atribuído ao Sertão, é, juntamente com a questão da mestiçagem, ponto crucial para 

que entendamos a importância do Sertão configurado como detentor de uma 

identidade genuinamente brasileira. No entanto, conservadorismo e resistência 

podem ser atrelados como sinônimos de atraso, o que sugere uma conotação 

negativa ou positiva, ―aproximando-se de antinomias clássicas das sociedades 

ocidentais: civilização e barbárie; culturas de folk e civilização ocidental; tradição e 

modernidade; cultura e civilizaçãoǁ (ibidem, p.23). 

Nessa relação entre Sertão e litoral, a geografia não se separa da história. 

Essa ideia de dois ―Brasisǁ opostos tenderia a ser vista, segundo Lima,a partir de 

uma noção de tempo histórico, que é geograficamente representado pela concepção 

de um território atrasado e/ou estagnado, propício para a manutenção da tradição, e 

de outro mais desenvolvido, suscetível de receber a influência de correntes 

modernizantes. Encontra-se então, de um lado o espaço da resistência, onde a 

modernização proporcionada pelo capitalismo não foi implantada, o que 

supostamente permitiu que os elementos tradicionais da raiz nordestina e sertaneja 

não fossem perdidos. Situação contrária ao que aconteceu no litoral, que não deve 

ser visto apenas enquanto cidades que são banhadas pelo mar, mas sim enquanto 

todo o espaço da civilização, do desenvolvimento, onde a modernização se alocou. 

A partir dessa dualidade, se delineia outra construção discursiva de cunho na 

estereotipia, só que, dessa vez, no sentido contrário: o Sul do país, o ―litoralǁ, é visto 
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pelos nordestinos e sertanejos como o espaço onde a influência estrangeira advinda 

com o capitalismo aboliu os traços identitários das raízes brasileiras ali presentes. 

Somam-se a isso as políticas de imigração, que trouxeram um número bastante 

expressivo de migrantes para o Brasil. Carlos Guilherme Mota destaca que na 

década  de  1880,  acontecimentos  como  ―a  abolição  da  escravatura  (1888)  e  a 

proclamação da República (1889) criam as condições para uma ordem capitalista 

moderna, estimulada pela imigração europeia e pelo trabalho assalariadoǁ (1990, 

p.19). Mota aponta também a importância da presença estrangeira no processo de 

desenvolvimento do Brasil e na América latina. Para o autor: 

 
A considerar, finalmente, que na década em que nasce a República 
brasileira, os investimentos europeus na América Latina alcançaram 
seu ápice. O movimento imigratório no Brasil e na Argentina registrou 
cerca de 200 mil pessoas por ano, ligando-se à urbanização, à 
ampliação da rede ferroviária, etc. (idem, p.27). 

 
Além do significado econômico e desenvolvimentista, a vinda desses 

imigrantes para o Brasil possui uma dimensão ideológica, como aponta Ortiz: o 

branqueamento da população brasileira, com o objetivo de ―elevarǁ a sociedade 

brasileira a padrões europeus, política que vai de total encontro com as ideias do 

Regionalismo nordestino encabeçado por Gilberto Freyre, que credita, justamente à 

mestiçagem que se tentava exterminar, à essência da identidade brasileira. 

Símbolo maior da identidade nacional, o Sertão acabou como um dos grandes 

temas abordados pelas artes no Brasil, sobretudo a literatura e o cinema, que tinham 

justamente como objetivo, ao discutir esse tema, a busca pela tal ―nacionalidadeǁ. O 

Sertão, mesmo que timidamente, desde a fase do Romantismo da literatura 

brasileira, vem sendo tomado como ambiente detentor da essência de uma possível 

―brasilidadeǁ. Tais conjecturas começaram a tomar maiores proporções nas 

produções literárias dos romancistas de 30, onde havia uma necessidade de se 

pensar numa identidade brasileira atrelada ao Sertão, vide a grande força do 

pensamento nacionalista que permeava os grandes intelectuais da época. 

Destaca-se que, é nesse momento, que o ―Sertão deixa de ser aquele espaço 

abstrato  que  se  definia  a  partir  da  ‗fronteira  da  civilização‘,  como  todo  o  espaço 

interior do país, para ser apropriado pelo Nordesteǁ (ALBUQUERQUE JUNIOR, 

2009, p.133). O Cinema novo, herdeiro dessa concepção, foi o responsável por 
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consolidar o Sertão como temática crucial no terreno das representações, trazendo à 

tela um Sertão palco de questionamentos políticos e sociais. 

Já no período do Cinema da Retomada, a partir dos anos 1990, o resgate de 

alguns aspectos cinemanovistas, como as representações do Sertão, voltam às telas 

permeando questionamentos mais voltados para o âmbito das relações, sobretudo 

afetivas, mas sem deixar de pensar a identidade e o nacional em paralelo. No 

próximo capítulo será traçada uma cartografia que busca compreender os caminhos 

que fizeram do universo sertanejo uma importante temática para a literatura e para a 

cinematografia brasileira, a partir da análise da trajetória da representação do Sertão 

na literatura, e na história do cinema no Brasil. 

 

2 CARTOGRAFIA DO SERTÃO NO CINEMA E NA LITERATURA BRASILEIRA 

 
A grande abordagem do tema ―Sertãoǁ em diversas obras, sobretudo 

naquelas escritas nas primeiras décadas do século XX, determina uma espécie de 

dissidência dentro do âmbito literário. Ou seja, é como se existisse uma corrente, um 

movimento intitulado literatura sertaneja, que estaria dentro de um universo maior, a 

literatura regionalista. Essa pesquisa pretende analisar a temática sertaneja dentro 

da literatura brasileira de uma forma geral, sem sustentar qualquer separação entre 

literatura sertaneja ou regionalista. 

O Sertão aparece na literatura brasileira pela primeira vez, segundo Albertina 

Vicentini (1998), no ano do descobrimento do Brasil, em 1500, na carta de Pero Vaz 

de Caminha, que dizia: ―de ponta a ponta é toda praia... muito chã e muito formosa. 

Pelo Sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande; porque a estender olhos, não 

podíamos ver senão terra e arvoredos — terra que nos parecia muito extensaǁ. 

Percebe-se que a forma como o Sertão aparece, desde sempre representado em 

oposição ao mar, prenuncia toda a discussão em torno da dualidade que se acirraria 

a partir do final do século XIX. 

O Sertão já surge com o estigma relacional do outro, da oposição ao litoral, da 

civilização. Vicentini explana que, na carta de Pero Vaz de Caminha, ―fala-se dele, 

mas ele está sempre longe da enunciação, a qual se ampara num dêitico adverbial 

para melhor caracterizá-lo: esse, lá, acolá, mais alémǁ (1998, p. 45). Essa analogia 

referente ―ao que vê de foraǁ, ao que enxerga a totalidade ao longe, presente na 
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carta de Pero Vaz, configura a forma como o discurso acerca do Sertão já vem 

sendo moldado desde o período da colonização portuguesa no Brasil. 

 
Assim, a partir dessa ótica de colonização é que o Sertão se 
estrutura, tanto nos seus conceitos básicos quanto na sua efetivação 
dentro da literatura, para a qual valeu também, durante todo o seu 
tempo, essa ótica do colonizador – ponto de vista distanciado, que 
enxerga o próximo como um outro desconhecido e impenetrável, 
rude, iletrado, que vive num mundo desordenado, fora da lei, por que 
ordenado, conhecido, civilizado e letrado é o mundo de quem 
enxerga a totalidade, de quem conquista e não se deixa conquistar, 
um mundo que enxerga e fala pelo colonizado (idem, p. 46). 

 
O que fica claro neste trecho da carta de Pero Vaz de Caminha é a posição 

de alteridade que é imposta ao Sertão, ―por ser diferente, por ser desconhecido, o 

fora da ordem, quando aqui aportaram as naus portuguesas, por resultar do 

cruzamento racial do branco com o autóctone.ǁ (ibidem, p.51). Além da questão 

étnica, a autora chama a atenção ainda para o fato de o Sertão ter sido o alvo do 

processo mais tipicamente português que o Brasil conheceu, as Entradas e 

Bandeiras, o que contribuiu para ele passar a ser visto, segundo os resultados 

coloniais, como o mais autêntico movimento expedicionário da nossa história e a 

responsabilizar-se pela nossa identidade nacional. 

Segundo Maristela Oliveira de Andrade, a preocupação com temas ligados ao 

nacionalismo, que giravam em torno da valorização da natureza tropical, a partir da 

figura do índio, emerge juntamente com a fase do Romantismo brasileiro. São 

exemplos  desta  fase  os  romances,  ―O  Guaraniǁ  e  ―Iracemaǁ,  ambos  de  José  de 

Alencar. Em uma fase seguinte de seus romances e com a questão do nacionalismo 

melhor formulada, já levando em consideração o principio da miscigenação racial, 

Alencar traça um projeto maior de construção da identidade brasileira, ―que o conduz 

a um outro plano de análise em que concebe a vida social brasileira em contextos 

mais particularizados e mais recentes, onde aparecem as paisagens regionais e os 

tipos  humanos  a  elas  integradosǁ  (ANDRADE,  1997,  p.121).    Seu  romance  ―O 

sertanejoǁ fortalece ainda mais a ideia do Sertão como detentor da identidade 

nacional. 

Com uma visão naturalista do Sertão, a importância de ―Os sertõesǁ, de 

Euclides da Cunha, para a literatura regionalista é imensa. Fruto de seu trabalho 

como corresponde para o jornal ―O Estado de São Pauloǁ, sua publicação, em 1906, 
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é considerada um marco da produção nacional, tropical, consolidando o projeto 

naturalista-realista de fazer literatura de forma fiel à descrição do meio. ―Os sertõesǁ 

é um divisor de águas também para as formulações acerca da identidade nacional 

brasileira, pois, faz cair por terra a tentativa que existia de se fazer do Brasil uma 

―nação europeiaǁ. 

É também em ―Os sertõesǁ que a relação dicotômica entre o Sertão versus 

litoral vai tomar corpo, relação essa que acirra a própria discussão nacionalista em 

torno da ―questão da cultura e sua relação com a civilização, sendo o litoral o espaço 

que representa o processo colonizador e desnacionalizador, local de vidas e culturas 

voltadas para a Europaǁ (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009, p.67). O litoral assume o 

papel da norma, do mesmo, do desenvolvimento proposto pela emergência de um 

capitalismo estrangeiro, representa a europeização das terras brasileiras. Dessa 

forma, o Sertão representaria assim o seu outro, sua face oposta, tradicional, de  

raiz. 

 
O Sertão aparece como o lugar onde a nacionalidade se esconde, 
livre das influências estrangeiras. O Sertão é aí muito mais espaço 
substancial, emocional, do que um recorte territorial preciso; é uma 
imagem-força que procura conjugar elementos geográficos, 
linguísticos, culturais, modos de vida, bem como fatos históricos de 
interiorização como as bandeiras, as entradas, a mineração, a 
garimpagem, o cangaço, o latifúndio, o messianismo, as pequenas 
cidades, as secas, os êxodos etc. O Sertão surge como a colagem 
dessas imagens, sempre vistas como exóticas, distantes da 
civilização litorânea. É uma ideia que remete ao interior, à alma, à 
essência do país, onde estariam escondidas suas raízes (idem, 
p.67). 

 

Vale ressaltar também a importância do cordel nesse processo de 

consolidação do Nordeste e do Sertão na literatura brasileira. É ele o difusor e 

cristalizador de dadas imagens, enunciados e temas que compõem a ideia de 

Nordeste. É também devido ao cordel que há uma forte resistência e perenidade de 

dadas formulações acerca deste espaço. A forma peculiar, sonora, devido às rimas, 

é responsável por fortificar a ideia de um sotaque nordestino, sem falar da 

contribuição e inspiração que a cultura cordelista deu às outras produções culturais 

como a literatura, o teatro, a música e o cinema. 

É o cordel que fornece, inclusive, a visão tradicionalista que impregnará parte 

da produção sobre a região Nordeste. O primitivismo e/ou o barbarismo da oralidade 
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cordelista parece ―ser a forma mais adequada para expressar uma região cujo 

conteúdo também se vê como ‗primitivo‘ ou ‗bárbaro‘, uma forma não moderna de 

expressão pra mostrar uma região também não modernaǁ (ibidem, p.130). 

O  Regionalismo  tradicionalista  institui  uma  ―língua  regionalǁ,  que  seria  uma 

forma de institucionalizar uma linguagem própria, o linguajar do nordestino. Esse 

―falar nordestinoǁ começa a ser sistematizado nos romances e concomitantemente 

passa a ser colocado como uma língua homogênea, imaginária e exótica com um 

sotaque que abarcaria toda a região, desconsiderando as variações que a língua e o 

sotaque vão sofrendo em cada estado nordestino. 

Vale ressaltar, porém, que foi a partir dessas postulações que nasceram as 

representações estereotipadas da fala nordestina. Não é difícil buscar exemplos de 

personagens criados pela televisão que se valem dessa característica para 

simplificar a tipo nordestino, como nas novelas, séries ou programas de humor. Ele 

não é baiano, alagoano ou pernambucano, ele é do Nordeste. E a fala é sempre a 

mesma, com o sotaque carregado e pronúncia acentuados. 

O romance de 30 dotará a região Nordeste de uma visibilidade e dizibilidade, 

passando inclusive por essa questão da linguagem, a fim de buscar, através de um 

trabalho com a memória, as características e aspectos inerentes à região, como os 

signos do passado, da tradição, que tornaram possíveis a invenção do presente, o 

Nordeste em si. Esses romancistas buscavam nas suas próprias vivências 

passadas, as histórias que iriam ser transpostas para as suas obras. 

São temas abordados nas obras dos romancistas de 30: a decadência da 

sociedade açucareira; o beatismo contraposto ao cangaço; o coronelismo com seu 

complemento; o jagunço e a seca com a epopeia da retirada; temas que foram 

resgatados como estratégia política de denúncia das condições regionais. Ao 

abordar tais temas, os romancistas de 30 os transformaram em manifestações 

reveladoras da essência regional nordestina. Além de impressionarem, por serem 

temas fortes e incisivos, eles chamam atenção dos leitores de classe média e das 

grandes cidades, que não estão familiarizados com essas problemáticas, e 

principalmente, são esses temas que permitiram calçar a própria ideia de Nordeste 

em posição oposta ao da modernização capitalista. 
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2.1 O romance de trinta 

 

 
Os romancistas de 30 foram os responsáveis por vestir a literatura brasileira 

com uma linguagem mais acessível ao grande público, diferente das obras 

modernistas, que são consideradas mais eruditas e de difícil entendimento. Porém, 

vale ressaltar a importância que o movimento modernista teve para o romance de 

30, já que esta deixou para seus sucessores, conquistas relevantes para a 

continuidade da reestruturação da literatura brasileira: a verossimilhança, o retrato 

direto da realidade em seus elementos históricos e sociais, a linearidade narrativa e 

a tipificação social, são heranças modernistas que muito contribuíram para os 

romancistas de 30. Segundo Luís Bueno, 

 
Nem mesmo para o mais otimista dos romancistas de 30 o tempo da 
utopia pode ser visível como fora para os modernistas, que o 
vislumbraram a partir de um presente no qual conseguiam identificar 
os prenúncios desse futuro ao mesmo tempo utópico e palpável. 
Com os pés fincados num presente que só faz poder prever o pior – 
inclusive a guerra, da qual se falava desde a primeira metade da 
década – parece que até mesmo o militante tem que se conformar 
em adiar seu sonho para o futuro indeterminado (BUENO, 2006, 
p.74). 

 
Na história da literatura brasileira, os dois movimentos aparecem como 

antagonistas. Isso se deve em grande parte à suas origens e às bandeiras pelas 

quais lutavam, que são distintas. O Modernismo teve sua origem no Sul do país, 

berço do desenvolvimento econômico e social do Brasil, e por isso, tinha como 

objetivo uma renovação estética, cunhada na ideia de um país novo e na utopia 

vanguardista do presente como ponto de onde se projeta o futuro. 

O romance de 30, por sua vez, pregava uma revolução ideológica e não 

utópica, já que a consciência em torno da questão do subdesenvolvimento já existia. 

Diferente dos modernistas, os autores de 30 se preocupavam com a incompletude 

do presente e com a importância que o passado tem na sua construção, em virtude 

do peso da tradição. Embora exista certa dissidência entre os dois movimentos, para 

Bueno, o Modernismo estabeleceu um ambiente literário, distante do academicismo 

e próximo de uma atitude de busca de uma forma brasileira de fazer arte, ou seja, 

preparou um terreno propício que permitiu o aparecimento do romance de 30. 
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Dessa forma, a geração de autores que apareceram nos anos 30 é 
ao mesmo tempo herdeira e legitimadora do movimento de 22, cuja 
grande contribuição foi abrir a porteira para o que se realizaria em 
seguida: os novos romances, os estudos sobre os problemas 
brasileiros (idem, p.55). 

 

O aparecimento do romance social marca a produção literária que tem início 

nos anos 30. Após o grande movimento modernista, que trouxe uma nova vertente 

literária, que já se mostrava preocupada com a questão da identidade nacional e 

com a exaltação da nossa cultura, o romance de 30 irá agregar às conquistas 

estéticas do Modernismo uma visão mais ideológica, voltada para a questão dos 

problemas sociais e econômicos que o país enfrentava. Essa nova produção está 

preocupada em representar aspectos da sociedade brasileira na forma de narrativas 

que beiravam a reportagem ou o estudo sociológico. 

Esses romancistas procuraram se engajar em diversos projetos que surgiram 

para a nação, justamente em um momento transitório de uma sociedade patriarcal 

para uma sociedade urbano-industrial. E, para isso, eles procuraram se aproximar 

do povo, adotando temas e formas de expressão de origem popular, a fim de 

denunciar as condições sociais nas quais aquele povo vivia. 

Após a Revolução de 30, a visão utópica de país novo, que impregnava o 

Modernismo, começa a enfraquecer. A nova conjuntura do país e os rumos que as 

artes em geral estavam tomando, sobretudo a literatura, davam conta de uma visão 

mais realista e crítica: 

 
Depois disso, olhar para o presente é ver um cenário não muito 
agradável – o que salta aos olhos é o atraso e a exclusão que a 
modernização já implementada não consegue cobrir. Daí nasce 
aquela pré-consciência do subdesenvolvimento, ou seja, o inicio da 
percepção de que o presente não se modificará sem que algo se 
modifique na própria estrutura das relações sociais. A arte da década 
de 30 não poderá, portanto, abraçar qualquer projeto utópico e se 
colocará como algo muito diverso do que os modernistas haviam 
levado a cabo. É nesse sentido que se pode dizer que o romance de 
30 vai se constituir uma arte pós-utópica (ibidem, p.68). 

 

Michel Zaidan Filho (2003) ressalta ainda que este é um momento de 

redefinição do Estado Nacional, quando o poder das oligarquias é posto em xeque 

pela Revolução de 30. Com isso, o mandarinato cultural assume o papel de conferir 

uma sobrevida simbólica, estética e cultural a essas oligarquias que estavam em 
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decadência. Vem daí a busca pelo passado, que exalta a tradição do Nordeste e,  

por consequência, dessas oligarquias. Vale salientar que mesmo que tais 

romancistas fossem, em sua maioria, descendentes de famílias tradicionais, eles 

não estavam mais comprometidos diretamente com os grupos dominantes, já que a 

elite açucareira a qual pertenciam essas famílias encontrava-se em decadência. 

Dessa forma, o romance passa a ser feito para um público e não mais para uma 

classe em si. 

O principal público consumidor desses romances será aquele pertencente à 

camada média urbana brasileira que estava em plena ampliação, por conta do 

processo de desenvolvimento econômico capitalista, sobretudo no Sul do país. 

Albuquerque Junior aponta que é nesse perfil de leitor que se encontra o enunciado 

nacionalista da necessidade de se conhecer os problemas do país. Isso porque, 

essa camada, que era considerada como a classe moderna, culta, urbanizada e 

civilizada da época, tem enorme curiosidade em relação àquilo que lhe é diferente, 

desconhecido, exótico e rústico, características que (des)qualificavam o nordestino e 

o sertanejo. 

A produção literária dos anos 1930 esteve presente em várias partes do país. 

Havia romancistas de 30 em São Paulo, no Sul, mas a produção nordestina foi a que 

mais se destacou em cenário nacional, por ser a mais preocupada com a nação, 

com seu povo e suas manifestações sociais. Autores como José Lins do Rego, 

Ascenso Ferreira, Jorge Lima, Manuel Bandeira, José Américo, Rachel de Queiroz, 

Graciliano Ramos e Jorge Amado são os representantes da região no âmbito  

cultural da literatura, trazendo em seus romances um cunho político que seria 

responsável por inserir o Nordeste no cenário nacional. 

A identificação dos autores com seu lugar, sua terra, sua paisagem, vai 

marcar o romance nordestino de 30. A representação do litoral, da zona da mata e 

do Sertão, a exaltação de suas tradições, da mestiçagem, são temas que 

permearam os inúmeros livros que contaram a história e a realidade nordestina para 

o resto do país. É a partir desses romances que a imagética-discursiva do Nordeste 

definitivamente passa a falar por si. Porém, vale destacar um ponto importante que 

Vicentini chama atenção: os romances nordestinos acabam trabalhando muito perto 

do mundo empírico, da mímese, tentando se aproximar o mais perto possível da 

realidade, o que dificulta a reinvenção do imaginário. Ou seja, 
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[...] a literatura regionalista trabalha sempre a um passo da 
estereotipia da paisagem, da personagem e da ação, da reprodução 
da linguagem, seguindo de perto o imaginário que se encontra pronto 
– matéria feita, elaborada pela realidade na sua concretude física e 
pela história e pelo pensamento social nos seus valores. Caso 
contrário, não consegue se identificar como região, ou como Sertão 
(VICENTINI, 1998, p.42). 

 

Esses romances são nostálgicos, dessa forma, o que mais temem na 

modernidade é o dilaceramento, o conflito entre o novo e a tradição. Também por 

isso a grande fluência de temas que remetessem às questões voltadas para o 

popular. Esse estilo regional se rebela contra o estilo acadêmico, buscando 

aproximar-se cada vez mais do cotidiano. 

Outro tema recorrente nos romances de 30 é a seca. Desde o final do século 

XIX, quando ocorreu a grande seca de 1898, que a ideia de Nordeste está atrelada à 

aridez, à falta de chuva, à terra do ―sol escaldanteǁ. O romance de 30 instituiu uma 

série de imagens, em torno da seca, que se tornaram clássicas e produziram uma 

visibilidade da região à qual a produção cultural subsequente não consegue fugir. 

São exemplos disso, os romances: ―A bagaceiraǁ, de José Américo de Almeida, ―O 

quinzeǁ, de Rachel de Queiroz e ―Vidas Secasǁ, de Graciliano Ramos, como 

veremos a seguir. 

As imagens do Sertão, com a seca, fenômeno que ocorria secularmente na 

região, foi fundamental para instituir o Nordeste como um espaço também portador 

de  uma  história  secular.  ―Se  as  secas  sempre  existiram,  o  Nordeste,  ‗terra  das 

secas‘, também sempre estivera láǁ. A seca era a garantia da continuação da 

eternidade deste espaço regional, mesmo que fosse na desgraça e na miséria. O 

estigma que o Nordeste e o nordestino carregam é fruto dessa determinada relação 

de representação. Através da seca a região tornou-se visível. Só depois que as 

outras paisagens passaram a ter espaço nos discursos regionais, nos romances e 

posteriormente, nos filmes. 
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2.2 O Sertão e a representação da seca nas obras literárias ―A bagaceiraǁ, ―O 
quinzeǁ e ―Vidas Secasǁ. 

 
―A bagaceiraǁ começa com a chegada de um grupo de retirantes ao brejo 

(José de Américo substitui o antagonismo do litoral ao Sertão pelo brejo), que fugiam 

da seca que assolou o Sertão nordestino em 1898. Sôfregos e saudosos, ―andavam 

devagar, olhando pra trás, como que quer voltar. Não tinham pressa em chegar, por 

que não sabiam aonde iam. Expulsos do seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao 

acaso, em descaminhos, no arrastão dos maus fadosǁ4. 

Como bem diz o autor, ―a história das secas era uma história de 

passividadesǁ5. Os sertanejos não tinham forças suficientes para lutar contra as 

secas. Não podiam com ela. Haviam de fugir para sobreviver. O grupo de retirantes 

era encabeçado por Valentin, homem da terra que já sofrera com inúmeras secas, 

que só saiu do Sertão por conta de sua filha, Soledade e de seu filho de criação, 

Pirunga. Foram acolhidos por Dagoberto, um senhor de engenho, não por caridade, 

mas sim por que interessou-se por Soledade e por ganância, já que ―a seca 

representava a valorização da safra. Os senhores de engenho, de uma avidez vã, 

refaziam-se da depreciação dos tempos normais à custa da desgraça periódicaǁ6. 

O romance de José de Américo de Almeida, escrito em 1928, é considerado 

como marco inicial da fase dos romances de 30. Com uma linguagem transitória 

entre o naturalismo e o Modernismo, ele também aponta um fator pelo qual a 

sociedade passava naquele momento: o da transição entre o paternalismo e a 

burguesia. Inspirado por Euclides da Cunha, José Américo vai tematizar a tradicional 

dicotomia entre litoral e interior, transformando-a, porém, na polarização entre brejo 

e Sertão. 

―A bagaceiraǁ tem como temática o êxodo dos sertanejos para o litoral (brejo), 

onde iam trabalhar como mão de obra barata nas grandes fazendas de cana-de- 

açúcar. O romance explora os conflitos entre sertanejos e brejeiros devido suas 

diferenças sociais. E pontua, nas palavras de José Américo através do personagem 

Valentim:  ―moço,  sertanejo  não  se  adoma  no  brejo.  O  Sertão  é  para  nós  como 

homem malvado pra mulher: quanto mais maltrata, mais se quer bem. Aperreia, bota 

 
 

4 
ALMEIDA, José Américo de., 2006, p.08. Essa pesquisa fará distinção entre a nota no corpo do texto como 

nota de texto científico e a nota em rodapé como nota de texto literário. 
5 
Idem, p.09 

6
Idem, p.09 
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pra fora e, na primeira fuga, se volta em cima dos pésǁ7. ―A bagaceiraǁ inaugura a 

tradição literária do romance social nordestino, voltado para a denúncia da miséria 

regional. 

Seus personagens são marcados e envoltos pela sua relação direta e de 

dependência física e sentimental com a terra. Valentim é o típico sertanejo, traz em 

si a resistência e o amor pela terra. Homem que ―ainda bem não se refazia de um 

cataclismo,  sobrevinha-lhe  outroǁ8,  e via ―todo o  seu  esforço  aniquilado  pelo clima 

arrítmico, perturbador dos valores, regulador inconstante dos destinos da regiãoǁ9. O 

saudosismo é marca presente nele, que só deixara o Sertão por causa dos filhos. E 

é por causa da honra de sua filha, Soledade, que ele mata o feitor, por acreditar que 

ele havia se aproveitado dela. Soledade, por sua vez, trazia em si a beleza e o 

espírito do Sertão. Mulher de força e domínio, trazia nos olhos o verde que faltava  

ao cangaço. Pirunga é a representação da valentia sertaneja, áspero e zeloso. 

Dagoberto era o senhor de engenho, não se preocupava com os retirantes 

que chegavam fugidos da seca e olhava ―indiferente a essa tragédia vivaǁ10. Era o 

dono da terra, e de tudo que se encontrava nela, inclusive as pessoas. Envolveu-se 

com Soledade, mesmo sabendo que seu filho Lúcio era interessado por ela. Lúcio é 

o brejeiro letrado. Estudou direito, mas ao retornar para as férias acaba se 

reintegrando à terra. Ele simboliza a utopia no romance. É o personagem  que 

melhor exprime o ponto de vista de José Américo em relação ao Nordeste e ao 

Sertão, acreditando ser este o lugar das ―reservas da dignidade antiga! Resistência 

granítica, como os afloramentos do Nordeste! Solidificação da família! Tesouro das 

virtudes primitivas!ǁ11. Lúcio personifica a busca de valores autênticos em meio ao 

conformismo no qual a sociedade se encontrava e a conciliação entre o tradicional 

com o moderno, que era o único caminho para evitar uma ruptura mais radical com o 

passado. 

A preocupação de José Américo é ao mesmo tempo com uma mudança 

técnica e com a preservação de um código de valores tradicionais figurado pelo 

Sertão. Por isso, a tentativa de conciliar os padrões tradicionais de sociabilidade 

 
 
 

7  
Idem, p.31 

8  
Idem, p.29 

9  
Idem, p.29 

10  
Idem, p.09 

11  
Idem, p.42 
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com a modernização técnica, faz o autor eleger o Sertão como espaço-modelo para 

a sociedade nordestina. 

Um Sertão espaço da memória e atravessado pela história, cuja seca é o fator 

cruel que obriga seu povo a partir, entretanto a vontade do retorno é ainda maior. E 

a volta ao Sertão é sempre o desejo mais almejado pelo sertanejo. É isso que 

mostra José Américo em um dos últimos capítulos do livro, ―Festa da ressurreiçãoǁ. 

Ressurreição por que o povo ao retornar à sua terra originária, passa a viver de fato 

a sua vida novamente. Agora ―tudo se transformava com a intervenção da primeira 

chuva, como se a queda d‘agua fosse o hissope aspergido da reconciliação do céu 

com a terra precitaǁ12. Após o fim da seca, ―o Sertão tinha um cheiro de milagre. A 

natureza imperceptível ostentava, de extremo a extremo, uma beleza moça. Tinha 

morrido só pelo gosto de renascer mais belaǁ13. 

Esse é o Nordeste que José Américo constrói em ―A bagaceiraǁ, o Nordeste 

como um espaço cultural, cunhado no tradicional e passível de civilização. Um lugar 

onde o homem e a natureza convivessem harmoniosamente, e onde a 

modernização não tirasse a beleza e o encanto daquilo que foi sendo construído 

com o passar dos anos. No campo das representações, é o primeiro romance da 

literatura brasileira que apresenta o Sertão não só como plano de fundo das histórias 

contadas, mas também como personagem, que influi diretamente no destino dos 

outros personagens, tendência que se repetirá em romances de outros escritores e 

também nos filmes da cinematografia brasileira que se apropriaram da temática 

sertaneja. 

Também ―defensoraǁ do Sertão, Rachel de Queiroz, em suas obras, busca 

criar um homem natural, selvagem, com um cunho tradicionalista, que tenha amor 

pela sua terra e que se posicione contra uma ética mercantil e capitalista. Esse 

ponto de vista proposto pela autora gira em torno desta ideia de ordenamento da 

natureza, da construção de uma ordem social que estivesse em consonância com a 

natureza humana, ou seja, uma sociedade que permitisse ao homem se encontrar 

com sua identidade, sua essência. Essência essa que estaria em terras sertanejas, 

posicionamento defendido pela autora. Porém, essa idealização de uma sociedade 

sertaneja perfeita encontrará no caminho o grande problema das secas, que 

 

 
12  

Idem, p.120 
13  

Idem, p.120 
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assolam o Sertão periodicamente e que foi plano de fundo para o seu romance de 

maior repercussão: ―O quinzeǁ, publicado em 1930. 

―O quinzeǁ é um romance que retrata bem os ideais e o posicionamento 

político e social de Rachel de Queiroz: ao mesmo tempo em que tem um cunho de 

denúncia, evidenciando a todo o momento as mazelas vividas pelos sertanejos, ele 

exalta o caráter identitário e de resistência que foi atribuído ao Sertão. Ao mesmo 

tempo em que a autora fala de ação e valentia, fala também da reação ao urbano,  

às modificações tecnológicas, fazendo denúncia das transformações sociais trazidas 

pelo capitalismo. 

Seus personagens centrais abarcam toda a significação no que tange ao 

universo do Sertão. Conceição, jovem professora que foi criada em terras 

sertanejas, mas construiu sua vida no ambiente urbano, é a imagem da cidade sobre 

o interior, do desapego, da modernidade, do desenvolvimento e civilização; Dona 

Inácia representa a figura da resistência e da saudade, já que mesmo com uma 

grave seca não quer deixar o Sertão, pois é o seu lugar. Essa personagem é o 

exemplo da tradição, da essência, ponto no qual o Sertão se sobrepõe à cidade; 

Vicente, forte e trabalhador, é um autêntico homem da terra, é um homem-natureza, 

sertanejo puro que luta pelo seu espaço; Chico Bento é o vaqueiro, que por conta da 

seca, é obrigado a deixar as terras em que trabalhava para migrar pelo Sertão em 

busca de uma nova oportunidade de trabalho. 

Configuram-se então algumas características-chave para se pensar todo o 

universo representativo que circunda o Sertão: a fuga, a saudade, a resistência, o 

amor pela terra, a seca e a migração. A história se passa em 1915, ano em que o 

Sertão sofreu uma de suas maiores secas, um cenário onde a autora tentou criar 

uma imagem idealizada do homem sertanejo, imagem essa que pudesse abarcar 

todo o contexto social pelo qual ela lutava: ―ela queria uma mudança social que 

trouxesse o homem na sua verdade, que o recuperasse da ação degenerativa da 

civilizaçãoǁ (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009, p.161). 

Em ―O quinzeǁ, o Sertão ―das rezes magras, com grandes ossos agudos 

furando o couro das ancasǁ 14 também era um personagem, que dialoga a todo o 

momento com seus habitantes e com o leitor. Através do discurso intermediado pela 

autora, o Sertão manda os seus sinais. É com Vicente, o homem da terra, que esse 

 
 

14 
QUEIROZ, Raquel de, 1993, p.10-11 
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diálogo se apresenta de maneira mais clara, nos momentos em que ele ―marchava 

através da estrada vermelha e pedregosa, orlada pela galharia negra da caatinga 

mortaǁ, sob um ―céu, transparente que doía, vibrava, tremendo feito uma gaze 

repuxadaǁ, sentindo ―por toda parte uma impressão ressequida de calor e aspereza.ǁ 
15 

 
Vicente, que ―sempre fora assim, amigo do mato, do Sertão, de tudo que o 

que era inculto e rudeǁ 16 é a representação de um conceito muito abordado pelos 

romancistas de 30: o homem telúrico, que faz parte do imaginário nordestino das 

secas, conceito que sintetiza a relação do homem nordestino (e por extensão, 

sertanejo) com seu meio geográfico e as condições socioeconômicas que permeiam 

essa relação. De acordo com Filho (2003), romancistas como Graciliano Ramos, 

José Américo e Rachel de Queiroz buscaram retratar uma humanidade degradada 

pela problemática das secas e das condições socioeconômicas que aviltavam esses 

nordestinos sertanejos. A partir das obras desses autores que era revelada ao resto 

do país aspectos de uma realidade que era, por muitos, desconhecida. Dessa forma, 

 
Com um grau variável de realismo e espírito crítico, esta imagem do 
―homem  telúricoǁ oscilará  entre um  discurso paternalista  e  ingênuo, 
diante dos problemas sociais, e um discurso crítico-reflexivo, 
apontando a segunda natureza do flagelo humano (o latifúndio, o 
poder, etc.) e alternativas de transformações estruturais (FILHO, 
2003, p.19). 

 

Rachel de Queiroz pregava em suas obras que a sociedade capitalista, 

cunhada nas disciplinas, seria degenerativa, opressiva, e não ofereceria a mesma 

segurança que o Sertão, com suas relações tradicionais,assegurava aos homens 

pobres. Em ―O quinzeǁ a personagem Dona Inácia representa muito bem essa 

questão. Com a chegada da grande seca de 1915, ela é convencida, a muito custo, 

por  Conceição,  a  seguir  para  a  cidade.  Na  despedida,  ela  ―enxugava  os  olhos 

vermelhos, que teimosamente insistiam em lacrimejarǁ, e se lamentava por ―deixar 

tudo assim, morrendo de fome e de secaǁ 17. Deixar o Sertão, mesmo que por motivo 

de emergência, era para Dona Inácia um grande martírio. Saíra do seu lugar, onde 

estão guardados a sua história e o seu passado, sentia-se como ―uma velha estátua 

 
 

15  
Idem, p.13 

16  
Idem, p.16 

17
Idem, p.33 
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a quem roubam do pedestal, e carregam atabalhoadamente, na confusão de uma 

mudança feita às pressas.ǁ 18 

O Nordeste de Rachel de Queiroz é, portanto, um espaço maculado pela 

cidade. Sair do Sertão era como sair de sua verdade, de sua autenticidade, de sua 

tradição. A sociedade sertaneja ainda oferecia possibilidade ao homem de viver em 

seu ―ritmo naturalǁ, mas com a problemática das condições climáticas, das quais a 

seca é o resultado, e que trazia consigo o aumento da miséria e das injustiças 

sociais, essa conjuntura sofre um grande abalo. Somam-se a isso as novas relações 

sociais capitalistas que passam a ser instituídas também no Nordeste, das cidades 

litorâneas e da Zona da Mata. Eis a equação cujo resultado seria a desnaturalização 

da sociedade. Com isso, o sertanejo era a única esperança de reação a esta 

sociedade moderna despersonalizada, pois ainda se preocupava com valores  

morais e éticos importantes como a família e a religião. 

Assim como as cidades tem o capitalismo como fator de degeneração, de 

enfraquecimento de seus costumes e tradições, o Sertão tinha na seca a sua grande 

vilã. É ela quem traz para o universo sertanejo a decadência das relações 

tradicionais, quebrando a ordem natural daquela sociedade, pois a obriga a se 

dissipar. O escapismo é um fator muito presente na cultura sertaneja, pois a cada 

seca, as pessoas abandonavam seus antigos lares, seus antigos hábitos e 

costumes, e migravam para outra localidade onde a secura ainda não chegara. Esse 

êxodo marca muito fortemente essa população e está presente em ―O quinzeǁ na 

figura do personagem Chico Bento e de sua família. O Vaqueiro se vê obrigado a 

deixar a roça na qual morava e trabalhava, já que por conta da seca de 1915 se 

encontrava ―sem legume, sem serviço, sem meio de nenhuma espécie, não havia de 

ficar morrendo de fome, enquanto a seca durasseǁ.19 

Inicialmente, Chico Bento se anima com as perspectivas de mudança e no 

intuito de esperançar sua esposa, Dona Cordulina, alega que partiriam rumo ao 

Amazonas, onde há emprego e prosperidade por conta do ciclo da borracha. O 

vaqueiro se valia das histórias que ouvira, de gente que foi para o Norte e 

enriqueceu. Sua imaginação ―aplanava as estradas difíceisǁ que iriam enfrentar na 

jornada, ―esquecia saudades, fomes e angústias, penetrava na sombra verde do 

 

 
18

Idem, p.34 
19

Idem, p.26 
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Amazonas, vencia a natureza bruta, dominava as feras e as visagens, fazia dele rico 

e vencedor.ǁ 20 

Chico Bento tentou em vão uma ajuda com ―o homem das passagensǁ e para 

financiar a viagem, que teria que ser feita a pé, vendeu a única propriedade que 

tinha: um boi. E partiram pelo Sertão, numa peregrinação que estava fadada, desde 

o início, a dar errado. Com o dinheiro do boi, compraram alguma comida, mas que 

não era suficiente para ele, a esposa, três filhos e a cunhada. A fome não demorou 

muito  para  chegar  e  vinha  ―trágica,  surgindo  no  fundo  dos  sacos  vazios,  na 

descarnada nudez das latas raspadas.ǁ21 

É na história dessa família que Rachel de Queiroz concentra toda a miséria e 

crueldade que a seca é capaz de produzir no Sertão. Por conta dela, o vaqueiro não 

perde apenas a morada e o emprego, mas vê também se esvair pelo Sertão a sua 

família: primeiro sua cunhada, que fica numa cidadezinha onde arrumara trabalho; 

depois seu filho mais velho, que morrera ao ingerir raiz de mandioca numa tentativa 

desesperada de saciar a fome; em seguida, seu outro filho, que se perdera dele no 

meio do caminho; por último, seu filho mais novo, que já se encontrava muito doente 

por conta de todo o sofrimento passado, sendo acolhido por Conceição, quando ela 

encontra a família no campo de concentração da cidade no qual era voluntária. 

Chico Bento e sua esposa são encorajados por Conceição a partirem para 

São  Paulo,  onde  há  ―trabalho  por  toda  parte,  clima  sadioǁ,  onde  eles  ―podem  até 

enriquecer.ǁ22 E é pra lá, com a ajuda da professora, que eles seguem. Em ―O 

quinzeǁ, a seca deteriora não só a vegetação e o gado, mas deteriora também as 

pessoas e suas relações, afastando-as. Fica claro o cunho de denúncia adotado por 

Rachel de Queiroz, que defendia uma maior intervenção do Estado no Sertão, um 

maior investimento para que se pudesse enfrentar a crise advinda com a seca, sem 

precisar abandonar sua casa, sua terra, sua história, como fizera a família de Chico 

Bento. 

O homem telúrico, aquele que mantém uma relação forte com a terra, é a 

figura da resistência, da luta em favor da tradição, em militância por uma maior 

atenção ao Sertão. O contexto político no qual ―O quinzeǁ está inserido é o mesmo 

de redefinição do Estado Nacional, onde a preocupação com a nação e sua suposta 

 
20

Idem, p.27 
21

Idem, p.46 
22

Idem, p.105 
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identidade está em voga, onde a insurreição de um tipo brasileiro por excelência é 

buscada não só por esse Estado, mas principalmente pelas Ciências Sociais e pela 

literatura. Segundo Zaidan Filho, 

 
A  criação  de  Rachel  de  Queiroz  em  torno  de  uma  ―humanidade 
telúricaǁ – esse ―Homo nordestinusǁ – , em cujas veias escorre terra 
em vez de sangue e cujos traços psicológicos , ―naturaisǁ, seriam: a 
solidão, a solidariedade irrestrita, o apego à terra, o fatalismo, etc., é 
o correlato dessa ―brasilidade nordestinaǁ, seu suporte antropológico 
(FILHO, 2003, p.22). 

 

Vem daí a busca pelo passado, caracterizado por relações mais do que 

cordiais entre senhores e escravos, mucamas, ou seja, a importância em se aliar ao 

―mito do Sertãoǁ as questões de raça, já que seu elemento primórdio, o sertanejo, 

era fruto da junção das três raças, e assim, seria o mais próximo possível do tipo 

brasileiro por excelência. A obra de Rachel de Queiroz defende essa bandeira ao 

retratar um Sertão do respeito filial e que ao mesmo tempo sofria com a seca, a 

fome, o desprezo e a doença. Buscou idealizar personagens fortes, que trazem 

questões cruciais para se pensar a problemática do Sertão e sua direta associação 

com a construção da ideia de nação e da identidade nacional, preocupação que 

esteve presente em larga escala nas produções literárias das primeiras décadas do 

século XX. 

José Américo de Almeida e Rachel de Queiroz buscam inventar em seus 

romances um Nordeste tradicional, e para isso, 

 
[...] eles escolhem entre lembranças, experiências, imagens, 
enunciados, fatos, aqueles que consideram essenciais e 
característicos desta região, de um tipo regional. Na verdade 
selecionam imagens e enunciados, formas e materiais de expressão 
que se coadunam com uma dada visibilidade e dizibilidade do 
Nordeste, as do Nordeste como o lugar da conservação de uma 
identidade ameaçada a se perder (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009, 
p.128). 

 

Os romancistas de 30 buscaram no Nordeste um campo de identificação com 

a temática nacional. Exploravam o tema de forma a divulgar a imagem da região 

como sendo a mais próxima de uma possível brasilidade. Os romances tinham, 

dessa forma, um papel muito importante nessa militância: projetar aquela realidade 
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nordestina para o restante do Brasil, mostrando não só os problemas, mas também 

exaltando seus aspectos tradicionais e culturais. 

Dentro do universo do Nordeste, havia uma polarização entre falar sobre o 

litoral, a zona da mata, ou sobre o Sertão. Os autores direcionavam suas produções 

de acordo com suas relações de familiaridade, pelo seu passado pessoal, mas 

também por acreditarem que aquele espaço determinado legitimava melhor os 

aspectos da bandeira que levantavam. Autores como José Lins do Rego, Ascenso 

Ferreira, Jorge Lima e Manuel Bandeira, defendiam que o Nordeste tradicional era o 

Nordeste da cana de açúcar, da sociedade patriarcal e escravista da Zona da Mata. 

Já para José Américo e Rachel de Queiroz, embora também se reportem ao litoral, é 

o Sertão o espaço tradicional por excelência, aquele que dá originalidade ao 

Nordeste. 

Esses romancistas ajudaram a formar subjetividades antimodernas e 

anticapitalistas. Suas obras encaram o desenvolvimento trazido pelo capitalismo 

como o fim de toda a pureza da sociedade e do território brasileiro. O Nordeste seria 

então, o único ambiente ainda livre dessa influência, por isso é colocado como o 

oposto às máquinas, à metrópole, onde o passado e as tradições são preservados, 

onde ainda havia a preservação dos valores de cada uma das raças formadoras de 

nossa sociedade. O Nordeste é configurado como o lugar do respeito, da resistência 

e da saudade. 

―A bagaceiraǁ e ―O quinzeǁ retratam um Sertão, que mesmo com a seca e 

seus desdobramentos, como a fome, a miséria e a pobreza, é o lugar do legítimo 

espírito nordestino e brasileiro, dos homens e mulheres de honra, livre das 

decadências e do enfraquecimento das raízes, que são frutos do desenvolvimento 

capitalista que já havia afetado a civilização urbana do litoral e do Sul do país. Dessa 

forma, 

 
Para autores como Rachel de Queiroz e José Américo, o Sertão 
aparece como o repositório do verdadeiro caráter nacional, reduto de 
uma sociabilidade comunitária, familiar e orgânica, onde os valores e 
os modos de vida contrastamcom a civilização capitalista moderna, 
com a ética burguesa assentada no individualismo, no conflito e na 
mercantilização de todas as relaçõesǁ (idem, p.140). 

 
Como num ciclo, assim como a seca no Sertão, esses dois romances 

parecem ter sido escritos numa continuidade. ―A bagaceiraǁ tem inicio na seca de 
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1898, e termina na seca de 1915, ano em que se passa a história de ―O quinzeǁ. A 

ideia que se tem é de que são romances complementares, que militam pela mesma 

causa: a valorização do Nordeste e do Sertão enquanto espaço da tradição e da 

brasilidade, ideário que irá ser continuado por inúmeras produções da 

cinematografia brasileira. 

Assim como José Américo de Almeida e Rachel de Queiroz, Graciliano 

Ramos é outro romancista de 30 que invoca o Sertão como cenário primordial na 

discussão em torno da realidade brasileira da época, no que diz respeito às 

discrepâncias socioeconômicas entre as regiões. Nas páginas de ―Vidas Secasǁ, 

romance publicado no ano de 1938, o que se vê é uma denúncia às condições 

subumanas na qual viviam os sertanejos, que ciclicamente sofriam com a seca e 

com a falta de recursos. É este o romance sobre o Sertão que maior repercussão 

teve em cenário nacional. Diferente de José Américo e Rachel de Queiroz, o Sertão 

de Graciliano Ramos não traz em si nenhuma característica tradicional ou saudosa. 

Em ―Vidas Secasǁ, a docilidade sertaneja cede espaço para uma temática 

mais arcaica. O que vemos no romance é a face cruel do Sertão, onde a seca e a 

pobreza assolavam a vida dos sertanejos, que, para fugir da miséria, migravam de 

lugar em lugar em busca de melhores condições. Esse êxodo se dava de duas 

formas: a migração para o sul do país ou o deslocamento dentro da sua própria 

região. Esta última é o caso da família que protagoniza a história. 

A família de Fabiano vai surgindo como se brotasse do chão rachado do 

Sertão, onde ―a catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas 

brancas que eram ossadasǁ23. Andando há dias, a fome leva Sinhá Vitória a matar o 

papagaio de estimação para dar comida à sua família. Em outro momento, a cadela 

Baleia captura um preá e, ao vê-lo, ―levantaram-se todos gritando. O menino mais 

velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinhá Vitória beijava o 

focinho de Baleia, e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava 

proveito do beijoǁ24. A cadela salvara momentaneamente a família que sabia que 

―aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupoǁ25. 

Após andarem durante dias, por decorrência do cansaço, pararam em um 

curral deserto, onde tudo denunciava abandono. Com certeza, outra família, como 

 
23 

RAMOS, Graciliano., 2010, p.10 
24 

Idem, p. 14 
25

Idem, p. 14 
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eles, deixara o local e migrou para fugir da seca. O grupo sonhava com a chuva, se 

enchendo de esperança a cada indício de nuvem que se formava no céu e torcendo 

para que a nuvem não fosse ―vencida pelo azul terrível, aquele azul que 

deslumbrava e endoidecia a genteǁ26. Fabiano sonhava com o dia que a chuva ia 

chegar e ―a caatinga ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao curral, ele, 

Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda mortaǁ. 

Com a chegada da chuva, o dono das terras, onde a família havia se fixado, 

apareceu e os colocou para fora. Mas Fabiano ofereceu a sua força de trabalho em 

troca da permissão para ficarem ali. O patrão aceita o acordo e Fabiano passa a ser 

vaqueiro daquele curral. Cuidaria do gado e das terras, e sua família estaria  

tranquila por um bom tempo. Mas quanto tempo? Era sabido que a seca era cíclica e 

que mais dia menos dia eles teriam que novamente migrar pelo Sertão para fugir 

dela. 

No segundo capítulo do romance, intitulado ―Fabianoǁ, o personagem Fabiano 

faz a si próprio um indagamento: seria ele um homem ou um bicho? Por um lado, 

havia vencido a seca, cuidara de todos, era o chefe daquela família. Mas, por outro 

lado, as adversidades do Sertão, no qual vivera sua vida inteira, o embruteceram, 

era ignorante e seco como aquela terra que nem era sua. Chegou à conclusão de 

que  era  um  bicho.  Um  bicho  que  cuidava  da  terra  alheia  e  cuja  sina  ―era  correr 

mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como judeu errante. Um vagabundo 

empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem, era hóspedeǁ27, e podia ser 

escorraçado dali a qualquer momento, ou pela seca, ou pelo dono da terra, o seu 

patrão. 

Por mais inculto e bruto que fosse Fabiano tinha conhecimento da sua 

realidade de sertanejo. Olhava para a vegetação que finalmente começava a se 

recuperar, mas sabia que ―se a seca chegasse, não ficaria planta verdeǁ28. Eram 

claros, para ele, os riscos da seca voltar, pois vivera esse contexto antes e 

constatara: ―chegaria, naturalmente. Sempre tinha sido assim, desde que ele se 

entendera. E antes de se entender, antes de nascer, sucedera o mesmo – anos 

bons misturados com anos ruinsǁ29. 

 
 

26  
Idem, p.13 

27  
Idem, p.19 

28  
Idem, p.23 

29  
Idem, p.24 
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O personagem Seu Tomás da bolandeira representa no romance as letras, o 

entendimento intelectual, o conhecimento das coisas. Isso, para Fabiano, era 

admirável, mas dispensável, se fosse levada em conta a realidade na qual vivia. 

Para ele, ―dos homens do Sertão, o mais arrasado era seu Tomás da bolandeira. 

Por quê? Só se era por que lia demaisǁ30. O mundo dos livros não teria, então, 

funcionalidade no Sertão, apenas a força de trabalho: ―pois viera a seca, e o pobre 

do velho, tão bom e tão lido, perdera tudo, andava por aí mole. Talvez já tivesse 

dado o couro às varas, que pessoa como ele não podia aguentar verão puxadoǁ31. 

Embora admirasse o amigo, não era esse o futuro que Fabiano queria para 

seus filhos, por acreditar que esses devessem seguir o caminho do trabalho manual, 

aprender a lidar com a terra, a fim de poderem, no futuro, continuar sobrevivendo às 

adversidades  da  seca.  Por  isso,  era  ―indispensável  os  meninos  entrarem  no  bom 

caminho, saberem cortar mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar 

brabos. Precisavam ser duros, virar tatus. Se não calejassem, teriam o fim de seu 

Tomás da bolandeiraǁ32. Seus filhos estariam livres para ―se meter com livrosǁ 

quando não houvesse mais secas e tudo andasse direito. Mas, enquanto isso não 

acontecia, eles ―tinham a obrigação de comportar-se como gente da laia deleǁ33. 

Para Luís Bueno, esse segundo capítulo é de grande importância para o 

romance, pois vai apresentar diversos fatores que irão nortear toda a história. 

 
É o capitulo da consolidação da família no lugar a que chegaram. 
Fabiano pensa-se primeiro como homem, depois como bicho, 
compara-se a seu Tomás da bolandeira, pensa para os filhos um 
futuro que reproduz seu próprio presente, mostra resignação em 
relação ao patrão. Mais que trazer um desenho da personagem, este 
capítulo dá conta da situação presente do sertanejo. A preocupação 
concreta – ter o que comer, sobreviver a qualquer custo –, que 
étônica do primeiro capitulo, dá lugar à preocupação com a educação 
dos filhos. Essa mudança só é possível por que a situação de 
penúria da seca foi superada, pelo menos por um breve intervalo 
(BUENO, 2006, p. 651). 

 

A partir do quarto capítulo, ―Sinhá Vitóriaǁ, até o décimo, ―Contasǁ, veremos 

que a família passará por um estado de segurança. Após se assentar na fazenda, a 

família  passa  por  um  momento  de  uma  dada  tranquilidade.  No  capítulo  ―Invernoǁ, 

 

30
Idem, p.22 

31
Idem, p.22 

32
Idem, p.25 

33
Idem, p.24 
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nos é apresentado certo grau de satisfação: a chuva finalmente chegou ao Sertão, o 

riacho enchera-se de água, Fabiano estava empregado, havia comida para 

alimentação de todos. Sinhá Vitória até se permite sonhar com uma cama mais 

confortável, como a de Seu Tomás da bolandeira. Com a chegada do inverno, a 

esperança de prosperidade se apresentara à família, que se mostrou mais unida, até 

mais feliz, já que ―não havia o perigo da seca imediata, que aterrorizava a família 

durante mesesǁ34. 

Em ―Baleiaǁ, o leitor é convidado a ser guiado pela narrativa pelo ponto de 

vista da cadela da família. Enquanto Fabiano questiona-se se ele é homem ou bicho, 

o que fica claro, em contrapartida, é que Baleia mais parece gente. O Sertão 

animalizara o homem e humanizara o bicho. Baleia era como o terceiro filho da 

família, ―brincavam juntos os três, para bem dizer não se diferenciavamǁ35. Um dado 

curioso se apresenta no fato da cadela ter um nome e os filhos não: eles não 

possuem nomes, são chamados de ―o filho mais novoǁ e ―o filho mais velhoǁ. Em um 

momento crítico, ainda quando a família se encontrava na peregrinação pelo Sertão, 

foi Baleia que salvou a todos, trazendo um preá que caçara na caatinga, mas ao 

adoecer, foi morta por Fabiano, para evitar que ela sofresse muito. 

Vê-se em ―Vidas Secasǁ, um retrato verossímil do Sertão nordestino, desde o 

constante êxodo da família em busca de melhores condições de vidas, fugindo da 

fome e das inúmeras secas, passando pela forte presença da religiosidade, pela 

forma ríspida de tratamento dos membros da família entre si, ou ainda pela presença 

da cachorra magra com nome de ―Baleiaǁ. A falta de comunicação entre os membros 

da família é um ponto importante a ser ressaltado. Geralmente a fala deles está mais 

associada a sons emitidos na lida com os animais - tanto a cadela quanto o gado. 

Fabiano, pouco conversa com a mulher e com os filhos. Inarticulado, é facilmente 

enganado pelas figuras de autoridade presentes na narrativa. 

A figura do boi, por sua vez, está presente das mais diversas formas durante 

todo o romance, sendo responsável até mesmo pela sobrevivência da família: 

Fabiano faz sandálias de couro de boi para a família; utiliza como meio de transporte 

o carro de boi; é da lida com o gado que ele tira o dinheiro que sustenta a sua 

família, ou seja, eles dependem do rebanho para comer. Além de mostrar um Sertão 

arcaico, são marcantes também no romance as relações de poder que são 
 

34  
Idem, p. 65 

35  
Idem, p.86. 
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construídas sempre de forma unidirecional, nas quais Fabiano, que ―tinha muque e 

substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedeciaǁ36 e sua família é 

relegada a uma posição de submissão. 

O primeiro exemplo dessas relações de poder se estabelece com o  

fazendeiro que dá a Fabiano e a sua família a oportunidade de trabalharem em sua 

fazenda. Porém, a forma de pagamento não é justa e o patrão ainda cobra juros 

altos sobre os empréstimos que cedeu durante o ano. É Sinhá Vitória quem refaz as 

contas, com auxilio de sementes espalhadas ao chão e descobre que o dinheiro 

recebido pelo marido está errado. Mas Fabiano, ao questionar, é facilmente 

enganado pelo patrão, por medo, já que sabia que não poderia contestar, pois 

―nascera com esse destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissesse 

que era possível melhorar a situação, espantar-se-iaǁ37. Entendia o seu lugar de 

subordinado  e  submisso,  ―tinha  vindo  ao  mundo  pra  amansar  brabo,  curar  feridas 

com rezas, consertar cercas de inverno a verão. Era sina. O pai vivera assim, o avô 

também. E pra trás não existia famíliaǁ38. 

Outro exemplo se dá quando Fabiano vai vender sua carne na vila e o 

cobrador de impostos o impede de fazê-lo, alegando que, para isso, ele teria que 

pagar uma taxa ao governo. Mais uma vez ele sai com a cabeça baixa, sem 

questionar. Uma terceira situação se dá durante os festejos da quermesse, quando 

Fabiano é preso pelo Soldado Amarelo que alega que ele lhe faltou com o respeito. 

Fabiano passa a noite na cadeia, deixando Sinhá Vitória, os meninos e a cachorra 

Baleia o esperando. 

Fabiano é a representação do sertanejo que teme as autoridades, pois as 

considera mais inteligentes, superiores e perigosas podendo a qualquer momento 

fazer-lhe algum mal ou tirar-lhe algum proveito. É mostrado no capítulo ―Soldado 

Amareloǁ, que a única oportunidade que ele teve de fazer justiça, a submissão ainda 

assim se sobressaiu: andando pela caatinga, Fabiano encontra com o Soldado 

Amarelo, que estava perdido. Em um primeiro momento, tomado pela raiva, o 

sertanejo se exalta e faz menção de ataque contra o Soldado. Mas logo após recua, 

pois mesmo sabendo o mal que o Soldado lhe fizera, deixando-o preso injustamente,  

ele  não  era  capaz  de  fazer  nada  contra  o  inimigo,  pois  ―governo  é 

 
36  

Idem, p.28 
37  

Idem, p.97 
38  

Idem, p.97 
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governoǁ39. É assim que o vaqueiro expressa o seu fatalismo, aceitando a 

autoridade do Soldado, que é um representante de um nível mais alto, e, contra isso, 

um simples sertanejo, não tem força. 

Em ―o mundo coberto de penasǁ, a passageira segurança e estabilidade dão 

lugar ao temor pela seca eminente. As chuvas cessaram e ―o casal agoniado 

sonhava desgraçasǁ40. A fatalidade arrebatara novamente a família de Fabiano, que 

começara a se ver sem água e com comida escassa. Era o destino que voltara para 

lembrá-los que a sina deles era vagar pelo Sertão, sem rumo, apenas sobrevivendo. 

Mas  ―o  que  havia  de  fazer?  Fugir  de  novo,  aboletar-se  noutro  lugar,  recomeçar  a 

vidaǁ. 

Luís Bueno chama atenção para o caráter cíclico que é inerente ao romance, 

tal qual a seca no Sertão. O primeiro capítulo do livro, intitulado ―Mudançaǁ, narra a 

passagem de um período ruim, de seca, para um período bom, sem seca. Já no 

último, ―Fugaǁ, temos o contrário, o início da seca, configurando um ciclo que não se 

encerra. A família preparou-se pra deixar a fazenda, ―matou o bezerro morrinhento 

que possuía, salgou a carne, largou-se com a família, sem se despedir do amo. [...] 

Só lhe restava jogar-se ao mundo, como negro fugidoǁ41. 

Embora seja uma representação mais cruel do Sertão nordestino, ―Vidas 

Secasǁ, em seu último capítulo, cede lugar para esperança de um futuro melhor. A 

família de sertanejos, mais uma vez, é obrigada a realizar o êxodo, mas sonha com 

o dia em que ―chegariam a uma terra distante, esqueceriam a catinga onde havia 

montes baixos, cascalho, rios secos, espinho, urubus, bichos morrendo, gente 

morrendo42ǁ. É nesse ponto, em especial, que a denúncia e a crítica à realidade 

sertaneja de Graciliano Ramos assegura a peculiaridade de ―Vidas Secasǁ. Diferente 

dos outros romances em que o Sertão é o cenário, o saudosismo é deixado de lado: 

não se quer voltar ao Sertão, se quer fugir dele: ―não voltariam nunca mais, 

resistiriam à saudade que ataca os sertanejos na mata. [...] Fixar-se-iam muito longe, 

adotariam costumes diferentesǁ43. 

―Vidas Secasǁ questiona as estruturas econômicas, políticas e culturais do 

Sertão nordestino, a fim de criar uma representação o mais próxima possível da 

 
39  

Idem, p.107 
40  

Idem, p.109 
41  

Idem, p.117 
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Idem, p.123 
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Idem, p. 123 
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realidade nordestina da época, em que se passa o romance. Percebe-se a total 

consonância entre o espaço físico e o estado de secura e vazio, em que os 

personagens se encontram. Pode-se constatar a representação do Sertão em sua 

forma mais completa: seja no ambiente físico – terra seca, sol forte, vegetação 

característica – seja nas condições precárias de (sobre) vida – falta de água, comida 

e de moradia digna – seja na ignorância / ingenuidade dos personagens, ou na 

subordinação desses para com as figuras de poder presentes na obra. 

 
*** 

Graciliano Ramos usou o discurso da seca para chamar atenção para os 

problemas que o Sertão nordestino enfrentava. É a seca o primeiro traço  definidor 

do Nordeste num momento em que o meio é considerado, ao lado da raça, como 

fatores determinantes da organização social. Este tema foi, sem dúvida, o mais 

importante por ter sido o responsável pela origem da ideia da existência de uma 

região à parte do Norte. Seria Nordeste todo aquele espaço onde existia a 

ocorrência deste fenômeno. 

É desse discurso que, os autores regionalistas aqui estudados, vão tirar os 

temas, as tramas, as abordagens de seus romances, associando a imagem do 

Nordeste à do Sertão. Imagem essa que iniciou como sendo a do Sertão tradicional, 

cujo povo sentia saudade quando era empurrado pela seca para fora de suas terras, 

Sertão detentor de um ideário nacional, de uma identidade genuinamente brasileira. 

Embora outros autores como José Lins do Rego e Ascenso Ferreira 

reproduzam em seus romances um Nordeste da mata, do litoral, afirmando a 

diversidade espacial e climática da região, a imagem do Nordeste que ficou no 

imaginário da sociedade é aquela associada à cultura da seca, das terras áridas, da 

miséria: 

 
Imagens de um Nordeste que parece naturalmente condenado às 
cinzas, à desolação, ao martírio e à dor, cujos personagens têm 
destinos marcados, por esse encontro, com a desgraça irrecorrível, 
com um mundo de fatalidades, mas também, com um mundo de 
injustiças sociais cometidas pelos novos grupos sociais dominantes, 
que deixam de exercer, neste momento, a proteção paternalista que 
os antigos senhores sabiam fazer (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009, 
p.139). 
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Os romancistas de 30 foram os responsáveis por implantar uma literatura 

destinada a divulgar e oferecer sentido às várias realidades do país e a desvendar a 

essência do Brasil. A fim de dar continuidade ao ideário sertanejo criado pela 

literatura, a cinematografia brasileira também irá adotar o Sertão como ícone 

representativo, transpondo em imagens os discursos, temas e cenários  criados 

pelos romancistas brasileiros. No próximo capitulo, veremos como se deu essa 

transmutação, apontando em que momento as representações do Sertão aparecem 

nas produções cinematográficas. 

Vale ressaltar que ―Vidas Secasǁ é um exemplo dessa transmutação, já que 

em 1963 foi adaptado para o cinema pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos, que 

embora não fosse nordestino, realizou uma das obras mais bem sucedidas da 

história da cinematográfica nacional. A produção transpôs em imagens o Sertão 

arcaico do livro, e foi uma das responsáveis por consolidar a temática sertaneja no 

âmbito audiovisual. 

 
 

2.3 Primeiras décadas do século XX: a incipiência do sertão no cinema brasileiro 

 
A temática sertaneja é recorrente na história da literatura brasileira. Ela está 

presente desde os relatos de Pero Vaz de Caminha, passando pelas crônicas 

coloniais e se consolidando nos romances. O primeiro livro que retratou o Sertão na 

literatura brasileira foi ―O sertanejoǁ (1875), fruto da última fase romântica de José de 

Alencar. No ano de 1878, o Sertão reaparece em ―O cabeleiraǁ de Franklin Távora, 

que fora adaptado para o cinema em 1963. Depois disso, inúmeros títulos tomaram 

o Sertão como cenário e personagem para ilustrar as histórias tradicionais e/ou 

arcaicas do Nordeste brasileiro. Se a temática foi recorrente na literatura, no cinema 

não foi diferente. Porém, no ano do primeiro aparecimento do Sertão nos livros, em 

1875, o cinema ainda nem havia sido inventado, fato que somente ocorreria em 28 

de dezembro 1895, com a projeção pública e paga dos irmãos Lumiére. 

No Brasil, o cinema só chegaria quase três anos depois, em 19 de junho 

1898, quando o italiano radicado no Brasil, Alfonso Segreto, que se encontrava em 

uma embarcação que se aproximava da costa, o paquete Brésil, filmou fortalezas e 

navios de guerra ancorados na baía do estado da Guanabara, antigo nome do Rio 

de Janeiro. Mas é apenas na década de 1920, mesmo que ainda timidamente, que o 
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Nordeste começava a figurar nas telas de um cinema ainda artesanal, a partir dos 

trabalhos feitos pelos cineastas dos Ciclos Regionais. 

Durante as décadas de 1930 e 1940, a temática nordestina começa a ganhar 

mais espaço, mas é somente nas décadas seguintes, de 1950 e 1960, que ela se 

consolida como temática crucial da nossa cinematografia. É também nessa época 

que o Nordeste passa a produzir cinema de uma forma mais expressiva. Vale 

ressaltar, porém, que o fluxo das produções cinematográficas estava mais 

concentrado no Sul do país, onde se dava o grande investimento nas áreas 

artísticas, com o intuito de incentivar a difusão da imagem do Brasil como um país 

desenvolvido através das artes. É por isso, que Jean Claude Bernadet (2008) 

denomina esse início do cinema brasileiro, de cinema carioca, uma vez que só 

existia produção e exibição fílmica no Rio de Janeiro e sua propagação era tão 

limitada que nem a São Paulo o cinema havia chegado de fato. Para o autor a 

ampliação de cinema carioca para brasileiro expressa o prestígio cultural do Rio de 

Janeiro enquanto capital e expressa fundamentalmente o caráter nacionalista dessa 

história. 

Com o capitalismo recém-chegado ao Brasil, o país estava em pleno 

desenvolvimento. À época, a capital, Rio de Janeiro, respirava crescimento urbano e 

econômico. Por isso, nasce na sociedade carioca uma mentalidade cosmopolita: 

condenam-se os hábitos e costumes populares, tidos como referência ao passado 

colonial. O ―ser nacionalǁ era o presente, impulsionar para o futuro cada vez mais 

moderno, em detrimento aquilo que seria tradicional. Esse pensamento iria 

influenciar também as postulações em torno da produção cinematográfica brasileira. 

Segundo Bernadet, 

 
Podemos imaginar que essa onda de cosmopolitismo, longe de levar 
o  público  a  atribuir  um  caráter  ―nacionalǁ  ao  cinema  produzido  no 
Brasil, tivesse ao contrário provocado rechaço, atribuindo – ou 
tentando atribuir – à produção cinematográfica local antes um caráter 
cosmopolita que aproximaria o Brasil, ou mais exatamente o Rio, da 
―civilizaçãoǁ (2008, p.59). 

 
Em outras palavras, a adjetivação do cinema enquanto ―nacionalǁ não poderia 

se referir a costumes tradicionais. Era necessário expor também nas telas aquela 

mentalidade cosmopolita que era nutrida pela sociedade da época. Para ser 

nacional, o cinema teria que ser também cosmopolita e representar aquela realidade 
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que era tão restrita à capital. Por isso que para essa elite carioca, o cinema teria 

pouca importância, se comparado à literatura ou ao teatro, por exemplo, 

considerados as verdadeiras expressões culturais e artísticas. E para que o cinema 

pudesse angariar o reconhecimento dessa sociedade, seria necessário adotar 

algumas características da literatura, sobretudo os temas, recorrentemente, 

abordados por ela, como a questão do nacionalismo. 

As preocupações nacionalistas eram intensas nas últimas décadas do século 

XIX, fato que se devia principalmente ao estado de transformação em que o país se 

encontrava. A literatura, por sua vez, oferecia um campo cultural em que as 

questões nacionalistas eram amplamente discutidas. Dessa forma, para que o 

cinema pudesse também ser considerado como brasileiro ou nacional, ―seria 

necessário mostrar que o enfoque nacionalista tocante à literatura estendia-se ao 

cinema, o qual, com certeza, não representava nenhuma área cultural ‗nobre‘ǁ (idem, 

p.57). Ainda segundo o autor, 

 
O pacto em nome do nacionalismo e da ‗revolução burguesa‘, levou 
os cineastas a desconsiderarem os temas que pudessem ser tidos 
como  ‗delicados‘  por  essa  burguesia  que  se  dizia  nacionalista  e 
industrialista. Donde a eliminação de temas como cidade, a 
burguesia, a indústria, o proletariado urbano, e o refluxo da temática 
para as áreas rurais, a crítica da estrutura agrária e a miséria do 
campesinato (ibidem, p.98). 

 

Fica claro que, nesse primeiro momento do cinema brasileiro, era necessário 

agradar a sociedade elitista do país, ou melhor, a elite carioca, com os temas de 

abordagem que melhor retratassem a realidade daquele grupo específico. E dentro 

de um cenário em que o cinema por ser ainda incipiente não se estendia para além 

do Rio de Janeiro, isso não se configurava como um grande problema. 

Nas primeiras décadas do século XX, as temáticas sertaneja e nordestina 

começavam a se consolidar na literatura brasileira, mas até que o Sertão fosse 

incorporado pelo cinema, ainda levaria algum tempo, já que este era um dos temas 

―eliminadosǁ pelos cineastas, a fim de serem bem aceitos pela sua audiência 

carioca. Mas, em contrapartida ao discurso elitista do ―Brasil do futuroǁ, capitalista e 

em desenvolvimento, era inevitável que os temas atrelados ao subdesenvolvimento 

chegassem às telas de cinema. Dessa forma, assim como no Romance de 30, o 

Sertão transformou-se também no grande foco representativo do cinema brasileiro. 
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A história do cinema brasileiro é cheia de idas e vindas, repleta de intervalos. 

Ironicamente, talvez essa seja uma de suas maiores características e um dos 

motivos que faz com que as produções brasileiras não sejam muito populares no 

país. Mas o principal fator, que desencadeou esse problema, foi a constante 

presença da figura estrangeira no cinema brasileiro, problemática que está presente, 

literalmente, desde o seu surgimento: curiosamente, foi um italiano, radicado no 

Brasil e com equipamentos e material sensível europeus que filmou em território 

francês (o paquete Brésil), um filme brasileiro. 

Diferente do nascimento do cinema, pelas mãos dos irmãos Lumiére, o marco 

inaugural das atividades cinematográficas no Brasil se refere ao momento de feitura 

do filme, ou seja, o ato da filmagem e não à exibição. A escolha de uma filmagem 

como nascimento do cinema brasileiro, é proposital. Com essa opção, os 

historiadores privilegiam a produção em detrimento da exibição e do contato com o 

público, o que se configura como uma clara reação contra o mercado. 

Essa conjuntura é uma projeção do quadro ideológico presente quando da 

elaboração do discurso histórico referente ao nascimento, e que, diga-se de 

passagem, se estende até os dias atuais, uma vez que o foco primordial nas 

produções ainda é vigente no cenário cinematográfico brasileiro. Bernadet expõe 

ainda que, se não fosse considerada a filmagem, talvez nem existisse um ponto de 

partida para o cinema brasileiro, pois não se sabe quando foi exibido o filme de 

Afonso Segreto, já que após a filmagem, o salão ―Paris no Rioǁ, casa de exibição de 

Pascoal Segreto para a qual o filme fora fito, pegou fogo e a  produção 

possivelmente foi perdida.Após esse nascimento, houve um período de estagnação 

da produção, tanto como atividade comercial de exibição de fitas importadas, quanto 

como fabricação artesanal local, que para Paulo Emilio Sales Gomes (1996), se 

deveu ao retardo econômico do país. Segundo o autor, ―no caso específico, o que 

impedia o desenvolvimento do cinema no Rio, para não falar no resto do território 

ainda mais arcaico, era a insuficiência da energia elétricaǁ (1996, p.9). 

No ano de 1907, o cinema brasileiro volta a ganhar fôlego e entra na fase que 

os  críticos  de  cinema  denominaram  como  ―a  bela  épocaǁ  ou  ―idade  de  ouroǁ  da 

cinematografia brasileira. Nessa fase os filmes de ficção de gêneros variados 

começam a ser produzidos, somando mais títulos às produções brasileiras, nas 

quais os documentários já ocupavam espaço. Juntamente com a produção, há 

também a ampliação e consolidação de um mercado exibidor de filmes. Vale 
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ressaltar que os donos das salas de exibição, nessa fase, ocupam um espaço muito 

importante, pois eles eram os grandes responsáveis pelo processo de feitura dos 

filmes, tornando-se assim, exibidores e produtores de seus próprios filmes, o que 

deu um grande impulso ao mercado cinematográfico brasileiro. No entanto, a bela 

época só se estende até o ano de 1911. Segundo Gomes, 

 
Essa idade do ouro não poderia durar, pois sua eclosão coincide com 
a transformação do cinema artesanal em importante indústria nos 
países mais adiantados. Em troca do café que exportava, o Brasil 
importava até palito e era normal que importasse também o 
entretenimento fabricado nos grandes centros da Europa e da 
América do Norte. Em alguns meses o cinema brasileiro, em 
constante desenvolvimento, ficou inteiramente à disposição do filme 
estrangeiro. Inteiramente à margem e quase ignorado pelo público, 
subsistiu, contudo, um debilíssimo cinema brasileiro (idem, p. 11). 

 

A partir de 1912, o cinema brasileiro entrou em decadência. 

Concomitantemente, em outros países desenvolvidos, como os Estados Unidos, 

surgiam as grandes indústrias cinematográficas, que tomaram conta do mercado 

brasileiro. Os filmes estrangeiros passariam a ser exibidos nas salas brasileiras 

quase que exclusivamente. Era mais barato exibir o produto estrangeiro do que 

produzir os próprios filmes: uma visão puramente mercadológica que se instaurou e 

persiste até hoje. Até 1922, o cinema brasileiro fica quase restrito à exibição de 

filmes estrangeiros e as produções realizadas não tinham espaço nas salas de 

exibição. 

Na década de 1920, a produção cinematográfica voltará a conseguir êxitos, 

sobretudo por conta do sucesso que o cinema mudo alcança perante o público. É 

também  nesse  período  que  ocorre  a  disseminação  do  ―fazer  cinemaǁ  para  outras 

partes do país, já que até então estava vinculada exclusivamente ao Rio de Janeiro 

e São Paulo. Será o surgimento dos chamados Ciclos Regionais, que irá competir 

contra o domínio estrangeiro das salas de exibição. 

De acordo com Gomes, em 1923, há registro de atividades cinematográficas 

em Campinas, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul e Recife. Sendo considerado um 

dos mais intensos, totalizando em oito anos treze produções, o ciclo pernambucano 

era formado por fotógrafos da Paraíba e de Pernambuco e, segundo Cláudio 

Clédson Novaes (2007), os filmes produzidos eram baseados nos costumes locais, 
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principalmente, enfocando um tema sertanejo muito marcado pela literatura: o 

cangaço. 

Novaes destaca três obras que provavelmente foram as primeiras 

representações cinematográficas sertanejas: ―Filho sem mãeǁ (1925), de Edson 

Chagas; ―Sangue de irmãoǁ (1926), de Tancredo Seabra; e ―Lampião, a fera do 

Nordesteǁ (1930), de Guilherme Gáudio. A apropriação do cangaço pelo cinema 

desde os seus primórdios se deve ao fato de este ser tido como ―símbolo da luta 

contra um processo de modernização que ameaçava descaracterizar a região, ou 

seja, ameaçava pôr fim à ordem tradicional da qual faziam parteǁ (ALBUQUERQUE 

JUNIOR, 2009, p.144). Soma-se a isso uma questão interessante: os cangaceiros, 

por serem sujeitos que aspiravam ao poder e à glória, desejavam que seus crimes 

fossem narrados, queriam ser fotografados, filmados. Para isso, Antonio Silvino (o 

famoso Lampião) ―lia os jornais para  se certificar que diziam a verdade sobre ele. 

Lampião queria que folhetos e cantorias cantassem o seu nomeǁ (idem, p.142). 

Para que seus feitos fossem vistos e disseminados pela sociedade, os 

cangaceiros inseriam no seu bando fotógrafos, jornalistas e cineastas para 

documentarem toda a sua ação. Um grande exemplo disso são as imagens feitas 

pelo cineasta e fotógrafo Benjamin Abrahão, do bando de Lampião. Essas imagens, 

em 1936, deram corpo ao filme ―Lampião, o rei do cangaçoǁ. 

Devido ao valor simbólico de tal registro e ao preciosismo das imagens 

exclusivas de Abraão, que era árabe, esse material seria reutilizado em mais duas 

produções futuras: ―Memórias do cangaçoǁ (1965), de Paulo Gil Soares; e em ―Baile 

Perfumadoǁ (1996), de Paulo Caldas e Lírio Ferreira. As formas de utilização dessas 

imagens,  segundo  Novaes,  também são  distintas,  uma  vez que em ―Memórias  do 

cangaçoǁ, o enfoque dado é inclinado à questão política e de denúncia, 

característica primordial do Cinema Novo. Já em ―Baile perfumadoǁ, prevalece um 

tom   mais   ―popǁ,   em   que   as   imagens   são   entrecruzadas   com   referências 

contemporâneas, traço peculiar do cinema de retomada dos anos 1990. 

A representação do cangaço vai marcar o Nordeste e os nordestinos com o 

estereótipo da macheza, do instinto animal, do assassino em potencial, do homem 

rude, telúrico, valente e violento, irá ―estereotipá-los como homens primitivos, 

bárbaros, alheios à civilização e à civilidade, que, embora fossem homens comuns, 

escondiam uma fera pronta a se revelarǁ (ibidem, p.143-144). 
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No entanto, antes mesmo de se pensar a questão do cangaço no cinema 

brasileiro, é importante observar o cenário em que toda essa problemática se insere. 

Existe por trás das representações do cangaço, um contexto maior que abarca toda 

a significação inerente elas: o espaço da seca, também no cinema, volta a povoar o 

imaginário acerca do universo sertanejo. De acordo com Novaes, esse imaginário 

 
[...] nos leva ao diálogo entre cinema e literatura, problematizando os 
fenômenos sociais representados no movimento nacional-popular 
das diversas encenações políticas da arte brasileira, identificando os 
impasses entre a expressão ufanista da imagem rural e o recalque 
desta mesma imagem, principalmente quando nas obras são 
enfocados os problemas indesejados pela nação elitista, que, para 
sentir-se urbana, camufla com tratamento cosmético os traumas da 
modernização tardia. Às vezes, a camuflagem é cordial, outras vezes 
bem menos; sendo na maioria das vezes, a imagem do ‗outro‘ rural 
mostrada como violento e rudimentar; ou o ingênuo, bucólico e 
primitivo (2007 p.16-17). 

 
O discurso da seca criado pelas elites açucareiras decadentes, que fora 

cristalizado pela literatura brasileira, também passa a ser apropriado pelo cinema. 

De acordo com Wills Leal (1982), ―se observa nas demais películas uma tentativa de 

ligar o homem à terra, como se ele fosse parte dela, da terra com suas limitações, 

suas pobrezas seculares, sua secura. Seria assim a própria ideologia desse cinema 

ǁ(1982, p.49). Mais uma vez, o telurismo toma conta das representações do 

Nordeste. Assim como na literatura, o cinema ajudou a fixar no pensamento social 

brasileiro a ideia de que Nordeste e Sertão são sinônimos: um discurso que não se 

esgota. 

Nas décadas de 1930 e 1940, mesmo já tendo havido alguns filmes nos quais 

o Sertão aparecia como temática, ainda não existia uma continuidade, uma dada 

materialidade nas representações, visto que as produções cinematográficas se 

restringiam ao Sul do país. Nesse período, poucas produções são produzidas, a 

exemplo de ―Lampião, a fera do Nordesteǁ (1930), de Guilherme Gáudio e ―Lampião, 

o Rei do cangaçoǁ (1936), de Benjamim Abrahão. 

É também na década de 1940 que o Sertão e o Nordeste ganham o seu 

principal personagem, dessa vez no âmbito da música popular. Luiz Gonzaga é para 

os mais humildes, referência do homem da terra que venceu na cidade grande. Com 

a ajuda do advogado e poeta Humberto Teixeira, ele inventou o baião, ritmo síntese 

da vida simples nordestina: a plantação, o gado, a seca, as danças. O baião viria 
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para suprir a necessidade do mercado fonográfico da época, tornando-se a primeira 

manifestação ―popǁ da cultura e da música nordestinas. 

Luiz Gonzaga é também o grande responsável pela manutenção do discurso 

do cangaço, não só por sua música, mas principalmente pelo personagem que 

inventara através de sua postura e sua indumentária. Para que atingisse melhor 

resultado na exposição de sua música, ele se vestia de cangaceiro: em suas 

apresentações, trajava gibão de couro e chapéu de vaqueiro, atraindo muito mais 

atenção do público. O baião deslanchou, tornando-se, assim, uma mescla de 

elementos rurais e urbanos, a fim de fidelizar os inúmeros migrantes nordestinos, 

que se encontravam nos grandes centros urbanos. Por isso que as canções 

clássicas do baião de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira se referem ao Sertão, à 

sua terra, como um lugar distante, corroborando a ideia de tradição e saudade como 

elementos do discurso regionalista de Gilberto Freyre. 

De acordo com Novaes, é na década de 1950, que passará a ser construída 

uma cinematografia de revisão histórica, antropológica e sociológica, mostrada como 

denúncia das tensões agrárias do país rural em processo de urbanização, tendo 

como modelo ideológico a literatura da década de 1930, da qual o filme ―Agulha no 

palheiroǁ (1953), de Alex Vianny, que trata da exclusão agrária, é exemplo. A 

representação do Sertão nos filmes começa a se apropriar de cenários que gravitam 

em torno das questões identitárias. Dessa forma, fica claro que tanto ―no cinema 

nacional, como na literatura, o imaginário rural é um gênero privilegiado que cria 

escolas nos vários contextos de épocas e em várias circunstâncias políticas, 

segundo cada projeto nacional e cada olhar sobre a identidade nacionalǁ (NOVAES, 

2007, p.15). 

Leal destaca que, se analisarmos o conjunto das obras, encontramos um 

Nordeste problematizado em contrastes eternos, marcados pelos temas da seca, do 

crime, da opressão, do misticismo, dos coronéis e do homem que se perde 

totalmente, ao perder sua própria terra. Partindo dessa conjuntura, a temática 

nordestina, focada na realidade sertaneja, começou a tomar corpo no ciclo 

pernambucano e acabou chamando atenção de cineastas de outras regiões, que 

perceberam uma possível rentabilidade em explorar o Sertão em suas produções. É 

o caso de Lima Barreto com ―O cangaceiroǁ (1953), considerado o primeiro grande 

filme que traz o Sertão como tema, realizado pela extinta Companhia Vera Cruz. O 
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filme dá início, então, ao ciclo de produções de filmes sobre o cangaço, ou 

―Nordesternǁ (livre adaptação do estilo Western americano). 

Sua importância frente às representações do Sertão na cinematografia 

nacional contrasta, porém, com um dado curioso que acaba por reduzir seu valor 

representativo:  ―‗O  cangaceiro‘  foi  filmado  no  interior  do  Estado  de  São  Paulo, 

produzido e realizado por uma equipe de cinema do Sul do país, fazendo com que, 

em muitos momentos, a narrativa distancie-se dos valores sociais e culturais do 

povo do Sertão nordestino.ǁ (ANDRADE, 2008, p.39). No entanto, este foi o primeiro 

filme de temática sertaneja que obteve grande êxito de público, além ter sido 

sucesso também fora do país, exportando a imagem do Sertão, tornando-se 

premiado em Cannes. 

―O cangaceiroǁ conta a história do Capitão Galdino, que junto com seu bando 

atuava numa cidade do Sertão, causando terror na população, saqueando o 

comércio e colocando fogo em propriedades. A figura do cangaceiro representa o 

poder indireto que se apresenta contra o poder oficial (Governo). Isso fica claro 

quando Capitão Galdino se auto-denomina como o ―Governador da caatingaǁ, 

evidenciando que é ele quem manda naquelas terras. 

De acordo com Novaes, o filme de Lima Barreto sofre influências diretas de 

―Os sertõesǁ de Euclides da Cunha e dos romances de temáticas nordestinas da 

década de 1930, o que lhe assegura uma posição significativa no que tange à sua 

importância enquanto representação sertaneja. Porém, o fato de ter sido gravado no 

Sudeste, compromete na relação de verossimilhança, uma vez que é composto de 

―elementos da moral e do cenário que destoam do universo geo-simbólico sertanejoǁ 

(NOVAES,2007,p.53). 
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Figura 1 – Fotogramas (a)
Barreto. 

 
 

Vale ressaltar ainda

da influência euclidiana. O roteiro, que foi construído a partir de diálogos escritos 

pela romancista Rachel de Queiroz, também estabelece um paral

do Romantismo e do naturalismo. Novaes ressalta ainda a presença das 

características dos filmes clássicos de western, gênero muito popular na 

cinematografia americana e que também fez sucesso no Brasil, além de também 

utilizar elementos da cultura popular brasileira, como a música, a dança e as 

performances folclóricas.
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nordestinos. Com a exceção

Sarno, Leal aponta que o cinema de temática nordestina, feito nas décadas
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Em 1954, o cineasta

S.A., lança ―O canto do marǁ, que tamb

Sertão no Cinema, uma vez que retrata a dicotomia social, reforçando a identidade 

desértica do Nordeste brasileiro, além de também apresentar ao cinema a dualidade

(b)

(a) e (b) retirados de cenas do filme ―O Cangaceiro

ainda que as referências literárias em ―O cangaceiro

da influência euclidiana. O roteiro, que foi construído a partir de diálogos escritos 

pela romancista Rachel de Queiroz, também estabelece um paral

do Romantismo e do naturalismo. Novaes ressalta ainda a presença das 

características dos filmes clássicos de western, gênero muito popular na 

cinematografia americana e que também fez sucesso no Brasil, além de também 

s da cultura popular brasileira, como a música, a dança e as 

performances folclóricas. 

exemplo de Lima Barreto, o interesse 

despertando o interesse de muitos outros

exceção de Glauber Rocha, Paulo Gil, Roberto

Sarno, Leal aponta que o cinema de temática nordestina, feito nas décadas
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omo ―Vidas Secasǁ (1963), ―Menino de E
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Walter Lima Júnior, o africano Ruy Guerra , Anselmo Duarte, Ca
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produções têm para a cinematografia brasileira e para as representações
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(b) 

Cangaceiroǁ de Lima 

cangaceiroǁ vão além 

da influência euclidiana. O roteiro, que foi construído a partir de diálogos escritos 

pela romancista Rachel de Queiroz, também estabelece um paralelo com a literatura 

do Romantismo e do naturalismo. Novaes ressalta ainda a presença das 

características dos filmes clássicos de western, gênero muito popular na 

cinematografia americana e que também fez sucesso no Brasil, além de também 

s da cultura popular brasileira, como a música, a dança e as 

 pelo Sertão e pelo 

outros cineastas não- 

Roberto Pires e Geraldo 

Sarno, Leal aponta que o cinema de temática nordestina, feito nas décadas de 1950 

e 1960 é, em sua quase totalidade, realizado por sulistas e estrangeiros. São 

Engenhoǁ (1965), ―Os 

Grande cidadeǁ (1965) e ―A 

Nelson Pereira dos Santos, 

Walter Lima Júnior, o africano Ruy Guerra , Anselmo Duarte, Carlos Diégues e o 

húngaro George Jonas. Esse fato, porém, não invalida a importância que tais 

representações sertanejas. 

produtora Kino Filmes 

ém tem grande importância na trajetória do 

Sertão no Cinema, uma vez que retrata a dicotomia social, reforçando a identidade 

desértica do Nordeste brasileiro, além de também apresentar ao cinema a dualidade 
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Sertão versus litoral, tão presente na literatura brasileira. Vale ressaltar que 

Cavalcanti é pernambucano, o que faz de ―O canto do marǁ o primeiro longa- 

metragem autóctone a alcançar as telas do restante do país (o que não significa que 

o filme foi um sucesso de público), uma vez que as representações  sertanejas, 

frutos do ciclo pernambucano, ficavam restritas ao próprio Estado, alcançando no 

máximo alguns outros poucos estados nordestinos, como a Paraíba. 

O filme narra a história dramática dos retirantes sertanejos, que são obrigados 

a saírem de suas terras por conta da seca, partindo rumo ao litoral em busca de uma 

vida mais digna, sem tantos percalços. Esse recorte, já abordado e consolidado 

pelos romancistas de 30, a exemplo de Rachel de Queiroz e José Américo, passou a 

ter presença constante na cinematografia brasileira, por transpor em imagens as 

mazelas e dificuldades enfrentadas pelo povo do Sertão, fortalecendo ainda mais o 

discurso político em torno dessa problemática e ampliando no pensamento social 

brasileiro, o conhecimento sobre aquele espaço e sobre a região Nordeste, ação que 

já havia sendo posta em prática pela literatura. No entanto, o fortalecimento desse 

discurso só fixou ainda mais os estereótipos reducionistas em torno do nordestino: o 

Sertão mais do que nunca passa a ser a cara do Nordeste. 

Logo no início de ―O canto do marǁ, o espectador é informado do que estará 

por vir: a primeira cena é um primeiro plano enquadrando o mapa do estado de 

Pernambuco, direcionando o nosso olhar para a região Nordeste. O mapa é fundido 

com a imagem da terra rachada, o que evidencia e generaliza a realidade da seca 

para toda região. Fica claro ali a relação sinonímica imposta entre o Sertão e o 

Nordeste. Andrade expõe que essas primeiras imagens que nos são apresentadas 

num processo de inter-relações discursivas, ―reafirmam elementos capazes de 

materializar ‗o discurso da seca‘, pondo-o em circulação. Transforma os problemas 

advindos da secura regional em cenário, personagem e conflito narrativoǁ (2008, 

p.41). 



 

 
 
 

(a) 
 
Figura 2 – Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―O Canto por marǁ de 
Alberto Cavalcanti. 

 
 

O que se vê a seguir é a saída dos retirantes rumo ao litoral, à zona da mata, 

de onde eles partiram rumo ao Sul, onde segundo o filme, não há pobreza, só 

maravilhas. O momento do êxodo é acompanhado pela narração de um texto em 

voz off, que explica ao esp

as misérias advindas com a seca. A narração, a todo momento, enfatiza que 

choveǁ naquele lugar onde

céu como se pedissem clemência

dias que restam para eles

mas sempre permanece a vontade de voltar 

determinado momento, o

riachos novamente correrem nas terras sedentas (...) e as caatingas perderem a cor 

acinzentada, eles voltarão e esquecerão os dias de morte e o horror dos 

padecimentosǁ. 

Segundo Andrade, ―O cangaceiroǁ e ―O canto do marǁ, cada uma com

méritos, são obras fundadoras do estilo cinematográfico de representação do 

Nordeste. Lima Barreto e Alberto Cavalcanti, dessa

 
[...] articularam a temática da região para as telas e colocaram em 
ascensão essa imagem do Sertão arcaico, primitivo e atrasado em 
antagonismo ao espaço moderno, urbano e citadino do país. É a 
metáfora do Sertão versus o litoral em cena, dando vez à prese
do espaço nacional no cinema. Eles representam, em 1953 e em 
1954, sob uma estética importada, os primeiros passos para a 
caminhada do Cinema da Seca (idem,

 
Assim como aponta Leal, o cinema quando lança mão das representações do 

Nordeste, mais especificamente do Sertão, traz em si apenas os questionamentos

(b)

Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―O Canto por marǁ de 

O que se vê a seguir é a saída dos retirantes rumo ao litoral, à zona da mata, 

de onde eles partiram rumo ao Sul, onde segundo o filme, não há pobreza, só 

maravilhas. O momento do êxodo é acompanhado pela narração de um texto em 

voz off, que explica ao espectador o por que da fuga daquelas pessoas, pontuando 

as misérias advindas com a seca. A narração, a todo momento, enfatiza que 

onde ―os galhos das árvores tostados pelo

céu como se pedissem clemênciaǁ e as pessoas ―bem sabem o que os espera nos 

dias que restam para elesǁ. Mas a ideia do Sertão saudoso – a terra da qual se foge, 

sempre permanece a vontade de voltar – também está presente. Em um 

o texto fala que ―um dia, quando as árvores

riachos novamente correrem nas terras sedentas (...) e as caatingas perderem a cor 

acinzentada, eles voltarão e esquecerão os dias de morte e o horror dos 

Segundo Andrade, ―O cangaceiroǁ e ―O canto do marǁ, cada uma com

méritos, são obras fundadoras do estilo cinematográfico de representação do 

Nordeste. Lima Barreto e Alberto Cavalcanti, dessa forma, 

[...] articularam a temática da região para as telas e colocaram em 
ascensão essa imagem do Sertão arcaico, primitivo e atrasado em 
antagonismo ao espaço moderno, urbano e citadino do país. É a 
metáfora do Sertão versus o litoral em cena, dando vez à prese
do espaço nacional no cinema. Eles representam, em 1953 e em 
1954, sob uma estética importada, os primeiros passos para a 
caminhada do Cinema da Seca (idem, p.42-43).

Assim como aponta Leal, o cinema quando lança mão das representações do 

Nordeste, mais especificamente do Sertão, traz em si apenas os questionamentos
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(b) 

Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―O Canto por marǁ de 

O que se vê a seguir é a saída dos retirantes rumo ao litoral, à zona da mata, 

de onde eles partiram rumo ao Sul, onde segundo o filme, não há pobreza, só 

maravilhas. O momento do êxodo é acompanhado pela narração de um texto em 

ectador o por que da fuga daquelas pessoas, pontuando 

as misérias advindas com a seca. A narração, a todo momento, enfatiza que ―não 

pelo sol apontam para o 

bem sabem o que os espera nos 

a terra da qual se foge, 

também está presente. Em um 

árvores florescerem e os 

riachos novamente correrem nas terras sedentas (...) e as caatingas perderem a cor 

acinzentada, eles voltarão e esquecerão os dias de morte e o horror dos 

Segundo Andrade, ―O cangaceiroǁ e ―O canto do marǁ, cada uma com seus 

méritos, são obras fundadoras do estilo cinematográfico de representação do 

[...] articularam a temática da região para as telas e colocaram em 
ascensão essa imagem do Sertão arcaico, primitivo e atrasado em 
antagonismo ao espaço moderno, urbano e citadino do país. É a 
metáfora do Sertão versus o litoral em cena, dando vez à presença 
do espaço nacional no cinema. Eles representam, em 1953 e em 
1954, sob uma estética importada, os primeiros passos para a 

43). 

Assim como aponta Leal, o cinema quando lança mão das representações do 

Nordeste, mais especificamente do Sertão, traz em si apenas os questionamentos 
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em torno da questão rural, se dedicando exclusivamente para o homem-do-campo e 

o seu meio, suas lutas, seus êxodos forçados, sua alienação e seu abandono. O que 

fica claro ao analisar esses filmes das primeiras décadas do século XX e também os 

filmes do Cinema Novo, é que o cinema ainda não revelou de forma mais expressiva 

a face alegre do homem nordestino. Segundo Leal ―ele não tem esboçado um sinal 

de alegria. Tais filmes o tem colocado como um mártir, desenvolvendo sua 

existência na dimensão trágica das ocorrências, com dor, fome, miséria, morte, 

secaǁ (1982, p. 49). 

Essa alegria do homem nordestino e sertanejo apenas será mostrada de 

forma mais incisiva a partir das representações trazidas pelo cinema brasileiro 

contemporâneo de retomada e pós-retomada, quando a ênfase dada a tais 

representações, passam a ser despida de um caráter político e de engajamento 

social. 

Em 1960, um curta metragem dirigido por Linduarte Noronha iria se tornar 

referência para movimentos futuros, por sua linguagem simples, composta por 

imagens precárias do Sertão, narração em off e trilha sonora marcante. Fica claro 

que a marca do subdesenvolvimento da região Nordeste e do Sertão aparece não 

apenas no conteúdo, mas também na forma do filme. O documentário ―Aruandaǁ fala 

sobre a vida de descendentes de escravos que haviam fundado um quilombo no 

Sertão paraibano de meados do século XIX. 

Com imagens bastante descritivas e pedagógicas, que iriam influenciar 

Glauber Rocha em ―Deus e o diabo na terra do solǁ, logo no início nos é apresentado 

a trajetória do êxodo da família do personagem Zé Bento, rumo a um lugar para 

refazer a vida. Nota-se aqui a recorrência do tema do êxodo nas representações 

sertanejas, tanto na literatura, quanto no cinema – já vimos que ela está presente  

em ―O quinzeǁ, ―A bagaceiraǁ e ―Vidas Secasǁ e também no filme ―O Canto pro marǁ. 

A representação da fuga do Sertão ainda permanece na cinematografia brasileira 

contemporânea, aparecendo em filmes como ―O caminho das nuvensǁ e ―O céu de 

Suelyǁ. 

Ao encontrarem um lugar próximo a um lago que havia resistido à seca, Zé 

Bento e sua família resolvem se fixar e construir uma casa de barro batido. É 

justamente ali, ao redor da casa de Zé bento que os escravos fugidos também 

constroem suas casas, fundando um quilombo. No dia a dia, os homens cuidam das 

plantações, e as mulheres fazem utensílios domésticos de barro, como panelas, 
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pratos, jarros, que elas vendem na feira da cidade mais próxima, para complementar 

na renda da família. 

 

(a) (b) 
 
Figura 3 – Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―Aruandaǁ de Linduarte 
Noronha. 

 
A todo o momento durante a narrativa, a voz off vai pontuando as dificuldades 

e problemas enfrentados pelos sertanejos, enfatizando no final o descaso do 

Governo e da sociedade abrangente frente àquela realidade: o sertanejo enfrenta 

estiagens prolongadas, o analfabetismo, a fome, o isolamento e ―o sistema 

econômico improdutivo, forma o inevitável ciclo vicioso, da terra calcinada às feiras 

livres, e destas ao convívio isolado e pobre da região.ǁ A denúncia se encerra na 

afirmação de que o Sertão ―existe fisiograficamente e inexiste no âmbito das 

instituições.ǁ 

As representações da temática sertaneja na cinematografia brasileira 

colaboram para o projeto identitário iniciado pelo movimento regionalista de Gilberto 

Freyre, a favor da valorização dos costumes e aspectos nordestinos. Essas 

primeiras produções que trazem o Sertão como cenário e também como 

personagem ―[...]  são indispensáveis  para focalizarmos vários  assuntos chaves da 

identidade nacional através dos temas regionais, por que a tradição cultural 

sertaneja rural continua no cinema o debate surgido nas narrativas literárias do 

século XIXǁ (NOAVES, 2007, p.14). 

As atribuições de caráter identitárias ficarão ainda mais intensas no âmbito 

cinematográfico com o surgimento e fortalecimento do movimento do Cinema Novo, 

que com sua estética da fome recupera a potência da denúncia social presente dos 

romances modernistas, trazendo para seus filmes o embate cultural e a valorização 

da região Nordeste e do Sertão aberto pela literatura dos romancistas de 30. 
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2.4 O Sertão cinemanovista 

 
O Cinema Novo teve como base o intuito de transpor para as telas as 

problemáticas vividas pelo país e foi o responsável por consolidar o Sertão como 

temática crucial no terreno das representações, trazendo-o como palco de 

questionamentos políticos e sociais. É nessa fase específica que a escassez de 

recursos técnicos foi encarada como caráter impulsionador de criação de uma 

linguagem adequada, e não como um problema de fato. Nasce então o conceito de 

―estética da fomeǁ, criado por Glauber Rocha, que transformou a precariedade 

técnica em força expressiva, fazendo com que o cineasta encontrasse o ponto exato 

de sincronia entre a linguagem e os seus temas. Falar desse período da 

cinematografia brasileira é de suma importância para essa pesquisa, já que o 

entendimento da dinâmica das novas representações sertanejas de pós-retomada, 

passa pela compreensão da forma como os cinemanovistas traduziam o sertão em 

suas obras. 

Para as representações do Sertão, o Cinema Novo representou o auge, a 

consolidação. Nesse momento, o Nordeste e o Sertão brasileiro entraram em 

evidencia, com uma nova plástica e perspectiva nas produções cinematográficas. 

Justamente por se utilizar dos problemas do povo, que os cinemanovistas iriam 

recorrer aos flagelos da seca, à pobreza e miséria sertanejas, trazendo nas telas os 

temas já conhecidos e cristalizados pelos romancistas de 1930. É o cinema 

funcionando como extensão dos debates iniciados pela literatura brasileira. 

As décadas de 1950 e 1960 foram palco para o grande momento de 

renovação da cinematografia brasileira. Foi nesse período também que as 

representações do Sertão ganharam ainda mais força e notoriedade. O Cinema 

Novo, movimento artístico e cultural criado por jovens de classe média, tinha 

pretensão de revelar a identidade do povo brasileiro. Em um cenário onde as 

produções estrangeiras realizadas em Hollywood tomavam conta das salas de 

exibições no Brasil, o que se pretendia era ganhar espaço com o grande público, 

trazendo para as telas os temas relacionados com a realidade brasileira. 

As maiores referência dos cinemanovistas foram os novos movimentos de 

cinema que emergiram em outros países: o neo-realismo italiano, movimento cultural 

que emergiu após o fim da segunda guerra mundial, que com sua técnica de 

elementos de realidade em filmes ficcionais, tinha como principal objetivo buscar a 
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representação da realidade social e econômica da época; e a nouvelle vague 

francesa, que nasce nos anos 1960, e tem como característica a juventude dos seus 

autores, que se uniram pela vontade comum de transgredir as regras normalmente 

aceitas para o cinema mais comercial.Mas, além das referências internacionais, 

fazia-se necessário também, buscar na história da cinematografia brasileira, alguns 

elementos e personalidades que pudessem ser usados como influências para o 

movimento, afinal de contas, tratava-se da construção de um cinema nacional que 

pretendia participar da construção da identidade do país. 

Ismail Xavier (2001) cita dois cineastas que serviram como parâmetros para 

os cinemanovistas, que com suas produções, inspirariam as futuras obras do 

nascente movimento: Nelson Pereira dos Santos, realizador que, embora também 

seja considerado um cinemanovista, iniciou sua carreira antes, no início dos anos 

1950. Foi ele o primeiro a fazer em seus filmes o diálogo com o neo-realismo italiano 

e com os escritores brasileiros; e Humberto Mauro, com seu cinema feito com 

poucos recursos nos anos de 1920. Ficcionista e documentarista, Humberto Mauro, 

com seus curtas e longas metragens independentes, muitos deles feitos sob 

encomenda do Estado, iniciou a tradição de filmar o universo rural do Brasil, 

temática que ganharia força ainda maior com os cinemanovistas. 

Segundo Pedro Simonard (2006), o contexto histórico no qual o Cinema Novo 

emergiu não poderia ser mais propício. O perfil da sociedade brasileira estava em 

transição entre o modelo agrário-exportador e o industrial, fator que era ainda mais 

impulsionado devido ao forte processo de urbanização causado pela migração de 

milhões de pessoas do campo para as cidades, sobretudo para os dois grandes 

centros do país, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Nesse ínterim, onde a sociedade encontra-se em mutação e expansão, seria 

necessário (e oportuno), que as produções artístico-culturais resgatassem os 

ideários nacionalistas que já haviam sido fincados pela literatura regionalista e 

modernista. Dessa forma, Simonard aponta que a luta pela afirmação de uma cultura 

nacional tinha como um dos seus principais objetivos buscar fazer com que  o 

cinema brasileiro ocupasse os espaços que eram preenchidos pelo cinema 

estrangeiro, que monopolizava as salas de exibição do país. 

O profundo diálogo com a tradição literária não se fez apenas no conjunto de 

adaptações de romances para as telas, como no caso de ―Vidas Secasǁ, ―Seara 

Vermelhaǁ e ―Macunaímaǁ. De acordo com Xavier (2001), esse diálogo expressou 
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uma conexão que fez o Cinema Novo trazer para o debate certos temas de uma 

ciência social brasileira, sobretudo aqueles ligados às questões identitárias e às 

interpretações conflitantes do Brasil como formação social. Ainda de acordo com o 

autor, 

 
[...] é comum se observar no filme brasileiro uma esquematização 
dos conflitos que articula, de forma bem peculiar, uma dimensão 
política de lutas de classe e interesses materiais, e uma dimensão 
alegórica pela qual se dá ênfase, no jogo de determinações, à 
presença decisiva de mentalidades formadas em processos de longo 
prazo; mentalidades que, numa ótica psicologista já muitas vezes 
questionada, porém persistente no senso comum, definem certos 
traços de um suposto ―caráter nacionalǁ (XAVIER, 2001, p.21). 

 
Como se configurava como um movimento anti-industrial, os cinemanovistas 

tinham nas produções das companhias cinematográficas Atlântida e Vera Cruz, os 

modelos a não serem seguidos. Tais produções eram os exemplos negativos para o 

Cinema Novo, representando aquilo que deveria ser descartado na produção de um 

cinema nacional. Isso se deve ao fato de a Atlântida ter como foco a produção de 

chanchadas, gênero cinematográfico em que predomina o humor, com forte apelo 

popular, mas principalmente por ser uma tentativa de imitação do cinema 

hollywoodiano, por sua falta de ousadia estética e também por não se preocuparem 

com o trabalho de conscientização do público, ponto forte do cinemanovismo. 

O cinema da Vera Cruz, por sua vez, era tido como pouco brasileiro, ―por que 

mostrava o homem e a cultura do país de forma estilizada, exótica, pouco natural e, 

muitas vezes, negativa; o novo cinema brasileiro deveria ter como sua base 

primordial o homem e a cultura do paísǁ (SIMONARD, 2006, p.35). Simonard 

ressalta ainda que, ao criticar a chanchada e, automaticamente afastar-se do público 

cultivado por ela, o Cinema Novo relegou-se a um enorme isolamento. A classe 

média, fortemente criticada pelo movimento por sua xenofilia e pela identificação 

com a cultura norte-americana e europeia, não lhe deu o apoio que poderia dar. O 

povo não se sentia representado pelos cinemanovistas, já que estes só se dirigiam a 

ele para mostrar-lhe o quanto agia erradamente. Dessa forma, o grande público, 

formado pela classe média e pelo povo, não ia ver os filmes produzidos pelo Cinema 

Novo. 

Nasce daí, o primeiro grande problema que o Cinema Novo iria confrontar: o 

da comunicação com o público brasileiro. Seus filmes acabavam ficando restritos 
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apenas aos estudantes e aos intelectuais que compartilhavam da mesma cultura 

política dos realizadores. Em contrapartida a isso, enquanto internamente o 

movimento tinha pouca repercussão, já que se limitava em seu público, no exterior o 

Cinema Novo ganhou legitimidade e notoriedade. Os diretores exibiram seus filmes 

em diversos festivais internacionais e ganharam vários prêmios, fato que de certa 

forma, assegurava que o movimento estava no caminho certo. 

A repercussão fora do Brasil, fez com que a classe média brasileira passasse 

a ver o Cinema Novo com outros olhos, já que agora ele era sucesso internacional. 

Porém, não houve mudanças no quadro do mercado exibidor brasileiro, uma vez 

que, seus filmes ainda não haviam caído no gosto do grande público, e com isso não 

seria possível ―combater o imperialismo e o colonialismo cultural; não seria possível 

criar o novo homem brasileiro; não seria possível desalienar o povoǁ (idem, p.43) 

Dessa forma, os cinemanovistas obtiveram sucesso da crítica especializada e 

conseguiram incluir a cinematografia brasileira entre as mais importantes do mundo, 

além de também serem reconhecidos como um grupo, que pensava os problemas 

do país, trazendo para as telas essa problemática, através de uma estética diferente, 

ainda inédita no Brasil. Esse foi o grande trunfo do Cinema Novo: dar uma nova cara 

ao cinema brasileiro. Não é à toa que até hoje, o movimento é a grande referência 

quando o assunto é a cinematografia nacional. Grandes nomes emergiram com o 

Cinema Novo, entre eles Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra, 

Joaquim Pedro de Andrade, Walter Lima Jr, Cacá Diegues, Zelito Viana, Paulo 

César Saraceni, Mário Carneiro, Eduardo Coutinho, entre tantos outros. 

Em contrapartida, são perceptíveis muitos pontos negativos: o movimento não 

conseguiu se desvencilhar da imagem de um grupo de intelectuais, donos da 

verdade, que encaram o povo como um grupo sem vontade própria, submisso. 

Retratar as mazelas, os problemas, pode ser encarado como uma forma de 

divulgação panfletária da ―realidadeǁ do povo brasileiro, numa tentativa de tornar o 

Brasil conhecido internacionalmente, mesmo que por uma imagem que destaca o 

seu subdesenvolvimento latente. 

Os cinemanovistas acabam sendo apontados como aqueles que se utilizaram 

do povo para engrandecer as suas produções. Com isso, ―o povo deveria, apenas, 

fornecer os elementos primários básicos que seriam retrabalhados por esses 

artistas. Com isso, sua relação com o público tornou-se uma rua de mão única onde 

não havia trocas e interações entre os cinemanovistas e o povoǁ (ibidem, p.47). 
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Para Novaes, as produções cinemanovistas foram indispensáveis, por 

focalizarem vários assuntos-chave da identidade nacional através dos temas 

regionais, uma vez que a tradição cultural sertaneja continua no cinema o debate 

surgido nas narrativas literárias do século XIX. Nos filmes, assim como nas obras 

literárias onde o Sertão é cenário e personagem, 

 
[...] é enfocada a decadência da hegemonia do patriarcado rural, que, 
do ponto de vista histórico, ainda é fato recente em nossa memória 
de urbanização tardia, que absorve traços líricos e dramáticos das 
imagens agrárias inspiradas pelas linhas de forças da paisagem 
física e humana rurais e seus elementos psicológicos, sociais e 
ecológicos, formando a visão do espaço histórico e cultural do 
imaginário popular sertanejo, que é representado em imagens 
simétricas e assimétricas, porque todo imaginário tende a sofrer a 
opressão da lógica racionalista ocidental, onde a percepção ou a 
conclusão de um raciocínio parte de propostas pretensamente 
―verdadeirasǁ ou ―falsasǁ (NOVAES, 2007, p.15-16). 

 
No Cinema Novo, o Sertão era o palco do não-desenvolvimento, da fome e da 

seca. Logo, os cinemanovistas lançavam mão de representações pedagógicas, que 

descreviam e divulgavam o Sertão, que até então permanecia desconhecido, mítico 

e distante para uma grande parte do país. Por isso, mesmo não sendo o seu 

objetivo, o Cinema Novo acabou ajudando a reforçar os estereótipos do nordestino 

sertanejo criados nas primeiras décadas do século XX. Ou seja, assim como aponta 

Andrade, por mais que os cinemanovistas buscassem realizar filmes socialmente 

engajados, eles permaneceram reafirmando o discurso da seca elaborado pelos 

elitistas do Nordeste, espelhando, de certo modo, os aspectos do grupo reacionário 

sobre a região. 

A forma como os cinemanovistas trabalham com a imagem do Sertão está em 

total consonância com as ideias de Xavier (2003) a respeito das representações no 

cinema. O autor coloca que a forma como o cinema trabalha a representação faz 

fluir as ações, no espaço e no tempo, forjando uma sensação de que o mundo 

tornou-se palpável aos olhos do espectador, uma vez que reflete um ideal de 

domínio e controle da aparência como sinal de conhecimento da natureza, ―um ideal 

que inscreve a arte como espelho pedagógico, que requer a competência 

tecnológica de criar ilusão e, por essa via, atingir a sensibilidadeǁ (XAVIER, 2003, 

p.39). 
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Dentro do universo sertanejo, três filmes são os exemplos perfeitos dessa 

preocupação em divulgar as representações do Sertão: ―Vidas Secasǁ (1963), de 

Nelson Pereira dos Santos; ―Deus e o Diabo na Terra do Solǁ (1964), de Glauber 

Rocha; e ―Os fuzisǁ (1964) de Ruy Guerra. Essas três produções formam a chamada 

―trilogia  do  Sertãoǁ  e  são  responsáveis  por  fazer  a  manutenção  da  identidade 

regional nordestina voltada para o universo sertanejo, além de consolidar 

definitivamente o Sertão como cânone representativo da cinematografia brasileira 

em uma década que é considerada como um ―período de lutas por reformas e 

projetos nacionalistas, momento denso no qual uma geração emergiu para pensar 

tudo em termos de revolução e reaçãoǁ (XAVIER, 2007,127). 

2.5 Da trilogia do Sertão à decadência 

 
―Vidas Secasǁ, de Nelson Pereira dos Santos,é baseado na obra homônima 

de Graciliano Ramos, já citada anteriormente por essa pesquisa. O filme, por se 

tratar de uma adaptação literária, tem como objetivo produzir a ressignificação do 

romance através de imagens e sons. A relação entre as duas obras é de total 

concordância: a linguagem neo-naturalista do romance, segundo Novaes, permite 

compreender melhor a intensidade do filme, assim como também esclarece de forma 

mais completa o pensamento político e estético do Brasil cinemanovista, uma vez 

que a influência modernista e dos romancistas de 30 sobre o movimento foi bastante 

intensa. 

Novaes ainda chama atenção para a questão da carência técnica, 

característica inerente ao Cinema Novo e que em ―Vidas Secasǁ pode ser 

considerada como uma associação simétrica à imagem da realidade social de 

Fabiano e de sua família, potencializando a impotência desses personagens. A 

carência técnica, dessa forma, funciona como semelhança à carência de  

consciência política, que comunga com o mundo pobre e carente de signos verbais 

que circunda Fabiano. 

Para evidenciar essa ―quaseǁ ausência de signos verbais, o áudio do filme é 

bastante importante – justamente por que irá transpor esse silêncio para as salas 

escuras de exibição: primeiramente devido à condição dos personagens que não 

dialogam muito. Geralmente a fala deles está mais associada a sons emitidos na lida 

com os animais (tanto o gado, quanto a cadela), além de uma ou outra palavra que 

eles trocam entre si; o filme não possui trilha sonora, apenas ruídos, que imita o 



 

 
 
 
barulho feito pelos carros de boi, presentes mais notoriamente no inicio e no final do 

filme, para indiciar a realidade cíclica que é imposta aos personagens sertanejos.

É notória também no filme a presença daquilo que Albuquerque Junior (2009) 

denominou de ―imagens cristalizada

para representar um lugar, neste caso, o Sertão nordestino. São elas: a família 

pobre, as crianças, a cachorra magra, o gado, as autoridades, o padre, a igreja, a 

seca, o Sol, a vegetação, a casa de barro batido, a quermesse, a cachaça, a reza, a 

angústia, o choro, os urubus, a mudança e a fuga. Tais imagens ajudam a formar o 

discurso representativo do Sertão. Para isso, Alexandre Barbalho (2004) coloca o 

conceito de representação enquanto algo deslocado do concreto e próprio à esfera 

das ideias, passando a ser parte integrante do real, ajudando a constituí

forma,  as representações 

torno delas, da capacidade d

capacidade de impor um sentido consensual ao grupo, seu sentimento de unidade e 

identidade (BARBALHO, 2004, p.156).

 

(a) (b) 
 
Figura 4 – Cartaz (a) e fotograma (b) retirado de cena do filme ―Vidas Secasǁ de
Nelson Pereira dos Santos

 
 

―Vidas Secasǁ de

original, pondo em imagens as estruturas econômicas, políticas e culturais do Sertão 

nordestino, a fim de criar uma representação o mais próxima p

nordestina da época em que se passa a trama. Porém, mais do que uma adaptação, 

o filme trouxe para a sociedade um alerta sobre alguns problemas sérios que o país 

enfrentava. O filme, ao se propor ser a extensão imagética do romance, qu

também ser uma intervenção na conjuntura política, nesse caso como parte do 

debate então vigente sobre a reforma agrária e a estrutura social

barulho feito pelos carros de boi, presentes mais notoriamente no inicio e no final do 

filme, para indiciar a realidade cíclica que é imposta aos personagens sertanejos.

É notória também no filme a presença daquilo que Albuquerque Junior (2009) 

magens cristalizadasǁ, ou seja, imagens que são usadas recorrentes 

para representar um lugar, neste caso, o Sertão nordestino. São elas: a família 

pobre, as crianças, a cachorra magra, o gado, as autoridades, o padre, a igreja, a 

, a vegetação, a casa de barro batido, a quermesse, a cachaça, a reza, a 

angústia, o choro, os urubus, a mudança e a fuga. Tais imagens ajudam a formar o 

discurso representativo do Sertão. Para isso, Alexandre Barbalho (2004) coloca o 

ação enquanto algo deslocado do concreto e próprio à esfera 

das ideias, passando a ser parte integrante do real, ajudando a constituí

s representações ―fazem ver e crer,  conhecer  e reconhece

torno delas, da capacidade de elaborá-las e impô-las ao coletivo, está em jogo a 

capacidade de impor um sentido consensual ao grupo, seu sentimento de unidade e 

identidade (BARBALHO, 2004, p.156). 

Cartaz (a) e fotograma (b) retirado de cena do filme ―Vidas Secasǁ de
Nelson Pereira dos Santos 

de Nelson Pereira constitui uma leitura crítica

original, pondo em imagens as estruturas econômicas, políticas e culturais do Sertão 

nordestino, a fim de criar uma representação o mais próxima possível da realidade 

nordestina da época em que se passa a trama. Porém, mais do que uma adaptação, 

o filme trouxe para a sociedade um alerta sobre alguns problemas sérios que o país 

enfrentava. O filme, ao se propor ser a extensão imagética do romance, qu

também ser uma intervenção na conjuntura política, nesse caso como parte do 

debate então vigente sobre a reforma agrária e a estrutura social
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barulho feito pelos carros de boi, presentes mais notoriamente no inicio e no final do 

filme, para indiciar a realidade cíclica que é imposta aos personagens sertanejos. 

É notória também no filme a presença daquilo que Albuquerque Junior (2009) 

, ou seja, imagens que são usadas recorrentes 

para representar um lugar, neste caso, o Sertão nordestino. São elas: a família 

pobre, as crianças, a cachorra magra, o gado, as autoridades, o padre, a igreja, a 

, a vegetação, a casa de barro batido, a quermesse, a cachaça, a reza, a 

angústia, o choro, os urubus, a mudança e a fuga. Tais imagens ajudam a formar o 

discurso representativo do Sertão. Para isso, Alexandre Barbalho (2004) coloca o 

ação enquanto algo deslocado do concreto e próprio à esfera 

das ideias, passando a ser parte integrante do real, ajudando a constituí-lo. Dessa 

onhecer,  e na luta em 

las ao coletivo, está em jogo a 

capacidade de impor um sentido consensual ao grupo, seu sentimento de unidade e 

Cartaz (a) e fotograma (b) retirado de cena do filme ―Vidas Secasǁ de 

crítica e criativa da obra 

original, pondo em imagens as estruturas econômicas, políticas e culturais do Sertão 

ossível da realidade 

nordestina da época em que se passa a trama. Porém, mais do que uma adaptação, 

o filme trouxe para a sociedade um alerta sobre alguns problemas sérios que o país 

enfrentava. O filme, ao se propor ser a extensão imagética do romance, queria 

também ser uma intervenção na conjuntura política, nesse caso como parte do 

debate então vigente sobre a reforma agrária e a estrutura social brasileira. 
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―Deus e o diabo na terra do solǁ pode ser considerado como o projeto que 

consolida o movimento cinemanovista na proposta de construir uma cinematografia 

crítica e em consonância com a realidade, tendo Glauber Rocha como mediador 

dessa relação, discutindo a situação do país de dentro do problema. O filme narra a 

história de Manuel, sertanejo que vive no Sertão da Bahia, vivendo da pequena 

parcela que ganha como vaqueiro, cuidando do gado do Coronel Morais. Vivem com 

ele sua mãe, já idosa, e sua mulher, Rosa, que cuida da roça e dos trabalhos 

domésticos. 

Fazendo uma comparação inicial, podemos ver aqui algumas semelhanças 

com ―Vidas Secasǁ – como a primeira cena do filme, um take aéreo evidenciando a 

grandiosidade e aridez do Sertão. Assim como no filme de Nelson Pereira, Glauber 

lançou mão do uso das imagens cristalizadas (a mandioca, a farinha, a romaria, o 

gado). Há semelhança também entre seus personagens, Manoel e Fabiano: ambos 

vivem com a família, têm o mesmo emprego e sofrem com os percalços da seca e 

com as injustiças de seus respectivos patrões. Porém, um fator crucial de diferença 

é logo apresentado na narrativa glauberiana: diferente de Fabiano, Manuel não se 

conforma com sua condição de explorado que é imposta pelo Coronel Morais, que 

não cumpre com o acordo feito sobre a partilha dos bezerros, e questiona seus 

direitos. Revoltado com a forma como é tratado, o vaqueiro mata seu patrão em um 

ato misto de fúria e justiça. 

 
A revolta do vaqueiro no confronto com o coronel resulta em uma 
acumulação de motivos perfeitamente explicáveis pela sua 
experiência dentro da realidade social em que vive. (...) A reação 
violenta do vaqueiro ganha, portanto, pleno sentido a partir de sua 
relação com o poder dos homens. Para entendê-la, precisamos 
admitir que há em Manuel uma certa noção de direito, uma 
aspiração de justiça, mesmo que elementar, cristalizada na ideia de 
cumprimento correto de um acordo (XAVIER, 2007,130). 

 
Após o crime, Manuel parte em retirada à sua casa, mas é perseguido pelos 

jagunços do coronel falecido. Já em frente à casa, inicia-se um tiroteio que culmina 

na morte de sua mãe. Segundo Xavier (2007), o personagem Manoel ao longo da 

narrativa, passa por três fases diferentes: a primeira é o Manoel-vaqueiro; em 

seguida o Manoel-beato; e, por fim, o Manoel-cangaceiro; e passa também por três 

rupturas, onde cada uma significa a transição de uma fase para a outra. A morte de 

sua mãe é primeira ruptura de fase do personagem, que se junta ao bando de 



 

 
 
 
Sebastião, o santo milagreiro, em Monte Santo. Rosa, sua mulher, não acredita nas 

palavras do ―santo do povoǁ e se op

Manoel, que entrega seu destino a Sebastião, inici

personagem. 

Fiel e devoto das pregações do santo milagreiro, Manoel é influenciado por 

ele a acreditar que Rosa está tomado pelo diabo e que, se assim continuasse, 

comprometeria o destino do bando de serem salvos pelas forças d

Manoel se sujeita a um ritual de purificação para salvar a alma de sua mulher e 

libertá-la das forças diabólicas. Para isso, ele precisaria do sangue de um inocente 

para purificá-la. E, assim o faz, entregando a Sebastião um bebê para que

findasse o ritual. É nesse momento que ocorre a segunda ruptura de fase do 

personagem, só que dessa vez, a responsável pela mudança é Rosa, que mata 

Sebastião, a fim de resgatar o seu marido da alienação imposta pelo

 
 

(a) 
 
 
Figura 5 – Fotogramas (a)
do Solǁ, de Glauber Rocha

 
 

Paralelo a isso, os senhores de terra e a Igreja, incomodados pelos beatos de 

Sebastião, apelam para Antônio das Mortes, o matador de cangaceiros, para ac

com o bando e com o santo. Após localizar o Monte Santo, Antônio das Mortes 

extermina todos os seguidores de Sebastião, ao mesmo tempo em que este está 

sendo morto por Rosa. O matador deixa Rosa e Manoel vivos para contar a história, 

ajudando assim com a transição de fase do personagem. Assim, os dois se juntam 

ao personagem Cego Julio, que os conduz a um encontro com Corisco, que, por sua 

vez, é sobrevivente do massacre ao bando de Lampião. Manoel vê em Corisco um

Sebastião, o santo milagreiro, em Monte Santo. Rosa, sua mulher, não acredita nas 

palavras do ―santo do povoǁ e se opõe a se juntar ao bando, mas é obrigada por 

Manoel, que entrega seu destino a Sebastião, iniciando assim a segunda fase do 

Fiel e devoto das pregações do santo milagreiro, Manoel é influenciado por 

ele a acreditar que Rosa está tomado pelo diabo e que, se assim continuasse, 

comprometeria o destino do bando de serem salvos pelas forças d

Manoel se sujeita a um ritual de purificação para salvar a alma de sua mulher e 

la das forças diabólicas. Para isso, ele precisaria do sangue de um inocente 

la. E, assim o faz, entregando a Sebastião um bebê para que

findasse o ritual. É nesse momento que ocorre a segunda ruptura de fase do 

personagem, só que dessa vez, a responsável pela mudança é Rosa, que mata 

Sebastião, a fim de resgatar o seu marido da alienação imposta pelo

 (b)

(a) e (b) retirados de cenas do filme ―Deus
Rocha 

Paralelo a isso, os senhores de terra e a Igreja, incomodados pelos beatos de 

Sebastião, apelam para Antônio das Mortes, o matador de cangaceiros, para ac

com o bando e com o santo. Após localizar o Monte Santo, Antônio das Mortes 

extermina todos os seguidores de Sebastião, ao mesmo tempo em que este está 

sendo morto por Rosa. O matador deixa Rosa e Manoel vivos para contar a história, 

m a transição de fase do personagem. Assim, os dois se juntam 

ao personagem Cego Julio, que os conduz a um encontro com Corisco, que, por sua 

vez, é sobrevivente do massacre ao bando de Lampião. Manoel vê em Corisco um
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Sebastião, o santo milagreiro, em Monte Santo. Rosa, sua mulher, não acredita nas 

õe a se juntar ao bando, mas é obrigada por 

ando assim a segunda fase do 

Fiel e devoto das pregações do santo milagreiro, Manoel é influenciado por 

ele a acreditar que Rosa está tomado pelo diabo e que, se assim continuasse, 

comprometeria o destino do bando de serem salvos pelas forças dos céus. Por isso 

Manoel se sujeita a um ritual de purificação para salvar a alma de sua mulher e 

la das forças diabólicas. Para isso, ele precisaria do sangue de um inocente 

la. E, assim o faz, entregando a Sebastião um bebê para que se 

findasse o ritual. É nesse momento que ocorre a segunda ruptura de fase do 

personagem, só que dessa vez, a responsável pela mudança é Rosa, que mata 

Sebastião, a fim de resgatar o seu marido da alienação imposta pelo milagreiro. 

(b) 

Deus e o diabo na terra 

Paralelo a isso, os senhores de terra e a Igreja, incomodados pelos beatos de 

Sebastião, apelam para Antônio das Mortes, o matador de cangaceiros, para acabar 

com o bando e com o santo. Após localizar o Monte Santo, Antônio das Mortes 

extermina todos os seguidores de Sebastião, ao mesmo tempo em que este está 

sendo morto por Rosa. O matador deixa Rosa e Manoel vivos para contar a história, 

m a transição de fase do personagem. Assim, os dois se juntam 

ao personagem Cego Julio, que os conduz a um encontro com Corisco, que, por sua 

vez, é sobrevivente do massacre ao bando de Lampião. Manoel vê em Corisco um 
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sinal para vingar a morte de seu Santo Sebastião e vira cangaceiro. Porém, Antonio 

das Mortes, tinha o desejo pessoal de acabar com Corisco. E, isso vai desencadear 

naúltima ruptura do personagem Manoel: após a morte de Corisco pelo matador de 

cangaceiro, Manoel e Rosa seguem novamente como sobreviventes pelo Sertão 

baiano. 

Para Xavier, essas três fases são separadas didaticamente na narrativa, 

como se desmembrassem a história em três partes distintas, onde uma é a evolução 

da outra. Tal separação pode ser entendida como associada a uma concepção de 

temporalidade humana e social, ―como se houvesse uma evolução natural dos fatos 

e nada mais, dentro de uma visão do tempo como extensão pura, mero quadro dos 

acontecimentosǁ (idem, p.84). 

―Deus e o diabo na terra do solǁ trabalha bem com os temas ligados ao 

universo sertanejo, sobretudo com a tríade coronelismo, messianismo e cangaço. 

Essas três formas  de poder ―alternativoǁ que circundam o Sertão funcionam como 

uma tentativa de denúncia da incapacidade ou da negativa dos poderes públicos em 

dar solução aos problemas do Sertão, ou ainda como revolta contra o modelo de 

sociedade moderna que passava a se instalar com os rumos do desenvolvimento 

capitalista recém-chegado no Brasil. 

O personagem Coronel Moraes é, na obra de Glauber, a personificação do 

coronelismo, tido como sintoma da decadência do patriarcado rural, que ―surge da 

dependência crescente dos senhores de terra das benesses do poder público, não 

só para manter seus privilégios, como para reproduzir os vínculos de dependência e 

solidariedade com as camadas popularesǁ (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009, p. 147). 

O coronelismo, tema associado à imagem nordestina, passou a ser uma 

característica fixa da região. A figura do coronel é ao mesmo tempo temida e 

respeitada, pois é ele quem faz as vezes de ditador das regras e leis do seu lugar: é 

visto concomitantemente como violento, mesquinho e homem paternal, dirigente 

sábio. 

A imagem do cangaceiro, por sua vez, presente em Corisco e na terceira fase 

de Manuel, bem como na citação a Lampião, ajuda a compor e fortificar ainda mais 

no imaginário brasileiro a ideia de ―figura mítica, complexa, múltipla, cuja identidade 

dilacerada entre Deus e o Diabo será tomada como emblema de uma sociedade que 

se degenerava e precisava ser socorrida por alguém de direito.ǁ (idem, p. 142-143). 

A figura do cangaceiro e as inúmeras ideias em torno do cangaço – ideias essas que 
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são formados a partir da violência, da morte, da rudeza – irão marcar o Nordeste, o 

Sertão e seus elementos primórdios (o nordestino e o sertanejo) com o estereótipo 

da macheza, da valentia, do instinto animal. 

 
 

(a) (b) 

 
Figura 6 – Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―Deus e o diabo na terra 
do Solǁ. 

 
Já o messianismo, presente através do personagem Sebastião e na segunda 

fase de Manuel, também foi cristalizado como um tema arraigado à identidade 

nordestina, fazendo com que a região passe a ser vista como palco onde se busca a 

evasão da sociedade moderna, que, por ser pautada no modelo capitalista, é vista 

como uma sociedade pecaminosa. Assim, 

 
Os movimentos messiânicos instauram territórios sagrados, fixam 
fronteiras entre o sagrado e o profano. Territórios chefiados pelo 
―profetaǁ ou pelo ―messiasǁ que, assim como o cangaceiro, faz suas 
próprias leis e as aplica independentemente das autoridades 
constituídas, sejam leigas ou religiosas. O agrupamento de pessoas 
pobres causa pânico aos grandes proprietários vizinhos, que temem 
perder suas propriedades e as veem saqueadas pelos famintos que 
ali se juntam. Um território onde impera verdadeiro clima alucinatório, 
de ―loucura coletivaǁ. Um espaço sagrado dividido entre as forças do 
bem e do mal (ibidem, p.146). 

 
Outro ponto relevante no filme é a dualidade, que não fica restrita apenas ao 

título do filme, estando presente durante toda a narrativa: a começar pelo próprio 

protagonista que mata seu patrão e, logo após, se junta a um bando religioso, para 

em seguida aderir ao cangaço, sendo renomeado por Corisco com o nome de 

Satanás – vale ressaltar que o personagem traz consigo o peso do nome Manoel, 



 

 
 
 
que tem origem hebraica e significa 

também é carregada de 

marido no caminho correto, mesmo que para isso tenha que matar alguém 

matou o santo Sebastião. Antônio das Mortes, mata todos os beatos do Monte 

Santo, mas deixa Manoel e Rosa vivos. Sebastião é o 

usa do seu poder de persuasão para fazer Manoel acreditar que sua mulher está 

com o demônio do corpo e para salvá

a grande dualidade entre o Sertão e o mar, presente maciçamente na

alguns personagens centrais da narrativa (Sebastião e

A última cena do filme evidencia ainda mais essa relação dual significando 

uma metáfora de transformação do personagem Manoel que busca novas 

perspectivas, acompanhado pela trilha so

Sertão vai virar  mar e  o 

visualǁ dessa transformaç

pela estética do cordel, seja pelas imagens e, principalmente pelas suas canções 

que pontuam o filme do começo ao fim. A trilha, em determinados momentos da 

ação dramática, precede à imagem e ao seu dinamismo, sendo conduzida na 

construção do drama numa rigorosa cadência visual e auditiva de extrema 

coerência. 

 
 

(a) 
 
Figura 7 – Fotogramas (a)
do Solǁ. 

 
 

Completando a trilogia

fuzisǁ, de Ruy Guerra. Aqui, o que vemos, é uma continuaç

representações que já foram apresentadas anteriormente em outras obras, tanto

que tem origem hebraica e significa ―Deus está conoscoǁ. A personagem Rosa 

também é carregada de dualidade, evidenciada por tentar sempre manter seu 

marido no caminho correto, mesmo que para isso tenha que matar alguém 

matou o santo Sebastião. Antônio das Mortes, mata todos os beatos do Monte 

deixa Manoel e Rosa vivos. Sebastião é o ―Deus negroǁ do Sert

usa do seu poder de persuasão para fazer Manoel acreditar que sua mulher está 

com o demônio do corpo e para salvá-la ele precisaria matar um inocente. Há, ainda, 

a grande dualidade entre o Sertão e o mar, presente maciçamente na

alguns personagens centrais da narrativa (Sebastião e Corisco). 

A última cena do filme evidencia ainda mais essa relação dual significando 

uma metáfora de transformação do personagem Manoel que busca novas 

perspectivas, acompanhado pela trilha sonora que segue repetindo os versos 

o  mar vai virar Sertãoǁ trazendo  para a 

 dessa transformação. Vale ainda ressaltar que o filme é bastante influenciado 

pela estética do cordel, seja pelas imagens e, principalmente pelas suas canções 

que pontuam o filme do começo ao fim. A trilha, em determinados momentos da 

ica, precede à imagem e ao seu dinamismo, sendo conduzida na 

construção do drama numa rigorosa cadência visual e auditiva de extrema 

(b) 

(a) e (b) retirados de cenas do filme ―Deus

rilogia do Sertão, em 1964 foi lançado o longa

, de Ruy Guerra. Aqui, o que vemos, é uma continuação dos temas, e, das 

representações que já foram apresentadas anteriormente em outras obras, tanto
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ǁ. A personagem Rosa 

dualidade, evidenciada por tentar sempre manter seu 

marido no caminho correto, mesmo que para isso tenha que matar alguém – como 

matou o santo Sebastião. Antônio das Mortes, mata todos os beatos do Monte 

―Deus negroǁ do Sertão, mas 

usa do seu poder de persuasão para fazer Manoel acreditar que sua mulher está 

la ele precisaria matar um inocente. Há, ainda, 

a grande dualidade entre o Sertão e o mar, presente maciçamente nas fala de 

 

A última cena do filme evidencia ainda mais essa relação dual significando 

uma metáfora de transformação do personagem Manoel que busca novas 

nora que segue repetindo os versos ―o 

 tela  uma ―metáfora 

ão. Vale ainda ressaltar que o filme é bastante influenciado 

pela estética do cordel, seja pelas imagens e, principalmente pelas suas canções 

que pontuam o filme do começo ao fim. A trilha, em determinados momentos da 

ica, precede à imagem e ao seu dinamismo, sendo conduzida na 

construção do drama numa rigorosa cadência visual e auditiva de extrema 

 

Deus e o diabo na terra 

longa metragem ―Os 

ão dos temas, e, das 

representações que já foram apresentadas anteriormente em outras obras, tanto 



 

 
 
 
literárias quanto cinematográficas, das quais o Sertão é o pano de fundo. Mais uma 

vez as imagens pedagógicas vêm apresentar ao espectador aquela realidade dura 

do Sertão. Na tela, o lugar é apresentado como o 

evidenciando que não há distin

simplificadamente é tudo uma coisa

―Os fuzisǁ conta a hist

na Bahia, com a finalidade de garantir a segurança do estoque de alimentos de um 

comerciante, já que os saques, por parte dos retirantes que se encontravam na 

cidade, eram constantes. A meta desses soldados era proteger os alimentos até a 

chegada de um caminhão que levaria o estoque para um lugar mais seguro. O filme 

em questão é uma obra de protesto de

à trajetória vivida pelo herói Gaúcho, que sofre uma ação redentora ao longo da 

história (Cf. LEAL, 1982).

Gaúcho é um caminhoneiro viajante, figura conhecida em Milagres. Sua 

conduta é duvidosa, pois se mostra

retirantes sertanejos. Em um dado momento da narrativa, Gaúcho aparece 

negociando com um sertanejo que está disposto a vender a própria filha por um 

valor irrisório, apenas com o objetivo de sobreviver. 

fechar negócio, por considerar o valor alto

 
 

(a) 
 
 
Figura 8 - Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―Os fuzisǁ, de Ruy 

Guerra. 

 
Na  ausência  das  

coroneis), os soldados representam a instituição da ordem, aqueles que irão impor a

quanto cinematográficas, das quais o Sertão é o pano de fundo. Mais uma 

vez as imagens pedagógicas vêm apresentar ao espectador aquela realidade dura 

do Sertão. Na tela, o lugar é apresentado como o ―Nordesteǁ do ano de 1963, 

evidenciando que não há distinção entre a região e o espaço

simplificadamente é tudo uma coisa só. 

―Os fuzisǁ conta a história da chegada dos soldados ao lugarejo de Milagres, 

na Bahia, com a finalidade de garantir a segurança do estoque de alimentos de um 

e os saques, por parte dos retirantes que se encontravam na 

cidade, eram constantes. A meta desses soldados era proteger os alimentos até a 

chegada de um caminhão que levaria o estoque para um lugar mais seguro. O filme 

em questão é uma obra de protesto declaradamente revolucionária, fato que se deve 

à trajetória vivida pelo herói Gaúcho, que sofre uma ação redentora ao longo da 

história (Cf. LEAL, 1982). 

Gaúcho é um caminhoneiro viajante, figura conhecida em Milagres. Sua 

conduta é duvidosa, pois se mostra esperto ao saber lucrar com a miséria dos 

retirantes sertanejos. Em um dado momento da narrativa, Gaúcho aparece 

negociando com um sertanejo que está disposto a vender a própria filha por um 

valor irrisório, apenas com o objetivo de sobreviver. Mas o prot

fechar negócio, por considerar o valor alto demais. 

(b) 

Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―Os fuzisǁ, de Ruy 

Na  ausência  das  ―figuras  de  poder  alternativasǁ  do  Sertão  (cangaceiros, 

coroneis), os soldados representam a instituição da ordem, aqueles que irão impor a
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quanto cinematográficas, das quais o Sertão é o pano de fundo. Mais uma 

vez as imagens pedagógicas vêm apresentar ao espectador aquela realidade dura 

―Nordesteǁ do ano de 1963, 

ção entre a região e o espaço sertanejo: 

ória da chegada dos soldados ao lugarejo de Milagres, 

na Bahia, com a finalidade de garantir a segurança do estoque de alimentos de um 

e os saques, por parte dos retirantes que se encontravam na 

cidade, eram constantes. A meta desses soldados era proteger os alimentos até a 

chegada de um caminhão que levaria o estoque para um lugar mais seguro. O filme 

claradamente revolucionária, fato que se deve 

à trajetória vivida pelo herói Gaúcho, que sofre uma ação redentora ao longo da 

Gaúcho é um caminhoneiro viajante, figura conhecida em Milagres. Sua 

esperto ao saber lucrar com a miséria dos 

retirantes sertanejos. Em um dado momento da narrativa, Gaúcho aparece 

negociando com um sertanejo que está disposto a vender a própria filha por um 

o protagonista se nega a 

Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―Os fuzisǁ, de Ruy 

do  Sertão  (cangaceiros, 

coroneis), os soldados representam a instituição da ordem, aqueles que irão impor a 
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disciplina àquele povo, que na falta de dinheiro, encontram no furto a única forma de 

adquirir comida. Esses soldados que, a princípio, tinham a meta de por ordem no 

Sertão, acabam se mostrando portadores de um desvio de conduta: em uma 

expedição  pelos  arredores  da  cidade,  um  deles  acaba  matando  um  homem  ―por 

enganoǁ, e todos os outros concordam em mentir sobre o caso, encobertando a 

ação do colega. 

O que fica claro é que existe uma falta de consciência coletiva: dos retirantes 

sertanejos, do herói e dos soldados. Nenhum deles compreende, de fato, os seus 

respectivos papeis naquele determinado cenário. Os retirantes, por ignorância e 

também pelo sofrimento ao qual são impostos; o herói, pois não tem noção de sua 

responsabilidade enquanto a ser o único homem capaz de enfrentar a autoridade 

excessiva do exército ali presente; e os soldados, por se valerem do poder da farda 

que vestem para agir incorretamente, impunemente. 

Vale ressaltar ainda a importância simbólica e significativa em torno do 

elemento que nomeia o filme. O fuzil, de acordo com Leal, pode ser visto desde um 

simples adorno, a uma garantia da ordem estabelecida. Um instrumento de caça e 

veículo que pode conduzir o homem (nesse caro, o herói Gaúcho) à uma ação 

redentora. É na figura do fuzil que permeia toda a narrativa, uma vez que, aos 

poucos, os personagens vão se distanciando, perdendo os seus valores, seus 

princípios, fazendo surgir um outro personagem: o fuzil é elevado à arma-símbolo. O 

filme  em  si  é  ―uma  anatomia  da  arma,  uma  ode  aos  seus  valoresǁ  (LEAL,  1982, 

p.55). 

Com uma conotação trágico-realista, o desfecho de ―Os fuzisǁ guarda a ação 

de redenção do herói, que finalmente torna-se consciente do seu papel, 

compreendendo todo o cenário que está ao seu redor. Em um dado momento, 

quando se encontra em uma mercearia, Gaúcho vê um homem entrando no 

estabelecimento com o filho morto nos braços, pedindo um caixote para que 

pudesse enterrá-lo. Quando o homem conta a gaúcho que a causa da morte foi a 

fome, dá-se o momento da conscientização: ele questiona a passividade do 

sertanejo e em seguida questiona também um soldado que apenas te responde que 

está tudo em ordem.  O  herói,  indignado com a situação,  pergunta ao soldado:  ―tá 

todo mundo morrendo de fome e você diz que está tudo em ordem?ǁ. 

No momento seguinte, Gaúcho rouba o fuzil da mão do soldado e, parte para 

tentar impedir que o caminhão levasse o carregamento de alimentos para fora da 
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cidade. Eis o momento exato da redenção do personagem, que agora 

conscientizado, passa a agir em nome do bem comum à população sertaneja. 

Gaúcho, porém, não consegue evitar que o caminhão deixe a cidade e passa a ser 

perseguido pelos soldados. Preso em uma emboscada, o herói é fuzilado até a 

morte. A última cena do filme é o desdobramento do fracasso do herói: com a ida 

dos alimentos para fora da cidade, os retirantes matam um boi e todos vão, ao 

mesmo tempo, em cima do animal morto para tirar dali o seu sustento provisório. 

 
 

(a) (b) 

 
Figura 9 – Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―Os fuzisǁ. 

 
 
 

*** 
 
 

A trilogia do Sertão é um conjunto de representações que apresentam um 

Nordeste conflitado, miserável e subdesenvolvido. Ela continua o discurso da seca – 

fruto do jogo político das elites –, fortificam a identidade desértica da região e 

consolidam o Sertão como cenário e personagem cânone da cinematografia 

brasileira. Na realidade, mais do que representar uma ideia do real, essas obras 

instituem uma dada realidade, já que, a partir delas, o Nordeste é dotado de uma 

visibilidade e uma dizibilidade que passa a ser proferida em outras localidades do 

país. Por mais que a discussão em tono do Sertão e do Nordeste seja antiga, 

trabalhada desde o final do século XIX, é com o cinema que essas representações, 

ganharão uma amplitude maior. As salas escuras, formas de entretenimento da 

classe média, irão disseminar esse discurso de uma forma mais homogênea, dado 
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que as obras literárias eram consideradas produtos culturais direcionados a uma 

parte da população mais elitista e letrada. 

Dessa forma, na busca da temática do Nordeste, os cineastas cinemanovistas 

recorreram e estabeleceram uma imagem sobre a região vista a partir da seca, e 

difundiu esse discurso nacionalmente. ―Vidas Secasǁ, ―Deus e o diabo na terra do 

solǁ e ―Os fuzisǁ são obras que reafirmam um ponto de vista sobre a região, fixando 

no imaginário brasileiro coletivo uma imagem da região cunhada no Sertão. Isso fica 

muito claro quando se analisa brevemente os três filmes: suas imagens pedagógicas 

instituem um modo de divulgação panfletária das mazelas dos sertanejos, imagens 

que militam em favor de mais investimentos naquela região, mas que ao mesmo 

tempo tornaram mais fortes os estereótipos em torno dela. 

Percebe-se que, tanto na trilogia, quanto em obras anteriores, essa é a única 

forma de se representar o Nordeste: a partir da problemática da seca. A alegria do 

nordestino, hoje tão comentada e divulgada, assim como outros cenários como o 

litoral e a zona da mata, ou a cultura tão rica e popular, não tinham espaço nessas 

representações. Só teremos uma maior diversificação desse quadro, nas produções 

contemporâneas do cinema brasileiro, quando o Sertão for vestido com uma nova 

roupagem, mais dinâmica e, em contato com suas tradições e com sua cultura, onde 

o discurso da seca passa a ficar um pouco mais de lado. 

Portanto, a década de 1960 é um período marcante para as representações 

do Sertão na cinematografia brasileira, pois foi palco de suas produções mais 

marcantes e emblemáticas. Além de ―Aruandaǁ e da trilogia, outros títulos foram 

produzidos nessa década, como é o caso de ―O Pagador de promessaǁ (1962), de 

Anselmo Duarte, ―Memórias do cangaçoǁ (1965), de Paulo Gil Soares e ―O dragão 

da maldade contra o Santo guerreiroǁ (1969), de Glauber Rocha. 

No ano de 1964, com o Golpe Militar, toda a produção cultural brasileira  

passa a ser controlada pelo Estado. Com a censura, muitos filmes passam a ser 

proibidos de serem exibidos e produzidos no país. É o caso de ―Cabra marcado pra 

morrerǁ, filme de Eduardo Coutinho, que fora interrompido por conta da ditadura e só 

seria retomado vinte anos depois. Em 1969 uma nova vertente cinematográfica 

surge, o Cinema Marginal, que diferente do movimento cinemanovista, se recusa a 

ver o Brasil de uma forma dualista. Influenciados pelo também recém-criado 

Tropicalismo, esse movimento ―representou a perda de inocência diante da 

sociedade de consumo, e mobilizou o dinamismo do próprio mercado para tentar 
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uma radicalização de seu poder dissolvente do lado patriarcal, coisa de família, da 

tradição nacionalǁ (XAVIER, 2001, p.32). 

Com essa mentalidade oposta ao do Cinema Novo, o Cinema Marginal é 

menos ansioso por uma revolução. Segundo Xavier (2001), esse movimento entra 

no período de abertura política (1974/1979) alimentado por debates entre uma 

estética atenta às exigências do mercado, mas que também ainda entendia que era 

necessário dar continuidade às experimentações. Com esses novos paradigmas, as 

representações do Sertão, que foram cristalizadas como o modelo ideal de luta 

contra o mercado, foram deixadas um pouco de lado. Na década de 1970, poucos 

títulos foram produzidos, a exemplo de ―São Bernardoǁ (1972), de Leon Hirszman – 

baseado no romance homônimo de Graciliano Ramos – e, ―O Leão do Norteǁ (1974), 

de Carlos Del Pino. 

Na década seguinte, quando a crise se acentua ainda mais, a temática 

sertaneja vai ganhando traços cada vez mais tímidos. Além de ―O caldeirão da 

Santa cruz do Desertoǁ (1986), de Rosemberg Cariry, a década de 1980 foi palco do 

sucesso de uma importante referência do cinema brasileiro, que também trabalhou 

com as representações do Sertão em seus enredos: o cinema do grupo humorístico 

Os Trapalhões. Em tempos de crise, foram eles que seguram as bilheterias dos 

cinemas de todo o país com seu humor jocoso. 

O discurso da seca aparece aqui em ―O Cangaceiro Trapalhãoǁ (1983), de 

Daniel Filho, que conta a história do personagem Severino de Quixadá, que salva o 

Capitão – inspirado na figura de Lampião – e seu bando de cangaceiros de uma 

emboscada e é incorporado ao grupo. Aqui o Sertão deixa de ser cenário de revolta 

e protesto, aparecendo como pano de fundo para o humor dos Trapalhões. Com 

músicas de Luiz Gonzaga na trilha sonora e o apelo popular do grupo de humoristas 

e da atriz Regina Duarte que também fazia parte do elenco, o filme foi um grande 

sucesso de público. 

Já em ―Os Trapalhões e o Mágico de Orozǁ (1984), dirigido por Victor Lustosa 

e Dedé Santana, o Sertão é o cenário para uma paródia do conto ―O mágico de Ozǁ. 

Obviamente, o humor que é característico do grupo está mais uma vez presente. 

Mas diferente do primeiro filme, neste o discurso da seca se apresenta mais latente, 

havendo espaço até para denúncia, presente no final do filme quando os 

personagens entoam juntos o verso: ―vamos todos pensar firme, vamos todos 

pensar forte, pra cair um pingo d‘água que mudará nossa sorteǁ, culminando com a 
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tão  esperada  chuva.  Na  sequência,  uma  mensagem  aparece  na  tela  dizendo:  ―E 

choveu. Que a chuva que molhou o sofrido chão do Nordeste não esfrie o ânimo de 

nossas autoridades na procura de soluções para a seca". 

A vertente cômica dos Trapalhões foi importante para consolidar as 

representações do Sertão de forma distinta das produções cinemanovistas e dos 

romances de 30. Não é a denúncia ou a tradição que está em voga, mas sim uma 

face do Sertão que até então não havia sido explorada: a alegria. ―O cangaceiro 

Trapalhãoǁ e ―Os Trapalhões e o Mágico de Orozǁ despem o Sertão da 

responsabilidade de comunicar ao público os problemas do país, trazendo-o mais 

leve, vertente que será revista em produções futuras como ―O auto da compadecidaǁ 

e ―Lisbela e o prisioneiroǁ. 

É importante ressaltar que os Trapalhões deram sobrevida ao cinema 

brasileiro em uma época onde a produção cinematográfica estava em baixa. Em 

meados da década de 1980, a crise se acentuara ainda mais. A Empresa Brasileira 

de Filmes – Embrafilme – que era a responsável pela produção da grande maioria 

dos filmes no Brasil desde que foi criada pelo Governo Militar em 1969, não 

conseguia competir com o sucesso da televisão. Com as pessoas cada vez mais 

consumindo seus produtos culturais em casa, muitas salas de exibição se fecharam 

e o mercado cinematográfico foi enfraquecendo. Até que em março 1990, a 

Embrafilme foi extinta pelo Programa Nacional de Desestatização (PND) do governo 

do então presidente Fernando Collor de Melo, o que diminuiu drasticamente a 

produção de filmes no país, situação que só começaria a esboçar uma melhora em 

1993 com a aprovação da Lei do Audiovisual, que deu subsídios para a retomada do 

cinema no Brasil. 
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3 O SERTÃO RECONFIGURADO NA CINEMATOGRAFIA BRASILEIRA DE 
RETOMADA E PÓS-RETOMADA. 

 
Com o fechamento da Embrafilme, é comum pensar que a atividade 

cinematográfica no Brasil havia alcançado a estaca zero, mas não é verdade. O fato 

é que a produção de longas-metragens diminuíra drasticamente44 nos primeiros 

anos da década de 1990. Porém, muitos dos cineastas se valeram dessa crise para 

alçar voos em outras áreas, como a publicidade e os videoclipes e a produção de 

curtas-metragens também se destacou nesse período. Debilitado, o cinema 

brasileiro saiu do imaginário popular. 

O cenário não era nada animador: a popularidade da televisão estava 

consolidada e os filmes estrangeiros (predominantemente os americanos) 

dominavam as salas de exibição e os trâmites para que as produções nacionais 

voltassem a ser apoiadas ainda progrediam em passos curtos. De acordo com  

Pedro Butcher (2005), os primeiros contornos que levariam à retomada do cinema 

brasileiro começaram a se delinear na administração de Itamar Franco, onde se 

inicia uma nova fase de política cultural no país, fator que se tornaria mais forte nos 

dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Essa política teve como ferramentas 

principais, no campo do cinema, a criação de duas leis: a Lei de Incentivo à Cultura 

(Lei Rouanet) de 1991, que permite a empresas públicas, privadas e a pessoas 

físicas a dedução do imposto de renda de parte dos recursos investidos na produção 

de obras culturais; e a Lei do Audiovisual, aprovada em julho de 1993, que segue o 

mesmo princípio de renúncia fiscal. 

Vale ressaltar que essa legislação só começou a dar frutos em 1995, quando 

foi regulamentada. Enquanto isso, a pressão em torno dos produtores e cineastas só 

aumentava. Após um longo período de incertezas, novos rumos pareciam estar 

finalmente tornando-se possíveis. Com a promulgação das leis de incentivo, a 

cobrança   de   bons   resultados   era   inevitável.   Assim,   ―mais   do   que   nunca,   a 

responsabilidade do êxito comercial e a exigência de se alcançar determinado 

‗padrão de qualidade‘ pesavam sobre produtores e realizadores. Era preciso ‗estar à 

altura do cinema americano‘, fazer sucesso, provar competênciaǁ (p.22). 
 

44 
Segundo Pedro Butcher (2005), entre 1992 e 1994 apenas 13 longas-metragens chegaram aos circuitos de 

exibição, todos com distribuição da Riofilme – fundação criada em 1992 pela Prefeitura do Rio de Janeiro para 

tentar suprir a ausência da Embrafilme. A Riofilme era praticamente a única distribuidora a trabalhar com títulos 

nacionais, neste que foi o período de maior rejeição do cinema brasileiro (a soma dos espectadores dos 13 filmes 

não chegou a 1% do total de ingressos vendidos no país). 
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Era necessário levar o público brasileiro aos cinemas para consumir filmes 

nacionais, quebrar com o preconceito que se instaurou durante os anos pós- 

Embrafilme de que filme brasileiro ―não prestavaǁ ou que somente havia ―baixariaǁ 

nas produções nacionais, em referência direta às pornochanchas, gênero que 

alcançou grande sucesso nas décadas de 1970 e 1980. A resposta veio com 

―Carlota Joaquina – Princesa do Brazilǁ (1995), filme de Carla Camurati, que 

ultrapassou a marca de um milhão de espectadores, tornando-se, assim, o marco da 

retomada do cinema brasileiro. 

O fato de um filme alcançar uma marca que há tempos uma produção 

nacional não conseguia não significou a consolidação instantânea do cinema 

brasileiro. Porém, o sucesso de ―Carlota Joaquinaǁ significou a possibilidade clara do 

retorno do público brasileiro às salas de cinema para assistir a uma produção 

nacional. O que se veria a partir daí é um crescimento vertiginoso do número de 

produções nacionais. Segundo Luiz Zanin Oricchio (2003), após 1995 com a 

promulgação da Lei do Audiovisual, a produção cresceu e se estabilizou em torno de 

vinte a trinta títulos por ano45. 

Mas a principal percepção desse novo momento de retomada do cinema 

nacional é a mentalidade mercadológica que o cerca. Nessa nova configuração, que 

cobra retornos e que insere empresas privadas na produção de filmes, o cinema 

ganha status de mercadoria e precisa ser consumido e gerar lucros. Ou seja, ―[...] o 

cinema que renasce é tributário de uma determinada forma de produção, baseada 

em renúncia fiscal e controlada, ao menos em parte, pelos departamentos de 

marketing das empresas investidorasǁ (ORICCHIO, 2003, p.29). 

Atrelado a esse caráter mercadológico do novo cinema brasileiro, está a 

diversidade de temas abordados nos mais diversos filmes. Diferente do Cinema 

Novo onde a preocupação social e o cunho de denúncia das mazelas e dos 

problemas do país eram os temas mais recorrentes utilizados pelos cineastas, 

configurando, assim, uma unidade entre seus filmes, essa nova geração de 

cineastas brasileiros da Retomada não guarda um projeto em comum. Os ―inimigosǁ, 

na década de 1960, como coloca Oricchio, eram visíveis: ―as elites econômicas, o 

regime militar e o imperialismo norte-americano pareciam, sem qualquer dúvida, ser 

responsáveis por essas mazelas nacionaisǁ (idem, p.31). Já na década de 1990, os 
 

45 
De acordo com Oricchio (2003), contando a partir de 1995 até 2002, chega-se a um número aproximado de 

200 longas nacionais feitos e lançados no país. 
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cineastas, além de não terem um alvo claro no qual devessem mirar suas armas, 

também estavam envoltos por uma nova mentalidade. 

 
Esta variedade da oferta, que não é apenas de gêneros, mas de 
estilos, pode ser entendida de outra forma. Ela refletiria também a 
típica fragmentação mental do homem dos anos 1990. Com o 
chamado   ‗fim   das   utopias‘,   cada   qual   se   sentiu   liberado   para 
estabelecer a própria agenda de prioridades. De uma maneira 
deliciosamente livre e confusa, o criador pode optar entre expressar 
seus fantasmas pessoais, divertir o público ou preocupar-se com a 
questão social do país. Em tese nada lhe será cobrado, porque, se 
existe inegável mal-estar na sociedade, este é suficientemente difuso 
para que não se saiba muito bem como lutar contra ele, ou mesmo 
exprimi-lo de forma artística convincente (ibidem, p.30). 

 
Alguns críticos e autores sobre cinema brasileiro pontuam essa diversidade 

de temas como uma falta de foco. Na possibilidade de voltar a fazer cinema, os 

cineastas passaram a produzir a esmo: um cinema fraco e sem objetivos claros. No 

entanto, essa pesquisa sustenta o ponto de vista de Oricchio que aponta essa 

multiplicidade como força motriz para a instauração de uma indústria 

cinematográfica no país. Afinal de contas, um público plural precisa de uma gama de 

ofertas variadas o suficiente para atender a gostos e expectativas distintas. 

Essa tendência globalizante que toma conta do cinema nacional na década 

de 1990 é explicada por Lúcia Nagib (2006), que diz que ―[...] a produção brasileira 

recente transcende o projeto nacional do Cinema Novo e se irmana as correntes do 

cinema moderno, pós-moderno e comercial mundial, tornando-se beneficiária e 

contribuinte de uma nova estética cinematográfica transnacionalǁ (p.17). Dessa 

forma, alia-se à diversidade de temas e ao cunho mercadológico, outros pontos 

importantes que vão formar a nova face do cinema brasileiro: dizem respeito à 

despolitização das representações, com narrativas mais preocupadas com o âmbito 

da individualidade, dos dilemas pessoais e não mais coletivos e o cuidado com a 

qualidade da imagem. Assim como aponta Simonard (2006): 

 
Nos filmes do Cinema Novo, havia a busca de temas que fossem ao 
encontro de soluções coletivas para a realidade do país. O Cinema 
de Retomada está fortemente afinado com o discurso individualista 
liberal que se instalou no Brasil a partir do Governo Collor. São 
poucas as obras nas quais a busca de uma solução coletiva esteja 
presente. A grande maioria dos personagens das novas produções 
está à procura de soluções para o seu próprio problema 
particular(p.120). 
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Simonard aponta ainda, que o Cinema Novo caracterizou-se como um 

movimento cultural em que se destacava uma postura de grupo. Os cinemanovistas 

reuniam-se para discutir cinema, escrever manifestos, discutir política e a conjuntura 

econômica e social do país. Essa dinâmica grupal, na Retomada, desapareceu. Os 

cineastas aqui não mantém mais entre si essa relação uniforme. São independentes 

e ao mesmo tempo, formam juntos, esta nova configuração para a cinematografia 

brasileira. 

A priori, pode-se pensar que tudo no Cinema de Retomada nega o Cinema 

Novo, mas não é verdade. E, é justamente por isso que essa pesquisa usa o 

Cinema Novo como pano de fundo para discutir a cinematografia brasileira 

contemporânea. A referência ao cinema feito em 1960 está presente no modo em 

que o cinema voltou a se preocupar com o tema da identidade nacional, abordando 

temas como: o abismo das classes sociais, a história do país, os impasses da 

modernidade na estrutura das grandes cidades e, principalmente, na volta ao 

Sertão, reinterpretando este espaço que se tornou, pelas mãos do Cinema Novo, 

expoente para a reflexão acerca da cinematografia nacional e da realidade do Brasil. 

O Sertão atravessou o século XX sendo o espaço mais representado pelas 

artes brasileiras. E quando ele reapareceu no Cinema de Retomada, ficou claro que, 

mesmo com a mudança na mentalidade e na forma de se fazer cinema, existia uma 

tradição a ser seguida. Como coloca Oricchio, sabe-se, consciente ou inconsciente, 

que se tem um passado com o qual se deve dialogar. 

A cinematografia brasileira é feita de ciclos, que se encerram e se retomam 

com o passar dos anos. A ideia de ―descontinuidadeǁ poderia estar em voga, se não 

fosse esse constante diálogo que existe entre as diversas fases. A retomada de 

temas como o Sertão, a favela e a preocupação (mesmo que mais tímida) com a 

identidade nacional é o indício e a certeza de que a linha evolutiva do cinema 

brasileiro não fôra quebrada por completo. 

 
O momento da retomada da produção cinematográfica no Brasil, a 
partir de meados de 1990, trouxe de volta mitos e impulsos 
inaugurais ligados à formação do Brasil e à identidade nacional, 
abrindo novamente espaço para o pensamento utópico. Mas, num 
mundo globalizado, pós-utópico e desprovido de propostas políticas, 
em que projetos nacionais há muito deram lugar a relações e 
estéticas transnacionais, a nova utopia brasileira necessariamente 
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significou olhar para trás e reavaliar propostas passadas centradas 
na nação (NAGIB, 2006, p.25-26). 

 
A perpetuação do passado no cinema brasileiro contemporâneo se dá com a 

constante citação ao Cinema Novo. A partir do Sertão essa citação torna-se mais 

latente, embora adquira outros contornos: onde os cinemanovistas buscavam a 

expressão máxima da divisão, do conflito, o Cinema da Retomada buscava ―a 

confraternização, o apaziguamento dos contrários, a anulação das diferenças. [...] 

Uns saem em busca das fissuras, outros procuram a conciliação. Uns têm a 

revolução como horizonte, outros, a reformaǁ (ORICCHIO, 2003, p.138). 

Fica claro que, com o passar do tempo, as representações do Sertão foram 

sendo metamorfoseadas. O Sertão ainda está lá, nós o reconhecemos nas imagens, 

pois sua aparência física não mudou. O que mudou foi a forma com que este Sertão 

é representado. Os filmes, tanto os cinemanovistas quanto os contemporâneos, 

tratam o Sertão como um espaço de conflitos. A diferença é que, no primeiro este 

conflito assume o sentido literal da palavra: luta de poder, questionamento político, 

adquire um espírito revolucionário. Antes essas experiências buscavam, com uma 

maior frequência, algo maior, coletivo. Hoje, esse combate foi reduzido ao âmbito 

subjetivo, em experiências de personagens que buscam no Sertão a sua própria 

essência, sua história. 

Foram produzidas, nesses primeiros anos de Retomada, obras que retornam 

ao Sertão, lançando sobre ele um olhar que é ao mesmo tempo nostálgico e 

atualizador. São exemplos, filmes como ―Corisco e Dadáǁ (1996), de Rosemberg 

Cariry, ―Crede-miǁ (1996), de Bia Lessa e Dany Roland, ―O Sertão das memóriasǁ 

(1996), de José Araújo, ―Baile Perfumadoǁ (1997), de Paulo Caldos e Lírio Ferreira, 

―Guerra de Canudosǁ (1997), de Sérgio Rezende, ―Central do Brasilǁ (1998), de 

Walter Salles, ―Eu, tu, elesǁ (2000), de Andrucha Waddington, ―O auto da 

compadecidaǁ (2000), de Guel Arraes e ―Abril despedaçadoǁ (2001), de Walter 

Salles. Vale ressaltar que esses nove títulos acima citados, que foram produzidos 

nos primeiros seis anos da Retomada, podem ser usados para pontuar algumas 

características importantes para se pensar essas ―novasǁ representações do sertão 

na cinematografia brasileira. 

Dos nove filmes, quatro (―Corisco e Dadáǁ, ―O Sertão das memóriasǁ, ―Baile 

Perfumadoǁ e ―O auto da compadecidaǁ) são dirigidos por cineastas nordestinos – 

dado curioso que revela que o cenário cinematográfico, que antes era praticamente 
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restrito ao eixo Rio-São Paulo, se ampliou e o cinema do Nordeste passou a ter mais 

visibilidade. Dessa forma, as representações do Sertão nordestino passam a ser 

feitas, em grande parte, pelos próprios nordestinos, o que legitima ainda mais o 

discurso cinematográfico em torno do tema. 

Outros dois filmes revelam as referências e diálogos do Cinema de Retomada 

com o passado: ―Guerra de canudosǁ e ―Central do Brasilǁ. O primeiro conta a 

história da guerra que se deu no Arraial de Canudos, no final do século XIX, entre os 

fieis liderados por Antônio Conselheiro contra o recém-proclamado Governo 

Republicano. A referência desse filme de 1997 se dá com a figura de Euclides da 

Cunha, autor de ―Os sertõesǁ, que escrevera seu livro a partir de sua própria 

vivência em Canudos, enquanto jornalista. Se junta a isso o fato de a obra 

euclidiana, assim como outros romances da literatura brasileira sobre o Sertão, ter 

sido influência direta para diversos cineastas na década de 1960, sobretudo Glauber 

Rocha, maior expoente do Cinema Novo; outro filme que faz homenagem à Glauber 

é ―Abril despedaçadoǁ, que em sua passagem final, se remete ao mar mítico do final 

de ―Deus e o diabo na terra do Solǁ. 

Já em ―Central do Brasilǁ, temos a história de Dora, que tem a missão de levar 

o menino Josué ao encontro de seu pai. A trama que se inicia na cidade em direção 

ao interior, é simbólica por que, justamente, remete à volta ao Sertão, como uma 

forma de ir em busca da identidade perdida/desconhecida. No Cinema Novo e nos 

romances da literatura brasileira, buscava-se a fuga do Sertão. Os personagens 

sempre estavam migrando, indo para as cidades, realidade que vem mudando, ao 

menos nas telas de cinema, onde os personagens estão fazendo o caminho inverso. 

Ocorre o retorno às origens, na tentativa de buscar o que ficou pra trás ou o 

que nunca foi encontrado. A busca pela identidade brasileira ou individual é o foco 

dessas novas representações. Segundo Oricchio, 

 
―[...] num mundo globalizado e pós-industrial, é no Sertão que ainda 
se fabricam brinquedos de maneira artesanal. Que as relações são 
calorosas, fraternas, abertas. O Sertão, neste caso, aparece como 
terapêutica possível para uma nação doenteǁ (2002, p.138). 

 
O filme de Walter Salles, juntamente com ―Eu, tu, elesǁ, inaugura também 

uma nova estética em torno da imagem do Sertão. Há, aqui, uma preocupação com 

a qualidade da imagem, expressa pelo uso de filtros de imagem e pela direção de 
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arte contundente (tudo em oposição à estética da fome cinemanovista). Em resumo, 

esses primeiros nove filmes sobre o Sertão apresentam o cenário que seria 

prolongado e aperfeiçoado com o passar dos anos: mais produções nordestinas, 

filmes preocupados com a beleza imagética do Sertão e a ruptura com a estética 

cinemanovista, mas sem perdê-la enquanto referência. 

Essa  quantidade  de  filmes  ―sertanejosǁ,  para  Nagib  (2002),  assinala  ―um 

período em que o Brasil olhou para si mesmo com ternura e esperançaǁ e em que a 

comparação com o Cinema Novo era quase inevitável, uma vez que, ―como naquele 

tempo, a preocupação com a identidade nacional ganhava o núcleo temático dos 

filmes. Estes, por sua vez, passaram a ser exportados como a nova (ou velha) 

imagem do Brasilǁ (p.16). 

Mas seria essa imagem do Sertão que temos hoje, velha? O contexto 

sociocultural e político do Brasil mudou e, com ele, a forma de se pensar e fazer 

cinema no país. Diferente da década de 1960, onde o Cinema Novo enfrentava um 

Brasil ditatorial, anterior à globalização, o Cinema de Retomada tem a seu favor um 

Brasil democrático, globalizado, o que propicia a introdução de uma mentalidade 

mais mercadológica e menos socialmente engajada. Não há mais aqui uma 

preocupação de divulgação panfletária das deficiências sociais. Assim, o Sertão 

passa a ser representado pelo cinema brasileiro não mais como o palco das 

revoluções, mas sim como um ambiente culturalmente diverso, onde as relações 

pessoais são exaltadas. 

Uma nova imagem do Sertão, não só no plano do discurso, mas também da 

imagem.  Matheus  Andrade  (2008)  chama  a  atenção  para  ―a  belíssima  fotografia 

realizada nesses filmes, utilizando a excessiva luminosidade da região para compor 

o cenário, possibilita ao espectador observar o Sertão não mais como um lugar feio 

e triste [...]ǁ (p.57). Nos filmes cinemanovistas não havia tratamento da imagem. Em 

nome da estética da fome, a situação de miséria e de subdesenvolvimento do país 

eram a prioridade daquelas narrativas. Agora, os cineastas estão preocupados 

também com a beleza multicolorida do Sertão, fator que é visto por alguns críticos 

como uma forma de ―mascararǁ o cenário. Mas, o que está claro, tanto nas imagens, 

quanto nas narrativas, é que houve uma reconfiguração do Sertão na cinematografia 

brasileira, processo que irá ganhar contornos ainda maiores com a chegada do 

século XXI. 
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Após a Retomada de 1995, o cinema brasileiro foi se fortalecendo com o 

passar dos anos. É bem verdade, porém, que as produções brasileiras ainda não 

alcançavam grandes bilheterias, tendo poucos títulos que ultrapassaram a marca de 

um milhão de espectadores. Em contrapartida, o processo criativo ia se renovando e 

os filmes nacionais voltaram a despontar no mercado internacional. A prova disso 

foram as três indicações ao Oscar que o cinema brasileiro teve na década de 1990: 

em 1996, com o ―Quatrilhoǁ, de Fábio Barreto; em 1998 com ―O que é isso 

Companheiro?ǁ,  de  Bruno  Barreto;  e  em 1999,  com ―Central  do  Brasilǁ,  de Walter 

Salles. 

É com ―Central do Brasilǁ que o processo de Retomada do cinema brasileiro 

entra em uma nova fase. Segundo Butcher, ―com ele, o cinema brasileiro voltou a 

ser motivo de celebração. Para alguns, até, ‗Central‘ teria desempenhado um papel 

além do cultural, com uma possível influência na recuperação da autoestima do 

paísǁ (2005, p.46). 

Num momento de consolidação, o Cinema de Retomada entrava, assim, no 

século XXI, revigorado. A bilheteria, que ainda não era excelente, seria um dos 

motivos para o início de outra fase da cinematografia brasileira, através do filme 

―Cidade de Deusǁ (2002), de Fernando Meirelles, que superou as expectativas 

iniciais atingindo um público de 3,3 milhões, elevando a participação do cinema 

nacional em seu próprio mercado e elevando a produção cinematográfica a um novo 

patamar46. Mas não é só por isso que ―Cidade de Deusǁ representa um momento de 

mudança. Com um projeto incomum e uma estética inovadora, agregando 

linguagens do videoclipe e da publicidade, o filme, para Oricchio, encerra a fase da 

Retomada do cinema brasileiro, tanto pela bilheteria que alcançou, quanto pela 

inovação da linguagem cinematográfica que impôs. 

Não havendo uma nova denominação para atual fase que o cinema vive no 

Brasil, essa pesquisa adotou livremente o termo ―Pós-retomadaǁ para designá-la. E, 

é a partir de 2002 que o Sertão irá ganhar ainda mais força no cinema, com filmes 

que fortificarão ainda mais a ressignificação representativa do Sertão no cinema. 

Para Antônio da Silva Camara, 

 
 

46 
“Cidade de Deus” atingiua maior bilheteria da Retomada, ficando atrás apenas de “Dona Flor e seus dois 

maridos” (1976), de Bruno Barreto, que até então era a maior bilheteria da história do cinema brasileiro com 

mais de 10 milhões de espectadores. O recorde de bilheteria do cinema brasileiro pertence hoje ao filme “Tropa 

de elite 2”, que ultrapassou a marca de 11 milhões de espectadores. 
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[...] o ideário revolucionário do campesinato, presentes nos filmes de 
Glauber, cede lugar para a representação da diversidade cultural, 
hábitos, tradições e incorporação do mundo rural à modernidade e de 
novas contradições decorrentes do impacto do mundo urbano sobro 
o modo de vida rural (CAMARA, 2008, p.243). 

 

Muitos filmes com a temática sertaneja foram lançados a partir de 2002. Entre 

eles estão: ―Narradores de Javéǁ (2003), de Eliane Café; ―Cinema, aspirinas e 

urubusǁ (2005), de Marcelo Gomes; ―A máquinaǁ (2006), de João Falcão; ―Árido 

Movieǁ (2006), de Lírio Ferreira; ―O céu de Suelyǁ (2006), de Karin Aïnouz; ―Deserto 

Felizǁ (2007), de Paulo Caldas; e ―Viajo porque preciso, volto por que te amoǁ 

(2009), de Marcelo Gomes e Karin Aïnouz. Desses cineastas, apenas Eliane Café 

não é nordestina, o que evidencia um crescimento ainda maior das representações 

autóctones do Nordeste e do Sertão no cinema brasileiro. O que se vê a partir 

desses filmes é a clara ressignificação do Sertão no cinema, através de 

representações que reinventam esse espaço, apresentando-o mais moderno e 

globalizado, em diálogo com a contemporaneidade. 

Para essa pesquisa, tomaremos como corpus de análise os filmes 

―ÁridoMovieǁ e ―O céu de Suelyǁ. A escolha se deu por ambos serem filmes de 

ficção, lançados após o ano de 2002, filmados no Nordeste, cujos diretores são 

nordestinos e por buscarem retratar o Sertão contemporâneo. Além disso, para 

melhor exemplificar as diferenças entre as novas e as clássicas representações, 

ambos os filmes evidenciam o retorno dos personagens ao Sertão, como uma 

simbologia não só da volta das representações do Sertão ao cinema, mas 

principalmente, da volta daqueles que, anos atrás, haviam fugido do Sertão (como 

nas representações literárias e cinemanovistas explanadas no segundo capítulo). 

Serão analisados três trechos de cada filme, numa seleção que se deu a  

partir do processo de decupagem e textualização do conteúdo de ambas as 

produções, seguindo os passos metodológicos do modo qualitativo de abordagem, 

bem como da análise fílmica. A escolha dos trechos se deu a partir do processo de 

decupagem e o objetivo dessa análise é identificar as características dessas 

representações reconfiguradas do sertão, observando o ponto de vista da narrativa e 

os elementos visuais representados, apontando, ainda, as diferenças com relação  

às representações clássicas (quando houver). Buscou-se selecionar trechos que 

contemplassem, de alguma forma, todo o conteúdo do filme, a sua totalidade. Por 

isso, para ambos os filmes, temos um trecho introdutório, um de desenvolvimento da 
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trama e um conclusivo, a fim de que se possa compreender a análise mesmo que 

não se tenha assistido aos filmes. 

 
 
3.1 Sertão pop e ―glocalǁ em Árido Movie 

 
 
 

―Árido Movieǁ é um misto do não moderno, tendo como exemplo problemas 

como a falta d‘água, as lutas de poder, a vendeta familiar – que tem por trás um 

confronto histórico entre fazendeiros ricos e povos indígenas pelas terras – e o 

contemporâneo, onde o excesso de informação, a tecnologia, as drogas e a 

transgressão são os maiores indícios. O filme conta a história de Jonas, que é 

repórter do tempo em um jornal de uma grande emissora de TV. Ele mora em São 

Paulo, mas precisa volta à sua terra natal, Rocha, no sertão pernambucano, devido 

ao assassinato de seu pai, Lázaro (o assassino é Jurandir, membro de família 

indígena inimiga), com quem teve pouco contato. Esse retorno de Jonas à sua terra 

de origem – uma expedição Brasil adentro – representa uma viagem a uma 

realidade da qual ele nunca fez parte, embora soubesse que lhe pertencia de 

alguma forma. 

A construção da narrativa no momento inicial do filme dá o tom da sucessão 

de eventos que iria mudar o rumo da vida de Jonas. O espectador é levado a 

acompanhar simultaneamente sua rotina como ―homem do tempoǁ e o assassinato 

de seu pai. Ao mesmo tempo em que ele está pronto pra entrar no ar, seu pai está 

se dirigindo com a índia Uêdja para o hotel da cidade. É lá que, Jurandir, irmão de 

Uêdja, preocupado com a honra da família, irá assassiná-lo. De volta aos estúdios, 

vemos Jonas já ao vivo, dizendo que ―pelo menos por enquanto, não há previsão de 

mudançasǁ. Em seguida, ele recebe um telefonema informando-lhe a morte do pai, 

acontecimento que norteia todos os eventos que formam o filme. 

São dois mundos paralelos, que tem no personagem Jonas sua intersecção. 

Ele é o estrangeiro e se sente deslocado naquela nova realidade que se apresenta. 

Mas sua presença causa incômodo também nos outros homens da família, que até 

mesmo ironizam com o fato dele ter perdido o sotaque pernambucano, e ―não falar 

mais como genteǁ. Temos aqui uma inversão no discurso, uma vez que, como já foi 

visto, é o nordestino que é satirizado pelo seu sotaque carregado. Outro ponto 

interessante é na abordagem sobre a falta d‘água, sempre associado à seca no 



 

 
 
 
sertão, agora se expande também para o litoral. Logo no início do filme, essa 

problemática já aparece, com o taxista reclamando que não tem mais água no 

Recife – e ironiza ao falar que a cidade é envolta pelo

 

(a) 
 
Figura 10 – Fotogramas (a) e (b) retirados do filme 

 
 

Ao chegar em Rocha, Jonas encara um dilema existencial ao entrar em 

contato com a família que 

diferente da sua, sustentando valores que lhe são totalmente estranhos. Isso o leva 

a questionar sobre sua vida e a tentar compreender sua própria origem. Logo após o 

enterro, sua avó o chama para uma conversa e

morte de seu pai. E para isso, ele deve caçar e matar o assassino. Dá se então o 

ápice da história, momento de maior questionamento pra Jonas. Embora se pense 

que hoje valores como honra, coragem, valentia, não tenham 

importância, a vendeta familiar é uma tradição sertaneja que persiste ao longo do 

tempo. 

Como ilustração, vale lembrar que o filme 

Walter Salles, adaptação do livro homônimo do albanês Ismail Kadaré, seguiu a 

mesma temática da vendeta, ao retrar a história de Tonho, um jovem de 20 anos, 

que tem o seu destino traçado, seguindo os costumes familiares. Consciente de sua 

missão, ele é preparado para vingar a morte do seu irmão mais velho, que foi 

assassinado por uma fam

dessa realidade. Para ele, esta é a grande prova que para aquela cidade, o tempo 

não passou. Ao aceitar a arma que lhe foi entregue por sua avó, Jonas embarca na 

mais profunda viagem ao

sertão, agora se expande também para o litoral. Logo no início do filme, essa 

problemática já aparece, com o taxista reclamando que não tem mais água no 

alar que a cidade é envolta pelo mar. 

(b) 

Fotogramas (a) e (b) retirados do filme ―Árido Movie

Ao chegar em Rocha, Jonas encara um dilema existencial ao entrar em 

contato com a família que mal conhece e que vive numa realidade totalmente 

diferente da sua, sustentando valores que lhe são totalmente estranhos. Isso o leva 

a questionar sobre sua vida e a tentar compreender sua própria origem. Logo após o 

enterro, sua avó o chama para uma conversa e o revela que a família deve vingar a 

morte de seu pai. E para isso, ele deve caçar e matar o assassino. Dá se então o 

ápice da história, momento de maior questionamento pra Jonas. Embora se pense 

que hoje valores como honra, coragem, valentia, não tenham 

importância, a vendeta familiar é uma tradição sertaneja que persiste ao longo do 

Como ilustração, vale lembrar que o filme ―Abril Despeda

Walter Salles, adaptação do livro homônimo do albanês Ismail Kadaré, seguiu a 

temática da vendeta, ao retrar a história de Tonho, um jovem de 20 anos, 

que tem o seu destino traçado, seguindo os costumes familiares. Consciente de sua 

missão, ele é preparado para vingar a morte do seu irmão mais velho, que foi 

assassinado por uma família rival. Diferente de Tonho, Jonas não é consciente 

dessa realidade. Para ele, esta é a grande prova que para aquela cidade, o tempo 

não passou. Ao aceitar a arma que lhe foi entregue por sua avó, Jonas embarca na 

ao seu interior, tentando encontrar de fato
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sertão, agora se expande também para o litoral. Logo no início do filme, essa 

problemática já aparece, com o taxista reclamando que não tem mais água no 

Árido Movieǁ, de Lírio Ferreira. 

Ao chegar em Rocha, Jonas encara um dilema existencial ao entrar em 

conhece e que vive numa realidade totalmente 

diferente da sua, sustentando valores que lhe são totalmente estranhos. Isso o leva 

a questionar sobre sua vida e a tentar compreender sua própria origem. Logo após o 

o revela que a família deve vingar a 

morte de seu pai. E para isso, ele deve caçar e matar o assassino. Dá se então o 

ápice da história, momento de maior questionamento pra Jonas. Embora se pense 

que hoje valores como honra, coragem, valentia, não tenham mais  tanta 

importância, a vendeta familiar é uma tradição sertaneja que persiste ao longo do 

Abril Despedaçadoǁ (2001) de 

Walter Salles, adaptação do livro homônimo do albanês Ismail Kadaré, seguiu a 

temática da vendeta, ao retrar a história de Tonho, um jovem de 20 anos, 

que tem o seu destino traçado, seguindo os costumes familiares. Consciente de sua 

missão, ele é preparado para vingar a morte do seu irmão mais velho, que foi 

ília rival. Diferente de Tonho, Jonas não é consciente 

dessa realidade. Para ele, esta é a grande prova que para aquela cidade, o tempo 

não passou. Ao aceitar a arma que lhe foi entregue por sua avó, Jonas embarca na 

fato algum vestígio de 
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identificação com aquela cultura, aquela tradição, que lhe faça desempenhar o que 

lhe foi pedido. 

―Árido Movieǁ é divido em núcleos, onde as histórias acontecem 

separadamente, mas em certos momentos se entrecruzam. A segunda história é a 

dos três amigos de Jonas, Verinha, Falcão e Bob, que numa viagem paralela 

decidem seguir até Rocha com o propósito de apoiá-lo nesse momento de perda. 

Mas na verdade, esta é apenas uma desculpa usada. A real intenção é usufruir da 

liberdade do sertão em busca de experiências de aventura. Os três amigos cortam o 

sertão portando apenas papelotes de maconha. As alucinações proporcionadas pelo 

uso da droga parecem transformar o sertão num ambiente transcendental. 

Vale ressaltar que não são apenas os personagens da cidade que usufruem 

da droga. O filme mostra que os próprios sertanejos estão familiarizados com ela. 

Dentro desse contexto, emerge uma grande analogia com a cinematografia 

cinemanovista: em ―Árido Movieǁ o sertão não vira mar como em ―Deus e o diabo na 

terra do Solǁ, mas sim uma plantação de maconha. São os três amigos que 

desvendam a gigantesca plantação em meio à secura do interior pernambucano. É 

nela que se dá o grande êxtase dos aventureiros. 

Outra reconfiguração está em torno da figura emblemática do coronel, que 

aqui é substituída pela presença do homem que cultiva a maconha. Já a terceira 

história é a de Soledad, que introduz a metalinguagem no filme. Soledad é uma 

documentarista que investiga sobre os problemas da água na região e sua 

associação com questões políticas e religiosas. Seu objetivo é encontrar com o ―Meu 

Velhoǁ, um tipo mítico do sertão que é tido como o guru da água. Ela também tem 

ligação com Jonas, pois em um certo momento, ela oferece a ele uma carona e dali 

desenvolvem um relacionamento amoroso. Em contrapartida, Jonas mesmo cercado 

por Soledad e por seus amigos, parece sempre estar solitário, recluso a um estado 

de constante argumentação consigo mesmo. 

O sertão imageticamente arcaico de ―Árido Movieǁ dialoga com as 

transformações e influências da contemporaneidade através de seu elemento 

intercambial: o protagonista é cria da cultura pop, é um homem da televisão, da 

informação, é urbano, cosmopolita. O filme nada mais é do que uma face pitoresca 

do sertão, onde esse urbano (presente) e o interiorano (passado) se encontram, 

traçando uma relação que ao mesmo tempo tende ao distanciamento e a 

convergência. 
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Dessa forma, é perceptível a característica de intersecção entre aspectos 

globais e locais, no que tange ao conteúdo e à narrativa do filme em questão. O 

sertão em ―Árido Movieǁ poderia ser, assim, denominado como ―glocalǁ, neologismo 

criado por Roland Robertson. A ―glocalizaçãoǁ, para o autor, teria o mérito de restituir 

à globalização a sua realidade multidimensional. Logo, a interação entre global e 

local evitaria que a palavra "local" definisse apenas um conceito identitário. E é 

justamente essa a proposta do filme. O local, aqui representado pela cidade Rocha, 

e o global, representado pelo personagem Jonas, ao se entrecruzarem, resultam em 

uma reação que, à princípio, é de negação, de estranheza. Mas aos poucos, a 

animosidade se transforma em familiaridade e aceitação, fazendo com que surja a 

harmonia entre os pares distintos. 

Para um melhor entendimento da representação do sertão feita por ―Árido 

Movieǁ, esta pesquisa se debruçará na análise de três trechos do filme: o primeiro 

tem a duração de oito minutos e catorze segundos (de 00:33:44 a 00:41:58); o 

segundo, oito minutos e trinta e nove segundos (de 01:03:04 a 01:11:43); e o 

terceiro, dezessete minutos e cinquenta e cinco segundos (de 01:25:15 a 01:43:10). 

Vale ressaltar que, nesta seleção, serão analisadas apenas as cenas nas quais o 

protagonista Jonas esteja presente ou aquelas que sejam importantes para o 

entendimento da condição do protagonista. 

 
 
3.1.1 Primeiro trecho: um roadmovie no sertão contemporâneo 

 
Um plano geral evidencia a vegetação do local. Terra seca, árvores 

desfolhadas, imagem acinzentada, e uma casa humilde ao fundo. O discurso é 

aquele já conhecido: a falta d‘água. Em sua fala, um nativo que está concedendo 

entrevista  a  Soledad  declara  que  ―água  aqui  tá  difícil  mesmo.  A  gente  tem  que 

contar com a sorte e com Deusǁ. Em plano sequência, somos levados a acompanhar 

o nativo que está indo em direção a Soledad, que com uma filmadora na mão 

registra todos os movimentos de seu entrevistado. 

A imagem corta para Jonas, em primeiro plano e ao fundo vemos o sertão 

desfocado. Ali, Jonas é o assunto principal e não o sertão. Ele tenta, sem sucesso, 

usar o celular, está impaciente: sua avó o espera para o enterro de seu pai e ele 

está atrasado. No entanto, a impressão é de que esse atraso é, de alguma forma e 

inconscientemente, proposital, já que Jonas estava seguindo viagem de ônibus e 



 

 
 
 
durante uma parada, onde conhece Soledad, resolve seguir com ela de carro, 

mesmo sabendo que ela estava a trabalho e precisaria fazer uma parada no 

caminho. 

A todo o momento somos apresentados a situações de intersecções entre a 

cultura sertaneja e a cultura metropolitana, sobretudo nos encontros entre 

personagens representantes dessas duas culturas: os encontros de Jonas com sua 

família; de Soledad com o nati

ou ainda dos três amigos com Zé Elétrico e Uêdja. Nessa cena em questão nós 

temos uma segregação de realidades e ações dos personagens em duas

Em um dado momento (apresentar figura) vemos Jonas, na pa

imagem, próximo ao carro, meio de transporte que Jonas à sua missão em Rocha. 

Esse mesmo carro, juntamente com o celular que está em sua mão, são símbolos da 

civilização, da metrópole, o real mundo de Jonas. Ele está no centro da imagem, 

fazendo com que o olhar do espectador, ao fazer a leitura da imagem, tenha nele o 

seu ponto de partida. Jonas, o sujeito principal da imagem, está distante de Soledad 

e do nativo, que compõem a segunda camada da cena, na parte mais superior da 

imagem. Percebe-se que não há interesse por parte do protagonista em conhecer 

um pouco da realidade e dos problemas daquele lugar, que mesmo que ele 

desconheça, lhe pertence de alguma forma. Quando não consegue contato pelo 

telefone, ele o arremessa para longe. Sua única

distante daquele novo que lhe era aos poucos apresentado, não existia

 
 

(a)

durante uma parada, onde conhece Soledad, resolve seguir com ela de carro, 

mesmo sabendo que ela estava a trabalho e precisaria fazer uma parada no 

A todo o momento somos apresentados a situações de intersecções entre a 

cultura sertaneja e a cultura metropolitana, sobretudo nos encontros entre 

personagens representantes dessas duas culturas: os encontros de Jonas com sua 

família; de Soledad com o nativo e posteriormente com o personagem Meu Velho; 

ou ainda dos três amigos com Zé Elétrico e Uêdja. Nessa cena em questão nós 

temos uma segregação de realidades e ações dos personagens em duas

Em um dado momento (apresentar figura) vemos Jonas, na pa

imagem, próximo ao carro, meio de transporte que Jonas à sua missão em Rocha. 

Esse mesmo carro, juntamente com o celular que está em sua mão, são símbolos da 

civilização, da metrópole, o real mundo de Jonas. Ele está no centro da imagem, 

endo com que o olhar do espectador, ao fazer a leitura da imagem, tenha nele o 

seu ponto de partida. Jonas, o sujeito principal da imagem, está distante de Soledad 

e do nativo, que compõem a segunda camada da cena, na parte mais superior da 

se que não há interesse por parte do protagonista em conhecer 

um pouco da realidade e dos problemas daquele lugar, que mesmo que ele 

desconheça, lhe pertence de alguma forma. Quando não consegue contato pelo 

telefone, ele o arremessa para longe. Sua única fonte de contato com o seu mundo, 

distante daquele novo que lhe era aos poucos apresentado, não existia

(a) 
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durante uma parada, onde conhece Soledad, resolve seguir com ela de carro, 

mesmo sabendo que ela estava a trabalho e precisaria fazer uma parada no 

A todo o momento somos apresentados a situações de intersecções entre a 

cultura sertaneja e a cultura metropolitana, sobretudo nos encontros entre 

personagens representantes dessas duas culturas: os encontros de Jonas com sua 

vo e posteriormente com o personagem Meu Velho; 

ou ainda dos três amigos com Zé Elétrico e Uêdja. Nessa cena em questão nós 

temos uma segregação de realidades e ações dos personagens em duas partes. 

Em um dado momento (apresentar figura) vemos Jonas, na parte central da 

imagem, próximo ao carro, meio de transporte que Jonas à sua missão em Rocha. 

Esse mesmo carro, juntamente com o celular que está em sua mão, são símbolos da 

civilização, da metrópole, o real mundo de Jonas. Ele está no centro da imagem, 

endo com que o olhar do espectador, ao fazer a leitura da imagem, tenha nele o 

seu ponto de partida. Jonas, o sujeito principal da imagem, está distante de Soledad 

e do nativo, que compõem a segunda camada da cena, na parte mais superior da 

se que não há interesse por parte do protagonista em conhecer 

um pouco da realidade e dos problemas daquele lugar, que mesmo que ele 

desconheça, lhe pertence de alguma forma. Quando não consegue contato pelo 

fonte de contato com o seu mundo, 

distante daquele novo que lhe era aos poucos apresentado, não existia mais. 

(b) 



 

 
 
 

 
Figura 11 – Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme 

 
 

Um plano geral evidencia outra imagem do sertão, neste aparece uma 

paisagem mais verde, mais viva. Há aqui um misto de bucolismo, por conta dos 

imensos pastos e de agitação, transgressão, presentes nas figuras dos personagens 

Bob, Verinha e Falcão. É perce

usado na cor do carro escolhida, o vermelho, que em par com o verde, representam 

as cores do poder sobre a terra. Os amigos estão em viagem pelo sertão, com a 

justificativa de encontrar Jonas para confortá

não são condizentes com esse objetivo: o sertão, para eles, é transformado no 

universo  da  liberdade,  ―

podem se sentirem livres. Os elementos pops presentes no filme são apresentados 

sempre em consonância com a aparição desses personagens: a droga, a música, a 

cultura mangue beat, ou ainda nas suas vestimentas despojadas, nos óculos 

escuros e em seus comp

 

(a) 
 
Figura 12 – Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme 

(c) 

Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―

Um plano geral evidencia outra imagem do sertão, neste aparece uma 

paisagem mais verde, mais viva. Há aqui um misto de bucolismo, por conta dos 

imensos pastos e de agitação, transgressão, presentes nas figuras dos personagens 

Bob, Verinha e Falcão. É perceptível também o traço de complementação que é 

usado na cor do carro escolhida, o vermelho, que em par com o verde, representam 

as cores do poder sobre a terra. Os amigos estão em viagem pelo sertão, com a 

justificativa de encontrar Jonas para confortá-lo pela perda do pai. 

não são condizentes com esse objetivo: o sertão, para eles, é transformado no 

―terra  sem  leiǁ  onde  o  uso  da  maconha 

podem se sentirem livres. Os elementos pops presentes no filme são apresentados 

sempre em consonância com a aparição desses personagens: a droga, a música, a 

, ou ainda nas suas vestimentas despojadas, nos óculos 

comportamentos. 

(b) 

Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―Árido Movie

115 

 

Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―Árido Movieǁ 

Um plano geral evidencia outra imagem do sertão, neste aparece uma 

paisagem mais verde, mais viva. Há aqui um misto de bucolismo, por conta dos 

imensos pastos e de agitação, transgressão, presentes nas figuras dos personagens 

ptível também o traço de complementação que é 

usado na cor do carro escolhida, o vermelho, que em par com o verde, representam 

as cores do poder sobre a terra. Os amigos estão em viagem pelo sertão, com a 

ela perda do pai. Mas suas ações 

não são condizentes com esse objetivo: o sertão, para eles, é transformado no 

a  é  livre,  onde  eles 

podem se sentirem livres. Os elementos pops presentes no filme são apresentados 

sempre em consonância com a aparição desses personagens: a droga, a música, a 

, ou ainda nas suas vestimentas despojadas, nos óculos 

 

Árido Movieǁ 
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A imagem volta a acompanhar a viagem de Jonas e Soledad. Énotório a 

diferença entre as paisagens que estão ao redor dos dois grupos de viajantes: 

enquanto o sertão de Bob, Verinha e Falcão é verde e vivo, o de Jonas e Soledad é 

amarelado, seco, para corroborar tanto com o estado de espírito de Jonas quanto 

com o objetivo de Soledad, a feitura do seu documentário sobre a falta de água 

naquela região. (mostrar imagens dos dois tipos de sertão). A simples presença da 

música na viagem dos três amigos, acentua ainda mais essa diferença. Enquanto 

vemos a vegetação seca, com caminhões-pipa parados na beira da estrada, 

ouvimos em offSoledad, que conta para Jonas um pouco do seu trabalho e de sua 

pesquisa, sobre o uso político e religioso da água no sertão. 

Quando a perspectiva da filmagem é a mesma dos personagens dentro do 

carro, vemos um caminhão à frente com os dizeres: ―onde a água chega, a água faz 

o restoǁ. O discurso em torno da falta de água (que, vale ressaltar, como vemos no 

início do filme, não é um problema apenas do interior, mas também nas capitais, é 

um problema generalizado) e as imagens do sertão ―alaranjadoǁ, nesse trecho do 

filme onde acompanhamos a viagem de Soledad e Jonas, são uma espécie de 

continuação do deslocamento das representações do sertão no imaginário popular 

brasileiro, iniciado pelos romances e mais tarde fortificado pelos cinemanovistas. 

Quando Soledad encerra o seu discurso sobre seu trabalho, Jonas explica a 

ela o que ele estava indo fazer em Rocha. Temos agora enquadramentos mais 

fechados, em primeiro plano, dos rostos dos personagens. As aparições de Jonas, 

em sua maioria, são dessa maioria, pra evidenciar a angustia do personagem. Ele 

confessa que não conhece direito a cidade, que às vezes chega a pensar que nem 

são verdadeiras. Os personagens aqui são enquadrados separadamente, vemos na 

tela um de cada vez (diferente dos três amigos, que sempre aparecem enquadrados 

juntos), o que denota que embora estejam no mesmo carro, até aquele momento, 

eles estão sozinhos, em viagens distintas. Confuso com toda a situação, ele declara 

que a impressão é de que as coisas naquele lugar pararam no tempo, já que ele 

saíra de Rocha com apenas cinco anos de idade. 



 

 
 
 

 

(b) 
 
Figura 13 – Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme 

 
 

Ao falar sobre a morte do pai, Jonas diz que a sensação que ele tem é de que 

está perdendo algo que nunca teve, como se pertencesse a uma história na qual 

nunca teve nenhum papel, mas, no entanto, não sesente tão estranho nesse 

mundo que se apresent

noção de pertencimento. Jonas sabe que de alguma forma, aquele sertão, aquela 

cultura, aquela gente faz parte de sua formação, de seu caráter. Ele só não entende 

o porquê disso tudo. 

Um problema no c

Zé Elétrico. O índio diz que o conserto pode demorar um pouco e ao ouvir que Jonas 

estava com pressa ele ironiza, questionando como alguém poderia ter pressa 

naquele lugar. Quando Jonas diz que preci

informa de que ele já havia chegado a cidade. Zé elétrico, que acredita que para ir 

até Rocha precisa-se ter um motivo, supõe que Jonas é filho de Lázaro e estava 

indo para o enterro do pai.

Em outro plano sequência, so

borracharia, que também funciona como um bar. Nas paredes, os enfeites são

(a) 

(c) 

Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―

Ao falar sobre a morte do pai, Jonas diz que a sensação que ele tem é de que 

está perdendo algo que nunca teve, como se pertencesse a uma história na qual 

papel, mas, no entanto, não sesente tão estranho nesse 

a pra ele. Há nessa declaração uma nítida, porém mínima, 

noção de pertencimento. Jonas sabe que de alguma forma, aquele sertão, aquela 

cultura, aquela gente faz parte de sua formação, de seu caráter. Ele só não entende 

Um problema no carro faz com que Soledad e Jonas parem na borracharia de 

Zé Elétrico. O índio diz que o conserto pode demorar um pouco e ao ouvir que Jonas 

estava com pressa ele ironiza, questionando como alguém poderia ter pressa 

naquele lugar. Quando Jonas diz que precisa chegar logo em Rocha, o índio lhe 

informa de que ele já havia chegado a cidade. Zé elétrico, que acredita que para ir 

se ter um motivo, supõe que Jonas é filho de Lázaro e estava 

pai. 

Em outro plano sequência, somos levados a conhecer ao anexo da 

borracharia, que também funciona como um bar. Nas paredes, os enfeites são
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Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―Árido Movieǁ. 

Ao falar sobre a morte do pai, Jonas diz que a sensação que ele tem é de que 

está perdendo algo que nunca teve, como se pertencesse a uma história na qual 

papel, mas, no entanto, não sesente tão estranho nesse ―novoǁ 

a pra ele. Há nessa declaração uma nítida, porém mínima, 

noção de pertencimento. Jonas sabe que de alguma forma, aquele sertão, aquela 

cultura, aquela gente faz parte de sua formação, de seu caráter. Ele só não entende 

arro faz com que Soledad e Jonas parem na borracharia de 

Zé Elétrico. O índio diz que o conserto pode demorar um pouco e ao ouvir que Jonas 

estava com pressa ele ironiza, questionando como alguém poderia ter pressa 

sa chegar logo em Rocha, o índio lhe 

informa de que ele já havia chegado a cidade. Zé elétrico, que acredita que para ir 

se ter um motivo, supõe que Jonas é filho de Lázaro e estava 

mos levados a conhecer ao anexo da 

borracharia, que também funciona como um bar. Nas paredes, os enfeites são 
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estrelas do mar, conchas, molduras de peixes, búzios, desenhos de água-vivas, 

motivos que remetem ao fundo do mar.Em seguida, já estamos fora do bar, onde se 

vê cactos, árvores secas, peças e carros velhos amontoadas, num contraste que a 

princípio podeparecer apenas ―pitorescoǁ, mas que representa uma releitura do 

famoso verso glauberiano, ―o sertão vai virar marǁ. A decoração daquele ambiente é 

uma alusão ao oceano, à água, cuja falta é sentida pelos sertanejos. Ao ser 

perguntado por Soledad onde ele havia encontrado todos aqueles artefatos 

marinhos, Zé elétrico diz responde: ―você pode não acreditar mas eu achei tudo aqui 

mesmoǁ, fazendo referência à possibilidade de um dia o sertão já ter sido mar. 

 
 
3.1.2 Segundo trecho: revelação, negação e pertencimento 

 
Este segundo trecho já se inicia com Jonas na cidade de Rocha. Com a sua 

chegada, o enterro tem andamento. Não havia mais tempo a perder, uma vez que o 

mau cheiro começara a se fazer presente. A avó recebeu Jonas calorosamente e 

pediu que ele fosse se despedir do pai. Ele atende ao pedido da matriarca, mas logo 

o caixão é fechado. Mas a presença de Jonas em Rocha não era apenas para ver o 

pai pela última vez. Havia ali um motivo maior, que vai ser apresentado nesse 

segundo momento. 

Um grande plano geral mostra a imensidão do Vale de Rocha. Em seguida, é 

mostrado o centro da cidade, ao amanhecer. Com o seu limpo, com poucas nuvens, 

ouvimos em off a narração de Jonas, como se estivesse ao vivo em seu quadro de 

meteorologia na TV: ―uma massa de ar seco desviada do litoral faz com que o dia 

hoje permaneça quente. Irá fazer sol no interior da região Nordeste, sobretudo na 

área do Vale do Rochaǁ. Mas na verdade ele está na janela, parece não ter dormido 

direito, pensando no que sua avó gostaria de conversar com ele. Nessa cena, em 

especial, não vemos o rosto de Jonas, apenas o de Soledad. Ele aparece sempre de 

costas e contra a luz. Naquele momento a confusão ainda é grande, mas não é 

maior que a dúvida e o medo do que aquela nova realidade ainda pode lhe 

apresentar. 

Vale ressaltar que durante todo o filme são apresentados grandes planos 

gerais do sertão. Mesmo com tantas referencias da metrópole presente (a exemplo 

de Jonas, Soledad, os três amigos, os carros), da cultura pop (a trilha sonora) e dos 

elementos de modernidade (câmera filmadora, aparelhos celulares), em ―Árido 
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Movieǁ, a todo momento, é lembrado o contexto no qual a narrativa se desenvolve. 

Nesses grandes planos, que em muito lembram as tomadas dos filmes clássicos ―O 

cangaceiroǁ e ―Deus e o diabo na terra do Solǁ, temos imagens de um sertão que 

parece não ter mudado, como se houvesse permanecido intocável desde a década 

de 1960. 

 

(a) (b) 
 

(c) 
 
Figura 14 – Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―Árido Movieǁ 

 
 

Voltando à ação, na cena em que Soledade deixa Jonas na casa de sua 

família, há uma curiosidade: após passarem a noite juntos, agora os protagonistas 

não parecem estar mais sozinhos nessa viagem, e isso fica explicito também nos 

enquadramentos: não há mais primeiros planos isolados de cada um, mas sim 

planos conjuntos. Mas logo eles se separam novamente, ela vai ao encontro de Meu 

Velho, gravar uma entrevista com ele, e Jonas segue para a conversa com sua avó. 

A partir do momento que Jonas adentra a casa de Dona Carmo, a perspectiva 

da qual ele é filmado, sempre evidencia que um lado de seu rosto não está 

iluminado, uma escolha estética da direção de fotografia para conotar a 

incompletude do personagem. Durante o café da manhã, a matriarca conta ao neto 



 

 
 
 
um pouco sobre Lázaro, o quanto eles eram parecidos, e confessa a ele a sua 

preocupação em relação

gente daquela família é valente

família é eterno, independente dela estar decadente nos negócios (ela faz referência 

ao plantio de algodão que já não mais

É quando em um plano conjunto nós vemo

pegar um embrulho: uma arma, que era de Lazaro e agora pertencia a Jonas, numa 

alusão clara de que o neto agora tinha a responsabilidade de matar o assassino de 

seu pai. Ele nega a incumbência, diz que estava ali apenas pa

enterro do pai e que, além disso, não tinha mais nada haver com aquele lugar, ou 

com aquele costume. Mas

ele como se mata a um cachorro, e você diz que não tem nada haver com isso?

completa: ―Veja, quando

pai é quem mandava. Você não é melhor do que ninguém, Jonas. Só porque sua 

mãe lhe tira daqui, não tem nada com isso? (...) Pois saiba que tudo isso é seu, e 

queira ou não queira você tem haver com

 
 

(a) 
 
Figura 15 – Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme 

 
 

O que se percebe é que a negação de Jonas não é apen

vendeta familiar. Ele nega suas origens, não se sente parte daquela realidade. Foi 

criado fora, na cidade, adquiriu outros hábitos, outra cultura. Tudo aquilo lhe 

assustava, mas também lhe faltava de alguma forma, por isso que nas sequênci

anteriores à da revelação de Dona Carmo, ele aparecia sempre com a metade do 

rosto mal iluminada. Era essa a metade que lhe faltava, a referência sertaneja por 

parte da família de seu pai, com quem não teve contato. O lado iluminado de Jonas

um pouco sobre Lázaro, o quanto eles eram parecidos, e confessa a ele a sua 

o do futuro da família. Mas ela não tem

gente daquela família é valenteǁ, de sangue corajoso. Exalta ao neto que o nome da 

família é eterno, independente dela estar decadente nos negócios (ela faz referência 

ao plantio de algodão que já não mais existem). 

É quando em um plano conjunto nós vemos a matriarca ir até um armário e 

pegar um embrulho: uma arma, que era de Lazaro e agora pertencia a Jonas, numa 

alusão clara de que o neto agora tinha a responsabilidade de matar o assassino de 

seu pai. Ele nega a incumbência, diz que estava ali apenas pa

enterro do pai e que, além disso, não tinha mais nada haver com aquele lugar, ou 

Mas a Dona Carmo insiste, dizendo: ―seu pai

ele como se mata a um cachorro, e você diz que não tem nada haver com isso?

quando seu avô morreu, seu pai é que dizia que

pai é quem mandava. Você não é melhor do que ninguém, Jonas. Só porque sua 

a daqui, não tem nada com isso? (...) Pois saiba que tudo isso é seu, e 

queira ou não queira você tem haver com issoǁ. 

 (b)

Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―Árido Movie)

O que se percebe é que a negação de Jonas não é apen

vendeta familiar. Ele nega suas origens, não se sente parte daquela realidade. Foi 

criado fora, na cidade, adquiriu outros hábitos, outra cultura. Tudo aquilo lhe 

assustava, mas também lhe faltava de alguma forma, por isso que nas sequênci

anteriores à da revelação de Dona Carmo, ele aparecia sempre com a metade do 

rosto mal iluminada. Era essa a metade que lhe faltava, a referência sertaneja por 

parte da família de seu pai, com quem não teve contato. O lado iluminado de Jonas
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um pouco sobre Lázaro, o quanto eles eram parecidos, e confessa a ele a sua 

me, pois sabe que ―a 

, de sangue corajoso. Exalta ao neto que o nome da 

família é eterno, independente dela estar decadente nos negócios (ela faz referência 

s a matriarca ir até um armário e 

pegar um embrulho: uma arma, que era de Lazaro e agora pertencia a Jonas, numa 

alusão clara de que o neto agora tinha a responsabilidade de matar o assassino de 

seu pai. Ele nega a incumbência, diz que estava ali apenas para acompanhar o 

enterro do pai e que, além disso, não tinha mais nada haver com aquele lugar, ou 

pai morreu, mataram 

ele como se mata a um cachorro, e você diz que não tem nada haver com isso?ǁ. E 

que tomava conta. Seu 

pai é quem mandava. Você não é melhor do que ninguém, Jonas. Só porque sua 

a daqui, não tem nada com isso? (...) Pois saiba que tudo isso é seu, e 

(b) 

Árido Movie) 

O que se percebe é que a negação de Jonas não é apenas à tradição da 

vendeta familiar. Ele nega suas origens, não se sente parte daquela realidade. Foi 

criado fora, na cidade, adquiriu outros hábitos, outra cultura. Tudo aquilo lhe 

assustava, mas também lhe faltava de alguma forma, por isso que nas sequências 

anteriores à da revelação de Dona Carmo, ele aparecia sempre com a metade do 

rosto mal iluminada. Era essa a metade que lhe faltava, a referência sertaneja por 

parte da família de seu pai, com quem não teve contato. O lado iluminado de Jonas 
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é a sua parte urbana, seu lado adquirido pela criação materna na cidade. Lado este 

que se intensificou ainda mais ao se tornar um ―homem da TVǁ, símbolo da cultura 

pop, da contemporaneidade. Jonas é o oposto daquilo que sua avó está lhe 

oferecendo, 

É por essa falta de identificação que seus primos temem que sua presença ali 

atrapalhe seus planos. A pretensão deles só é revelada ao final do filme: a eleição 

de um deles à prefeitura do local. Como foi dito por Dona Carmo, a família estava 

em decadência financeira desde a crise das plantações de algodão. O que os 

sustentava agora era a funerária, mas não só isso: em um dado momento é 

sutilmente revelado que a plantação de maconha que é descoberta por Bob, Falcão 

e Verinha pertence à família de Jonas, e seu pai era quem estava à frente de tudo. 

Os primos temiam que Jonas quisesse tomar parte dos negócios, já que era ele o 

herdeiro legítimo e direto. 

 
 
3.1.3 Terceiro trecho: um sertão de dúvidas 

 
Após a revelação feita por sua avó, Jonas vai até o bar de Zé Elétrico e 

confessa para ele que sua família esperava que ele matasse o assassino de seu pai. 

Ainda muito confuso com tudo de novo que estava acontecendo, seu estado de 

dúvida e negação ainda era muito grande. Tornara a repetir que aquilo era coisa do 

passado e que aquela cidade parecia ter parado no tempo. É quando o índio o 

convida para ir um lugar que ele ―precisava verǁ. Quando Jonas sai e percebe que 

estava sem a arma, ele retorna para buscá-la. É o primeiro sinal de aceitação e 

conformidade com as tradições e com a cultura sertaneja de Rocha. Ao pegar a 

arma, esta é mostrada em plano detalhe: o enquadramento fechado evidencia ao 

espectador que Jonas não está mais tão seguro de que não cumpriria a ordem dada 

por Dona Carmo. 

O último trecho de análise começa com a ida de Zé Elétrico e Jonas para um 

monte de onde se tem uma visão panorâmica do Vale do Rocha. Um plano geral 

mostra a imensidão da rocha que os dois personagens estão subindo. Zé Elétrico 

está contando a história da chegada dos índios naquele lugar e da posterior  

chegada dos homens brancos, que aos poucos foram se apropriando e dominando 

as terras. Essa história se confunde com a da família de Jonas. Ao longo do filme é 

mostrado que existe uma rivalidade entre eles e os índios, representados pelos 
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irmãos Jurandir e Uêdja. Mas o que se percebe é que a história é muito maior do  

que uma simples questão de honra. Há interesses políticos e econômicos que fazem 

com que os primos de Jonas queiram o afastamento (ou o extermínio) dos índios de 

Rocha. 

Enquanto isso, Soledad está entrevistando Meu velho, que conta pra ela toda 

sua saga como o ―mago da águaǁ e toda a sua peregrinação no Vale do Rocha. Já 

Bob, Falcão e Verinha estão voltando da plantação de maconha, visivelmente 

alucinados. Na cena, um plano conjunto apresenta os três amigos num campo 

consumido pela seca, com galhos secos, terra rachada e Sol a pino, numa  

referência clara às clássicas representações sertanejas do cinema nacional. A 

diferença aqui não está no cenário e sim na condição dos personagens: enquanto 

em ―Vidas Secasǁ, Fabiano e sua família migravam a pé, sem comido ou água pelo 

sertão em busca de sobrevivência, em ―Árido Movieǁ os amigos vagam perdidos pelo 

sertão sob o efeito da maconha, à procura do local onde haviam estacionado o carro 

que os levara até ali. 

E quando encontram o carro são surpreendidos pelos homens que cultivam a 

maconha (os ―capangasǁ da família de Jonas), que os obrigam a pagar pela droga 

que consumiram. Como não tinham dinheiro, os homens roubam, violentamente, 

tudo o que eles tinham de valor. Aqui, temos outra alusão aos romances e ao 

cinema clássico: a figura do coronel, dono das terras e símbolo do poder 

aristocrático; ou ainda a figura do cangaceiro, símbolo do poder alternativo e 

―marginalǁ do sertão são substituídos pela presença desses homens, os ―senhores 

da maconhaǁ, protetores (ou transgressores) da ordem daquelas terras. 

De volta ao monte, Zé Elétrico, enquanto prepara um chá, continua falando a 

Jonas, que permanece calado, sobre a sina dos índios em Rocha, agora, já usa o 

exemplo de Jurandir, que ou foge dali ou irá morrer. Eles tomam o chá, e o índio, 

então, parece querer fazer com que Jonas passe a entender a sua condição, 

dizendo: ―não sei se você entende as coisas estão ai e a gente não consegue ver. 

Não é que não conseguem ver, não conseguem é entenderǁ. 



 

 
 
 

(a) 
 
Figura 16 – Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme 

 
 

A partir daí, em um plano sequência, o espectador vai acompanhando Zé 

Elétrico contando a história da Pedra do Cachorro, numa metáfora ao conselho que 

acabara de dar a Jonas: só se percebe que a grande rocha se assemelha ao 

cachorro se prestar bastante atenção, ou seja, o protagonista só perceberia o seu 

papel, o seu lugar naquel

câmera dá um giro de 360°, mostrando a imensidão do campo, das terras do sertão, 

chegando novamente em Jonas, que ainda calado, ouve atento as palavras de Zé 

Elétrico, que finaliza ratificando o q

lindo, não é Jonas? E é todo seu, mesmo que você não queira

O que é mostrado no desfecho do filme pode ser avaliado tanto como uma 

alucinação de Jonas, após tomar o chá, ou ainda como uma alusão à confusão 

instaurada em sua cabeça após tantos conselhos e revelações. Logo depois da 

conversa com Zé Elétrico, vemos Jo

próprias, ditas ao longo do filme (como a narração do seu texto para o quadro de 

meteorologia da TV, dessa vez com um sotaque nordestino mais acentuado), ou 

falas de outros personagens, como Soledad, Dona Carmo e

revendo alguns personagens com os quais cruzou, como o nativo que concedeu 

entrevista à Soledad, ou ainda imagens aleatórias, como a passagem dos homens 

que cuidam da plantação de maconha, e de um cortejo fúnebre, aludindo ao enterro

de seu próprio pai. 

São apresentadas ao espectador nesse desfecho, duas vertentes: ao mesmo 

tempo em que se pode interpretar que Jonas está delirando após consumir o chá, 

temos a possibilidade de toda essa 

 (b)

Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―Árido Movie

A partir daí, em um plano sequência, o espectador vai acompanhando Zé 

ico contando a história da Pedra do Cachorro, numa metáfora ao conselho que 

acabara de dar a Jonas: só se percebe que a grande rocha se assemelha ao 

cachorro se prestar bastante atenção, ou seja, o protagonista só perceberia o seu 

papel, o seu lugar naquela história, se ele tentasse compreender aquela realidade. A 

câmera dá um giro de 360°, mostrando a imensidão do campo, das terras do sertão, 

chegando novamente em Jonas, que ainda calado, ouve atento as palavras de Zé 

Elétrico, que finaliza ratificando o que foi dito anteriormente por Dona Carmo: 

lindo, não é Jonas? E é todo seu, mesmo que você não queiraǁ. 

O que é mostrado no desfecho do filme pode ser avaliado tanto como uma 

alucinação de Jonas, após tomar o chá, ou ainda como uma alusão à confusão 

instaurada em sua cabeça após tantos conselhos e revelações. Logo depois da 

conversa com Zé Elétrico, vemos Jonas andando pelo sertão recapitulando falas 

próprias, ditas ao longo do filme (como a narração do seu texto para o quadro de 

meteorologia da TV, dessa vez com um sotaque nordestino mais acentuado), ou 

falas de outros personagens, como Soledad, Dona Carmo e Zé Elétrico, ou ainda 

revendo alguns personagens com os quais cruzou, como o nativo que concedeu 

entrevista à Soledad, ou ainda imagens aleatórias, como a passagem dos homens 

que cuidam da plantação de maconha, e de um cortejo fúnebre, aludindo ao enterro

São apresentadas ao espectador nesse desfecho, duas vertentes: ao mesmo 

tempo em que se pode interpretar que Jonas está delirando após consumir o chá, 

temos a possibilidade de toda essa ―confusãoǁ seja uma escolha estética do diretor
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(b) 

Árido Movieǁ 

A partir daí, em um plano sequência, o espectador vai acompanhando Zé 

ico contando a história da Pedra do Cachorro, numa metáfora ao conselho que 

acabara de dar a Jonas: só se percebe que a grande rocha se assemelha ao 

cachorro se prestar bastante atenção, ou seja, o protagonista só perceberia o seu 

a história, se ele tentasse compreender aquela realidade. A 

câmera dá um giro de 360°, mostrando a imensidão do campo, das terras do sertão, 

chegando novamente em Jonas, que ainda calado, ouve atento as palavras de Zé 

ue foi dito anteriormente por Dona Carmo: ―É 

 

O que é mostrado no desfecho do filme pode ser avaliado tanto como uma 

alucinação de Jonas, após tomar o chá, ou ainda como uma alusão à confusão 

instaurada em sua cabeça após tantos conselhos e revelações. Logo depois da 

nas andando pelo sertão recapitulando falas 

próprias, ditas ao longo do filme (como a narração do seu texto para o quadro de 

meteorologia da TV, dessa vez com um sotaque nordestino mais acentuado), ou 

Zé Elétrico, ou ainda 

revendo alguns personagens com os quais cruzou, como o nativo que concedeu 

entrevista à Soledad, ou ainda imagens aleatórias, como a passagem dos homens 

que cuidam da plantação de maconha, e de um cortejo fúnebre, aludindo ao enterro 

São apresentadas ao espectador nesse desfecho, duas vertentes: ao mesmo 

tempo em que se pode interpretar que Jonas está delirando após consumir o chá, 

 seja uma escolha estética do diretor 



 

 
 
 
para exemplificar com mais ênfase o estado de dúvida e desespero de Jonas, frente 

à toda aquela problemática que se apresentara. Sua peregrinação 

feita, assim como no caso de seus três amigos, em um sertão clássico, d

secas, cactos, Sol forte e mulheres com latas de água na cabeça. Ao retornar ao 

posto de Zé Elétrico, se defrontando com o letreiro luminoso onde se lê

sem a separação entre o artigo e o substantivo, Jonas vomita, pois de fato, mesmo 

na tentativa de reconhecer a familiaridade que ele guarda com aquela realidade, 

ainda assim, ela é o oposto daquilo que ele vivencia na sua realidade diária, na 

cidade grande. 

 

(a)
 

 
Figura 17 – Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme 

 
 

Também não fica claro quem matou Jurandir: se foi Jonas ou os capangas de 

seus primos ou ainda se Jurandir cometeu suicídio, já que na cena que ele aparece 

morto, apenas os seus pés aparecem suspensos, evidenciando o seu enforcamento. 

É Zé elétrico quem encontra o corpo pendurado na madeira que sustenta o teto de 

palha da casa humilde onde ele se escondia.

para exemplificar com mais ênfase o estado de dúvida e desespero de Jonas, frente 

à toda aquela problemática que se apresentara. Sua peregrinação 

feita, assim como no caso de seus três amigos, em um sertão clássico, d

secas, cactos, Sol forte e mulheres com latas de água na cabeça. Ao retornar ao 

posto de Zé Elétrico, se defrontando com o letreiro luminoso onde se lê

sem a separação entre o artigo e o substantivo, Jonas vomita, pois de fato, mesmo 

tentativa de reconhecer a familiaridade que ele guarda com aquela realidade, 

ainda assim, ela é o oposto daquilo que ele vivencia na sua realidade diária, na 

(a) 

(c) 

Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―

Também não fica claro quem matou Jurandir: se foi Jonas ou os capangas de 

seus primos ou ainda se Jurandir cometeu suicídio, já que na cena que ele aparece 

morto, apenas os seus pés aparecem suspensos, evidenciando o seu enforcamento. 

contra o corpo pendurado na madeira que sustenta o teto de 

palha da casa humilde onde ele se escondia. 
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para exemplificar com mais ênfase o estado de dúvida e desespero de Jonas, frente 

à toda aquela problemática que se apresentara. Sua peregrinação ―alucinatóriaǁ é 

feita, assim como no caso de seus três amigos, em um sertão clássico, de arvores 

secas, cactos, Sol forte e mulheres com latas de água na cabeça. Ao retornar ao 

posto de Zé Elétrico, se defrontando com o letreiro luminoso onde se lê ―OPOSTOǁ, 

sem a separação entre o artigo e o substantivo, Jonas vomita, pois de fato, mesmo 

tentativa de reconhecer a familiaridade que ele guarda com aquela realidade, 

ainda assim, ela é o oposto daquilo que ele vivencia na sua realidade diária, na 

(b) 

Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―Árido Movieǁ 

Também não fica claro quem matou Jurandir: se foi Jonas ou os capangas de 

seus primos ou ainda se Jurandir cometeu suicídio, já que na cena que ele aparece 

morto, apenas os seus pés aparecem suspensos, evidenciando o seu enforcamento. 

contra o corpo pendurado na madeira que sustenta o teto de 
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*** 
 
 

Entre tantas dúvidas (as de Jonas e aquelas pregadas propositalmente pelo 

diretor nos espectadores), o que fica claro em ―Árido Movieǁ é o modo como esse 

novo sertão surge na cinematografia de Pós-retomada, dialogando com a cultura 

metropolitana e não mais tão isolado e inóspito como era costumeiro ser 

representado. É árido, pois representa um sertão que ainda sofre com a falta d‘água 

e com a seca, um sertão com a vegetação característica e o Sol escaldante. Mas 

também é ―movieǁ, é globalizado e globalizante, um sertão ―popǁ, com plantação de 

maconha, boates improvisadas em bares de beira de estrada, gravação de 

documentário, aparelhos celulares e ―estrela de TVǁ. 

Mesmo distante das representações sertanejas feitas pelos cinemanovistas, 

―Árido Movieǁ traz traços de semelhanças com o cinema feito por Glauber Rocha, 

vide  as  imagens  de  mar,  presentes  logo  no  inicio  do  filme.  Para  Lúcia  Nagib, 

―nostalgia, homenagem, citação e desejo de continuidade histórica foram os modos 

encontrados para a expressão do mar utópico, que reemergiu com todo o seu poder 

simbólico no novo cinema brasileiro.ǁ (2006, p.26). Assim como no final de ―Deus e o 

diabo na terra do Solǁ, quando o vaqueiro Manuel em sua fuga pela aridez do sertão 

chega ao mar – destaque para a trilha sonora que o acompanha, ressoando os 

famosos versos ―o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertãoǁ – em ―Árido Movieǁ a 

imagem do mar aparece logo no início, quando Jonas está chegando a Recife. 

Destaque também para trilha sonora do filme, no estilo mangue beat, 

movimento artístico de grande importância no estado do Pernambuco. Os versos já 

pressupõem a expedição rumo ao sertão que será feita pelos personagens  do filme: 

―há muito tempo que as águas baixaram, há muito tempo que o mar secou. O 

movimento, que tem como ícone fundador o pernambucano Chico Science, permite 

o diálogo entre o local e o global, o moderno e o contemporâneo, o industrial e o 

cultural. No filme em questão, assim como em ―Baile Perfumadoǁ (1997), também 

dirigido por Lírio Ferreira, a cultura sertaneja em contato com o pop mundializado é 

um grande traço dessa influência. Sem falar do próprio título do filme, polarizado 

entre o ―Áridoǁ nordestino, que remete o espectador imediatamente ao sertão, e o 

―Movieǁ, significado da palavra ―filmeǁ em inglês, remetendo à cultura americana, à 

globalização. 
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O sertão em Árido Movie não assume, a priori, o papel de representação 

máxima da nossa singularidade cultural nem de lugar da preservação da essência 

brasileira, como  acontece em  outros títulos.  A ideia de nação aqui não é o foco 

direto da narrativa. O cenário do filme é um sertão transgressor, onde drogas, álcool, 

morte, vingança, problemas com a água e boates improvisadas em bares de beira 

de estradas se entrecruzam, onde o passado e o presente coabitam. Mas ao deter 

um pouco mais de atenção ao personagem Jonas, pode-se perceber sim que as 

questões em torno da identidade e do pertencimento estão muito presentes no filme. 

Jonas é a personificação do brasileiro que não tem conhecimento de suas raízes, 

não sabe quase nada da sua origem, é um ―homem do mundoǁ, globalizado, 

moderno. Esse homem brasileiro, ao ser apresentado ao seu berço, à sua essência, 

sente-se estranho, tenta negar sua realidade, uma vez que, aquele sertão não 

poderia lhe pertencer, já que ele havia saído dali tão pequeno. Mas ao final do filme, 

em conversa com o índio Zé Elétrico, este lhe revela que aquele sertão é todo dele, 

mesmo que ele não queira. Fica claro que a presença das noções identitárias e do 

nacionalismo  está  presente, porém  está minimizada ao âmbito pessoal do 

personagem, diferente do Cinema Novo e do Romance de 30, onde essas mesmas 

noções eram exaltadas a partir de um cunho político exacerbado, direto. 
 
 

3.2 O retorno ao lugar de partida em ―O céu de Suelyǁ 

 
O filme de Karin Ainouz conta a história de Hermila, uma mulher de 22 anos 

que há dois resolve deixar a pequena cidade sertaneja de Iguatu, no Ceará, com o 

seu então namorado, Matheus. O seu retorno, agora, se dá com um filho, que leva o 

mesmo nome do pai, Matheus, que a essa altura já se tornara seu marido. Depois 

de tentar a sorte em São Paulo, a família resolveu voltar à cidade natal, uma vez 

que, segundo a própria personagem, ―lá é tudo caroǁ. E de fato o é, não só no que 

tange ao financeiro, mas também ao emocional. Estar longe da família, da terra, 

também pesa para todos os migrantes que resolvem um dia voltar para a casa. 

Iguatu é uma cidade de pouco menos de cem mil habitantes, localizada no 

centro-sul do estado do Ceará. Cortada pela linha do trem, tem todas as 

características de uma cidade sertaneja do interior: casas humildes, algumas ruas 

ainda sem asfalto, feira livre e crianças nas ruas. Mas a mundialização, de alguma 

forma, parece já ter chegado por Iguatu, seja no posto de gasolina chamado 



 

 
 
 
―Venezaǁ ou nas vers

regionais, ou ainda na figura da p

interior e a metrópole. 

Em São Paulo, o marido de Hermila trabalha com venda de mídias piratas. 

Percebe-se aqui uma crítica social, mesmo que sensível: a posição na qual  a 

maioria dos migrantes nordestinos

periferia, ao trabalho informal, à pirataria. É essa a realidade que faz com que essa 

família (e subjetivamente tantas outras) queiram voltar para suas cidades. Hermila 

veio primeiro com o filho, enquanto Ma

juntar mais dinheiro, com a finalidade de montar o mesmo negócio de pirataria 

Iguatu. Mas não é bem isso o que acontece. É num telefonema que ela descobre 

que o seu marido sumiu. A confirmação vem da sogra, ao 

mandado dinheiro para comprar uma geladeira nova, mas era muito novo pra 

sustentar tantas responsabilidades.

Agora sozinha, Hermila precisa de algum emprego, alguma ocupação para 

ganhar dinheiro e sustentar o filho. Ela não poderi

com quem voltara a morar após o seu retorno. Inicialmente ela começa rifando uma 

garrafa de whisky, depois trabalha como lavadora de carros no posto da cidade, 

ponto de prostituição em Iguatu e na maioria das cidades sert

 

(a) 
 
Figura 18 – Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme 
Karin Aïnouz. 

 
 

É interessante ressaltar o papel que os postos de gasolina assumiram nas 

novas representações do sertão. Na grande maioria dos filmes, os postos são os 

lugares onde há a diversão, a festa, a reunião de amigos na cidade (como se vê em

―Venezaǁ ou nas versões de músicas americanas apropriadas pelos artistas 

regionais, ou ainda na figura da própria Hermila, personagem de intercâmbio entre o 

Em São Paulo, o marido de Hermila trabalha com venda de mídias piratas. 

se aqui uma crítica social, mesmo que sensível: a posição na qual  a 

maioria dos migrantes nordestinos se encontra nas grandes metrópoles, entregues à 

periferia, ao trabalho informal, à pirataria. É essa a realidade que faz com que essa 

família (e subjetivamente tantas outras) queiram voltar para suas cidades. Hermila 

veio primeiro com o filho, enquanto Matheus ficaria na cidade mais um tempo, pra 

juntar mais dinheiro, com a finalidade de montar o mesmo negócio de pirataria 

não é bem isso o que acontece. É num telefonema que ela descobre 

que o seu marido sumiu. A confirmação vem da sogra, ao admitir que Matheus havia 

mandado dinheiro para comprar uma geladeira nova, mas era muito novo pra 

responsabilidades. 

Agora sozinha, Hermila precisa de algum emprego, alguma ocupação para 

ganhar dinheiro e sustentar o filho. Ela não poderia viver às custas da avó e da tia, 

com quem voltara a morar após o seu retorno. Inicialmente ela começa rifando uma 

garrafa de whisky, depois trabalha como lavadora de carros no posto da cidade, 

ponto de prostituição em Iguatu e na maioria das cidades sertanejas no Nordeste.

(b)

Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―O c

É interessante ressaltar o papel que os postos de gasolina assumiram nas 

novas representações do sertão. Na grande maioria dos filmes, os postos são os 

lugares onde há a diversão, a festa, a reunião de amigos na cidade (como se vê em
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ões de músicas americanas apropriadas pelos artistas 

rópria Hermila, personagem de intercâmbio entre o 

Em São Paulo, o marido de Hermila trabalha com venda de mídias piratas. 

se aqui uma crítica social, mesmo que sensível: a posição na qual  a 

se encontra nas grandes metrópoles, entregues à 

periferia, ao trabalho informal, à pirataria. É essa a realidade que faz com que essa 

família (e subjetivamente tantas outras) queiram voltar para suas cidades. Hermila 

theus ficaria na cidade mais um tempo, pra 

juntar mais dinheiro, com a finalidade de montar o mesmo negócio de pirataria em 

não é bem isso o que acontece. É num telefonema que ela descobre 

admitir que Matheus havia 

mandado dinheiro para comprar uma geladeira nova, mas era muito novo pra 

Agora sozinha, Hermila precisa de algum emprego, alguma ocupação para 

a viver às custas da avó e da tia, 

com quem voltara a morar após o seu retorno. Inicialmente ela começa rifando uma 

garrafa de whisky, depois trabalha como lavadora de carros no posto da cidade, 

anejas no Nordeste. 

(b) 

―O céu de Suelyǁ, de 

É interessante ressaltar o papel que os postos de gasolina assumiram nas 

novas representações do sertão. Na grande maioria dos filmes, os postos são os 

lugares onde há a diversão, a festa, a reunião de amigos na cidade (como se vê em 
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―Árido Movie), ou ainda é visto como o lugar da perdição, da submissão de mulheres 

e da prostituição, a exemplo não só de ―O céu de Suelyǁ, mas também em ―Baixio 

das bestasǁ (2007), de Cláudio Assis e ―Deserto Felizǁ (2007), de Paulo Caldas. Isso 

se deve ao fato de que esses ambientes estarem sempre na periferia das cidades, 

nos entorno e, sobretudo, por serem um lugar de passagem, da não fixação. Os 

postos são os não-lugares do sertão. 

A ideia de rifar-se surgiu quando Hermila, em uma festa no posto, conheceu 

Jéssica, uma prostituta que lhe fora apresentada por sua tia, Maria. As duas tornam- 

se amigas, vão a festas juntas, passam muito tempo a trocar confidências, até que 

Hermila, já com a ideia pré-formulada em seu ―céuǁ, pergunta a Jéssica quando ela 

ganha por noite: de vinte a setenta reais, é a resposta. Partindo dessa média, ela 

estipula que o preço de sua rifa seria de quinze reais, valor suficiente para comprar a 

passagem para Porto Alegre (o lugar mais longe de Iguatu por um preço acessível, 

que ela pode pagar com o dinheiro da rifa) e ainda deixar uma pequena quantia com 

a avó e a tia. 

A rifa de Hermila/Suely começa a ficar popular na cidade e as pessoas 

começam a descobrir quem era a responsável. As mulheres da cidade têm raiva 

dela, por que os seus maridos compram a rifa. Sua avó a expulsa de casa, por 

vergonha de ter uma neta com fama de ―prostitutaǁ. João, antigo namorado que ela 

reencontra, se revolta e diz que comprará todos os bilhetes para impedir que ela 

faça aquela ―loucuraǁ. Mas ela não aceita a proposta, por que aceitá-la seria mais 

uma vez cair no encanto/prisão que o amor havia lhe imposto dois anos atrás. Ela 

agora queria decidir sozinha o seu rumo. 

―O céu de Suelyǁ é e centrado em personagens femininas: Hermila/Suely, 

Maria, a avó, Jessica, a sogra. Mas a figura masculina também está presente, e 

mesmo a protagonista sendo dona de si, suas ações, de certa forma, são 

impulsionadas sempre por um fator de ordem masculina: a presença simbólica de 

Matheus e a presença real de João, dos compradores de sua rifa e por fim do 

vencedor, ao qual Suely deve entregar o prêmio. A cena em questão mostra 

claramente a mercantilização do corpo da personagem, que é consumido por um 

homem, cujo rosto não é logo apresentado ao espectador, causando um misto de 

presença e ausência: a presença física do vencedor/consumidor e a ausência 

simbólica de Matheus e João. 
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A representação do sertão feita por ―O céu de Suelyǁ será aqui observada a 

partir da análise mais detalhada de três trechos do filme: o primeiro tem a duração 

de 10 minutos e 53 segundos (de 00:00:24 a 00:11:17); o segundo, 12 minutos e 58 

segundos (de 00:22:29 a 00:35:27); e o terceiro, 5 minutos e 50 segundos (de 

01:15:24 a 01:21:14). 

 
 
3.2.1 Primeiro trecho: a volta esperançosa ao sertão 

 
A primeira imagem que vemos no filme é a de um campo da cidade de Iguatu, 

coberto por um imenso céu azul. Em seguida, Hermila entra em cena, com uma 

blusa também azul. Ela está visivelmente feliz, sorrindo muito. Numa narração em 

off, a ouvimos contando a história do dia em que ela engravidou, e das promessas 

de felicidades que lhe foram feitas pelo namorado, Matheus. A passagem, gravada 

(ou posteriormente editada) em Super 8, que dá à imagem um tom mais granulado, 

confere a esta um aspecto mais envelhecido, que corrobora com o discurso da 

lembrança de Hermila. Matheus entra em cena de camisa preta, representando o 

oposto daquele ―azul felicidadeǁ estampado no céu e na vestimenta da protagonista. 

Seu rosto não é apresentado, 

Esse sertão do inicio do filme é o lugar da felicidade, do amor jovem e puro, 

da promessa de um futuro bom. Com a trilha sonora, um tom de melancolia começa 

a entrar em foco. Na letra, os versos ―que bom seria ter o seu amor outra vezǁ e 

―tudo que eu tenho meu bem, é você. Sem teu carinho eu não sei viver. Volte logo, 

meu amor!ǁ conotam um estado de separação que será confirmado na cena 

seguinte: em um primeiríssimo plano, vemos o olhar vago de Hermila, que confirma, 

juntamente com os versos da música, que na verdade, as imagens sem Super 8, 

mesmo com características de Flashback, representam o desejo da protagonista de 

ter novamente Matheus ao lado dela, para formarem novamente o casal feliz do 

passado. Em um ônibus, ela está voltando para Iguatu, após ter vivido durante dois 

anos em São Paulo. 



 

 
 
 

 
Figura 19 – Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme 

 
 

Uma placa na estrada anuncia que 

daquele momento, aquele era o lugar onde toda a trama do filme ia acontecer. A 

cidade é apresentada sob o amanhecer do dia: vemos casas simples, ruas sem 

asfalto, crianças brincando, árvo

tem a noção de que esse sertão de 

vigília da seca, bem como também será desprovido de qualquer tipo de discurso 

politizado ou de cunho social: não será discuti

pobreza sertaneja. Mais ainda do que em 

segundo plano, essas questões são levantadas), aqui ele é palco de um dilema 

pessoal, enfrentado pela protagonista.

Após descer do ônibus, Hermila

beira de estrada. Está sozinha, com o filho no colo, acompanhada apenas pelo céu, 

que sempre estará do seu lado durante todo o filme. Sua tia chega de moto para 

buscá-la e logo pega a criança no colo. Ela ainda não 

Hermila ficara grávida já em São Paulo. Em um plano sequência conhecemos o 

núcleo familiar da protagonista completo, formado pela tia e sua avó, que após dar 

banho no bisneto se junta às netas na cozinha. Uma curiosidade: a cor 

da cozinha também é azul, uma extensão do céu dentro da casa.

(b)

Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―O c

Uma placa na estrada anuncia que ―aqui começa Iguatu

daquele momento, aquele era o lugar onde toda a trama do filme ia acontecer. A 

cidade é apresentada sob o amanhecer do dia: vemos casas simples, ruas sem 

asfalto, crianças brincando, árvores robustas repleta de folhas verdes. Desde já, se 

tem a noção de que esse sertão de ―O céu de Suelyǁ não será representado sob a 

vigília da seca, bem como também será desprovido de qualquer tipo de discurso 

politizado ou de cunho social: não será discutida a falta d‘água, a miséria, ou, a 

pobreza sertaneja. Mais ainda do que em ―Árido Movieǁ (onde, mesmo que em 

segundo plano, essas questões são levantadas), aqui ele é palco de um dilema 

pessoal, enfrentado pela protagonista. 

Após descer do ônibus, Hermila aguarda a chegada da tia em um posto de 

beira de estrada. Está sozinha, com o filho no colo, acompanhada apenas pelo céu, 

que sempre estará do seu lado durante todo o filme. Sua tia chega de moto para 

la e logo pega a criança no colo. Ela ainda não conhecia o sobrinho, já que 

Hermila ficara grávida já em São Paulo. Em um plano sequência conhecemos o 

núcleo familiar da protagonista completo, formado pela tia e sua avó, que após dar 

banho no bisneto se junta às netas na cozinha. Uma curiosidade: a cor 

da cozinha também é azul, uma extensão do céu dentro da casa.
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(b) 

―O céu de Suelyǁ 

ça Iguatuǁ e que a partir 

daquele momento, aquele era o lugar onde toda a trama do filme ia acontecer. A 

cidade é apresentada sob o amanhecer do dia: vemos casas simples, ruas sem 

res robustas repleta de folhas verdes. Desde já, se 

não será representado sob a 

vigília da seca, bem como também será desprovido de qualquer tipo de discurso 

da a falta d‘água, a miséria, ou, a 

 (onde, mesmo que em 

segundo plano, essas questões são levantadas), aqui ele é palco de um dilema 

aguarda a chegada da tia em um posto de 

beira de estrada. Está sozinha, com o filho no colo, acompanhada apenas pelo céu, 

que sempre estará do seu lado durante todo o filme. Sua tia chega de moto para 

conhecia o sobrinho, já que 

Hermila ficara grávida já em São Paulo. Em um plano sequência conhecemos o 

núcleo familiar da protagonista completo, formado pela tia e sua avó, que após dar 

banho no bisneto se junta às netas na cozinha. Uma curiosidade: a cor das paredes 

da cozinha também é azul, uma extensão do céu dentro da casa. 



 

 
 
 

 
Figura 20 – Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme 

 
 

Cai a noite e Hermila está deitada no passeio da casa, pensativa, quando s

tia se junta a ela, perguntando como era sua vida em São Paulo: 

tudo caro, não dava pra ficar mais lá não. Aí a gente decidiu voltar

protagonista evidencia que, mesmo tendo uma boa vida na metrópole paulista, maior 

expoente o desenvolvimento econômico do país, o melhor era voltar ao sertão. E 

essa solução não se dá apenas quando o assunto é economia. Se nos remetermos 

novamente às primeiras cenas do filme, vemos que Hermila tem a esperança que, 

com a volta do seu marido,

que tinham antes de partirem.

Hermila está preocupada com a possibilidade da avó não ter gostado de ela 

ter voltado assim, tão de repente e Maria a tranquiliza dizendo o contrário, que a avó 

está sim feliz, que ―nunca mais havia feito comida boa assimǁ, que estava vendo 

fotos de Hermila pequena pra saber de Matheus parecia com ela. Mas Maria 

também confessa, agora com uma voz mais séria, é que a avó delas não gostou da 

forma como Hermila hav

despedir de ninguém. Ela ouve da sobrinha que a causa da partida foi 

paixão do mundoǁ, que ela e Matheus sentiam um pelo outro. Na cena seguinte 

vemos Hermila no telefone público conversando com ele, contando da viagem e da 

recepção pela família, da adaptação do filho ao novo clima 

irá se acostumar com o calor, já que nem ela que é de lá não estava mais se 

acostumando. 

(b) 

Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―O c

Cai a noite e Hermila está deitada no passeio da casa, pensativa, quando s

tia se junta a ela, perguntando como era sua vida em São Paulo: 

tudo caro, não dava pra ficar mais lá não. Aí a gente decidiu voltar

protagonista evidencia que, mesmo tendo uma boa vida na metrópole paulista, maior 

ente o desenvolvimento econômico do país, o melhor era voltar ao sertão. E 

essa solução não se dá apenas quando o assunto é economia. Se nos remetermos 

novamente às primeiras cenas do filme, vemos que Hermila tem a esperança que, 

com a volta do seu marido, eles voltem a ter uma vida boa e mais feliz, como aquela 

que tinham antes de partirem. 

Hermila está preocupada com a possibilidade da avó não ter gostado de ela 

ter voltado assim, tão de repente e Maria a tranquiliza dizendo o contrário, que a avó 

―nunca mais havia feito comida boa assimǁ, que estava vendo 

a pequena pra saber de Matheus parecia com ela. Mas Maria 

também confessa, agora com uma voz mais séria, é que a avó delas não gostou da 

via saído de Iguatu, ―fugida, parecendo 

despedir de ninguém. Ela ouve da sobrinha que a causa da partida foi 

, que ela e Matheus sentiam um pelo outro. Na cena seguinte 

vemos Hermila no telefone público conversando com ele, contando da viagem e da 

a, da adaptação do filho ao novo clima – que segundo ela não 

irá se acostumar com o calor, já que nem ela que é de lá não estava mais se 
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―O céu de Suelyǁ 

Cai a noite e Hermila está deitada no passeio da casa, pensativa, quando sua 

tia se junta a ela, perguntando como era sua vida em São Paulo: ―era boa, mas lá é 

tudo caro, não dava pra ficar mais lá não. Aí a gente decidiu voltarǁ. Essa fala da 

protagonista evidencia que, mesmo tendo uma boa vida na metrópole paulista, maior 

ente o desenvolvimento econômico do país, o melhor era voltar ao sertão. E 

essa solução não se dá apenas quando o assunto é economia. Se nos remetermos 

novamente às primeiras cenas do filme, vemos que Hermila tem a esperança que, 

eles voltem a ter uma vida boa e mais feliz, como aquela 

Hermila está preocupada com a possibilidade da avó não ter gostado de ela 

ter voltado assim, tão de repente e Maria a tranquiliza dizendo o contrário, que a avó 

―nunca mais havia feito comida boa assimǁ, que estava vendo 

a pequena pra saber de Matheus parecia com ela. Mas Maria 

também confessa, agora com uma voz mais séria, é que a avó delas não gostou da 

uma doidaǁ, sem se 

despedir de ninguém. Ela ouve da sobrinha que a causa da partida foi ―a maior 

, que ela e Matheus sentiam um pelo outro. Na cena seguinte 

vemos Hermila no telefone público conversando com ele, contando da viagem e da 

que segundo ela não 

irá se acostumar com o calor, já que nem ela que é de lá não estava mais se 



 

 
 
 

(a) 
 
Figura 21 – Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme 

 
 

Ela diz que o ama, que está com saudade e pergunta quando ele virá ao seu 

encontro. O espectador não tem conhecimento da resposta, pois a cena é cortada 

abruptamente para outra, de um trem passando pelos trilhos que cruzam a cidade  

de Iguatu. Essa passagem, porém, pode conotar a demora para que Matheus 

voltasse, já que na cena posterior vemos Hermila saindo 

para deixá-lo com uma amiga em um bar, enquanto ela saia para vender uma rifa de 

whisky, ou seja, com a possível demora 

de ganhar dinheiro, para sustentar o filho e ajudar nas despesas 

que agora ela estava de 

É nessa cena também que nós temos o primeiro indício da ideia futura de 

Hermila em rifar ―uma noite

sorte em Iguatu é muito forte, e isso é mostrado nas imagens de homens fazendo 

jogo do bicho e outras apostas. Essa realidade é assimilada pela protagonista, 

inicialmente apenas para a economia

a ideia de ir embora outra vez de Iguatu, após a desilusão amorosa que iria

 
 
3.2.2 Segundo trecho: de Hermila a

 
A primeira cena desse segundo trecho é o oposto da imagem que temos no 

final do trecho anterior. Hermila está no mesmo local, falando ao telefone público, o 

enquadramento é igual, mas há duas diferenças cruciais e significativas: é noite, o 

céu está escuro, justamente para corroborar com a notícia que ela acabara de 

receber. Matheus não estava mais vindo se encontrar com ela em Iguatu, estava em 

São Paulo e havia se mudado de seu antigo endereço. 

(b) 

Fotogramas (a) e (b) retirados de cenas do filme ―O c

Ela diz que o ama, que está com saudade e pergunta quando ele virá ao seu 

encontro. O espectador não tem conhecimento da resposta, pois a cena é cortada 

abruptamente para outra, de um trem passando pelos trilhos que cruzam a cidade  

assagem, porém, pode conotar a demora para que Matheus 

voltasse, já que na cena posterior vemos Hermila saindo de casa o filho no colo, 

lo com uma amiga em um bar, enquanto ela saia para vender uma rifa de 

whisky, ou seja, com a possível demora do marido, ela precisaria arrumar algum jeito 

de ganhar dinheiro, para sustentar o filho e ajudar nas despesas 

 volta. 

É nessa cena também que nós temos o primeiro indício da ideia futura de 

noite no paraísoǁ consigo mesma. A cultura

sorte em Iguatu é muito forte, e isso é mostrado nas imagens de homens fazendo 

jogo do bicho e outras apostas. Essa realidade é assimilada pela protagonista, 

inicialmente apenas para a economia de sua família e posteriormente para sustentar 

a ideia de ir embora outra vez de Iguatu, após a desilusão amorosa que iria

Segundo trecho: de Hermila a Suely 

A primeira cena desse segundo trecho é o oposto da imagem que temos no 

final do trecho anterior. Hermila está no mesmo local, falando ao telefone público, o 

enquadramento é igual, mas há duas diferenças cruciais e significativas: é noite, o 

, justamente para corroborar com a notícia que ela acabara de 

receber. Matheus não estava mais vindo se encontrar com ela em Iguatu, estava em 

São Paulo e havia se mudado de seu antigo endereço. ―Matheus sumiu
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―O céu de Suelyǁ 

Ela diz que o ama, que está com saudade e pergunta quando ele virá ao seu 

encontro. O espectador não tem conhecimento da resposta, pois a cena é cortada 

abruptamente para outra, de um trem passando pelos trilhos que cruzam a cidade  

assagem, porém, pode conotar a demora para que Matheus 

casa o filho no colo, 

lo com uma amiga em um bar, enquanto ela saia para vender uma rifa de 

do marido, ela precisaria arrumar algum jeito 

de ganhar dinheiro, para sustentar o filho e ajudar nas despesas da casa da avó, já 

É nessa cena também que nós temos o primeiro indício da ideia futura de 

cultura de rifas e jogos de 

sorte em Iguatu é muito forte, e isso é mostrado nas imagens de homens fazendo 

jogo do bicho e outras apostas. Essa realidade é assimilada pela protagonista, 

de sua família e posteriormente para sustentar 

a ideia de ir embora outra vez de Iguatu, após a desilusão amorosa que iria sofrer. 

A primeira cena desse segundo trecho é o oposto da imagem que temos no 

final do trecho anterior. Hermila está no mesmo local, falando ao telefone público, o 

enquadramento é igual, mas há duas diferenças cruciais e significativas: é noite, o 

, justamente para corroborar com a notícia que ela acabara de 

receber. Matheus não estava mais vindo se encontrar com ela em Iguatu, estava em 

Matheus sumiuǁ, murmura 
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Hermila, que segue desacreditada pra casa, na penumbra, na escuridão oposta à 

imensidão do céu azul no qual chegou à sua terra natal, cheia de esperanças com 

um futuro ao lado do marido e seu filho. Aquele sertão da promessa começava a se 

desfazer para a protagonista, dando lugar a um sertão triste, onde a única solução 

era a fuga. Mas da próxima vez, a fuga não seria mais por amor e sim por desgosto. 

Na sequência, Hermila está indo de moto até a casa de sua sogra, levando 

Matheus para ela conhecê-lo. O céu está novamente azul, mas o semblante dela 

continua pesado, escuro como a noite passada em que recebeu a notícia que lhe 

apresentara a possibilidade de estar só com uma criança para criar. Na verdade, 

levar o filho para a sogra conhecer era apenas um pretexto. O que Hermila queria 

realmente saber é se ela tinha noticias de seu marido. E é de sua sogra que ela tem 

a confirmação de que ele não voltará. A mãe de Matheus credita  o sumiço do filho 

ao fato dele ser muito jovem para ter tamanha responsabilidade com uma família. 

Mas se vangloria do dinheiro que ele havia mandado para ajudá-la na compra de 

uma geladeira nova. 

Hermila sai da casa da sogra e segue por uma estrada de barro com Matheus 

no colo. Um plano geral evidencia a solidão da personagem. A fotografia da imagem 

dá o tom de contraponto entre o universo que a circunda, um sertão totalmente 

iluminado, vivo, cenário onde é comum encontrar mulheres que criam sozinhas os 

seus filhos e ainda assim vivem felizes. Mas a perspectiva da câmera, enfoca uma 

Hermila em contra-luz, ou seja, mesmo no meio daquele sertão extra-luminoso e 

radiante, ela está escura, sombria. Seu rosto não está visível, apenas a sua silhueta, 

se movimentando em direção à estrada, num prenuncio daquele que seria seu 

destino fatídico: a partida. 



 

 
 
 

(a)
 

 
Figura 22 – Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme 

 
 

Dá-se um corte na imagem e encontramos Hermila sentada, em seu quarto, 

no escuro. Continuamos sem ver o seu rosto com nitidez, mas seu semblante 

continua tenso, pensativo. Ela se levanta, e, em plano sequência, a câmera a 

acompanha se dirigindo até a sala 

observa a rua ainda escura. É madrugada e provavelmente sem sono por conta de 

tudo que aconteceu no dia anterior, ela não consegue dormir. Naquele momento, a 

ideia de partir estaria começando a surgir em sua

Iguatu para retomar a sua vida ao lado do marido. Como ele não viria mais, não 

havia mais motivo para continuar. Por mais cara que a vida em São Paulo 

fosse,Hermila provavelmente se acostumou a ela e voltar a morar em uma 

cidadezinha do Sertão após ter vivido a rotina de uma grande cidade, era 

inquietante. 

O dia amanhece e encontramos a protagonista no posto de gasolina lavando 

carros. A venda das rifas não lhe rendera dinheiro suficiente para cuidar do filho e 

ajudar na casa da avó. É lá que ela encontra Jéssica, amiga de sua tia Maria, que 

ela já havia conhecido em uma festa há alguns dias. À noite elas se reencontram 

para irem juntas a uma

(a) (b) 

(c) 

Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―

se um corte na imagem e encontramos Hermila sentada, em seu quarto, 

no escuro. Continuamos sem ver o seu rosto com nitidez, mas seu semblante 

continua tenso, pensativo. Ela se levanta, e, em plano sequência, a câmera a 

acompanha se dirigindo até a sala e abrindo a porta. Ali, encostada na parede, ela 

observa a rua ainda escura. É madrugada e provavelmente sem sono por conta de 

tudo que aconteceu no dia anterior, ela não consegue dormir. Naquele momento, a 

ideia de partir estaria começando a surgir em sua cabeça. Ela só havia voltado a 

Iguatu para retomar a sua vida ao lado do marido. Como ele não viria mais, não 

havia mais motivo para continuar. Por mais cara que a vida em São Paulo 

fosse,Hermila provavelmente se acostumou a ela e voltar a morar em uma 

dadezinha do Sertão após ter vivido a rotina de uma grande cidade, era 

O dia amanhece e encontramos a protagonista no posto de gasolina lavando 

carros. A venda das rifas não lhe rendera dinheiro suficiente para cuidar do filho e 

da avó. É lá que ela encontra Jéssica, amiga de sua tia Maria, que 

ela já havia conhecido em uma festa há alguns dias. À noite elas se reencontram 

uma festa, onde finalmente Hermila se libertaria
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Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―O céu de Suelyǁ 

se um corte na imagem e encontramos Hermila sentada, em seu quarto, 

no escuro. Continuamos sem ver o seu rosto com nitidez, mas seu semblante 

continua tenso, pensativo. Ela se levanta, e, em plano sequência, a câmera a 

e abrindo a porta. Ali, encostada na parede, ela 

observa a rua ainda escura. É madrugada e provavelmente sem sono por conta de 

tudo que aconteceu no dia anterior, ela não consegue dormir. Naquele momento, a 

cabeça. Ela só havia voltado a 

Iguatu para retomar a sua vida ao lado do marido. Como ele não viria mais, não 

havia mais motivo para continuar. Por mais cara que a vida em São Paulo 

fosse,Hermila provavelmente se acostumou a ela e voltar a morar em uma 

dadezinha do Sertão após ter vivido a rotina de uma grande cidade, era 

O dia amanhece e encontramos a protagonista no posto de gasolina lavando 

carros. A venda das rifas não lhe rendera dinheiro suficiente para cuidar do filho e 

da avó. É lá que ela encontra Jéssica, amiga de sua tia Maria, que 

ela já havia conhecido em uma festa há alguns dias. À noite elas se reencontram 

libertaria das amarras 
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amorosas que a prendiam. Em um pequeno palco montado na praça, ela e Jéssica 

cantam animadas uma música de forró no Karaokê, cuja letra remete justamente ao 

esquecimento da pessoa amada: ―eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar, 

você só me fez sofrerǁ, eram os versos da música que Hermila cantava. Seu 

semblante não era mais de sofrimento. Estaria livre, e não poderia mais ficar ali. Sua 

transição para Suely estava começando. 

Mais um dia se passa e agora Hermila está na beira da estrada procurando 

um brinco que deixou cair. A paisagem mostra o Sol se pondo por trás das serras. 

Ela está com João, seu antigo namorado. A trilha sonora, uma balada instrumental, 

casa perfeitamente com a imagem do casal seguindo de moto pela estrada. Aqui 

novamente, assim como em ―Àridomovieǁ, temos elementos da cultura pop, 

representada pela trilha. A fotografia novamente atribui ao sertão uma estética de 

obra de arte. Como em uma pintura, temos um sertão belo, com o céu em dégradé 

formado pelo azul e o laranja do Sol se pondo. A estrada mais uma vez denota o 

estado de mudança da personagem. É por ela que Hermila chega à Iguatu, bem 

como é nela que ela resolve dar continuidade à sua vida, se entregando a João, 

como numa forma de consolidar definitivamente de que Matheus não estava mais 

presente em sua vida. 

 

(a) (b) 

 
(c) 

 
Figura 23 – Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―O céu de Suelyǁ. 
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Vale ressaltar que no sertão de ―O céu de Suelyǁ, como já foi dito. Não há a 

discussão em torno do âmbito político ou de qualquer outro assunto que outrora 

eram levantados pelas representações sertanejas do cinema brasileiro. Nas duas 

cenas seguintes, fica subentendida uma pequena ironia do diretor em referência à 

questão da falta d‘água no sertão nordestino. Primeiramente vemos a protagonista 

tomando banho e em seguida bebendo dois copos de água, certamente para matar 

a sede. Mas a sede de Hermila não é mesma sentida por Fabiano e sua família em 

―Vidas Secasǁ. Sua sede é proveniente da ressaca causada pelo consumo de bebida 

alcoólica. A curtição excessiva da personagem é criticada pela avó, que visivelmente 

chateada, diz pra neta cuidar do filho naquele dia, por que ela precisava trabalhar. 

Na última cena dessa seleção, Hermila está se dirigindo para a rodoviária a 

fim de saber qual é o destino mais longe que tinha saindo de Iguatu. A mulher da 

companhia de ônibus lhe informa que é Porto Alegre. Ao ouvir o valor da passagem 

(em torno de quatrocentos reais), Hermila pergunta o outro destino disponível, antes 

de Porto Alegre. Na verdade, o quão longe ela iria era proporcional ao valor da 

passagem que ela poderia pagar. A forma de conseguir esse dinheiro surgiu  

quando, em conversa com Jéssica, que lhe conta o quanto ganhava por programa 

feito. 

Hermila então decide rifar ―uma noite no paraísoǁ com ela, no valor de quinze 

reais o bilhete. Com vergonha se usar o seu próprio nome e para tentar manter a 

história em sigilo ela adota o nome de Suely, para se apresentar aos possíveis 

compradores. Suely era a junção de duas ―Hermilasǁ: a que viveu em São Paulo e 

não cabia mais em Iguatu; e a desiludida, largada pelo marido. Suely, diferente de 

Hermila, não pertencia ao sertão. 

 
 
3.2.3 Terceiro trecho: ―Preciso ir vó, confia em mimǁ. 

 
Hermila está na porta de sua casa, com o filho no colo. Naquele momento 

todos os bilhetes da rifa já foram vendidos. Ao deixar a criança com a tia, que está 

sentada no sofá, ela chama sua avó para conversar. Ciente de que não poderia mais 

ficar ali, ela comunica a matriarca que precisa ir e que inclusive já havia comprado a 
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passagem para Porto Alegre – ela havia escolhido, realmente, o lugar mais longe 

dali. 

Para confortar a avó, ela diz que está indo morar com uma amiga e que havia 

deixado um dinheiro com a tia para ajudar com a casa e comprar um ventilador 

novo. Hermila não parece estar feliz com a partida. Aquele é o seu lugar, mas não 

existem mais condições de permanecer ali, principalmente após a rifa, que ganhou 

muita repercussão e todos já sabem que, na verdade, ela é a Suely. Chorando, ela 

diz que assim que puder manda buscar a tia e a avó para ir morar com ela. Mesmo 

longe, ela precisaria de uma referência, de sua família, para vencer a solidão, a 

distância e a saudade de casa. Morava com a família até o dia que fugiu para São 

Paulo, acompanhada de Matheus. Voltara a Iguatu com o filho no colo. Nunca 

estivera sozinha na vida. 

―Preciso ir vó, confia em mimǁ. Ela enfatiza a sua necessidade de partida e diz 

que com o dinheiro da rifa ela cuidará do filho até encontrar algum trabalho. Sua  

avó, que até então se encontrava calada, questiona se era aquilo mesmo que a neta 

queria. Hermila não esboça nenhuma reação, o que evidencia que aquela não era a 

sua vontade inicial. Nada daquilo que aconteceu após a sua volta de São Paulo 

estava em seus planos. Ao perceber que a neta não estava segura de sua vontade, 

ela não a pede para ficar, mas sim para deixar o bisneto sob os seus cuidados. A 

avó sabe que Hermila precisa partir, bem como sabe que será mais fácil lidar com a 

vida sem a responsabilidade de cuidar de uma criança. Mais uma vez, Hermila não 

responde à sua avó, apenas abaixa a cabeça, consentindo com o pedido. Dessa 

vez, estaria realmente sozinha no mundo. 

Resolvida a questão familiar, agora é a hora de entregar o prêmio da rifa ao 

vencedor. Enquanto se arruma, Suely/Hermila parece apreensiva, infeliz, mas 

decidida em seguir em frente com seu plano. Ao seu lado, sua tia Maria e Jéssica 

também estão caladas. Elas irão levar Hermila até o posto, para o encontro. O local, 

além de ser conhecido como ponto de prostituição, era mais perto do motel. Quem 

marcou o encontro foi Maria e Hermila está nervosa com a demora do vencedor, que 

enfim aparece. 



 

 
 
 

(a)
 

 
Figura 24 – Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme 

 
 

No motel, Suely está com pressa e parece não estar confortável com a 

situação. Ela não era prostituta, por isso, quanto mais rápido executasse aquele 

trabalho, mais rápido ela voltaria a ser somente Hermila novamente, deixando de 

vez a Suely pra trás. Mas

no paraísoǁ que havia ganhado. Ele pede para que ela tenha cama e

champagne. ―Ainda tem

Suely não pode reclamar. Ali ela era apenas um prêmio de

Já é manhã quando eles, de carro, deixam o motel. A tia e Jéssica, que 

ficaram a noite toda no posto, de guarda, estão seguindo o carro, para a assegurar 

que não ocorra nada fora do planejado. O céu está tão azul quanto no dia em que 

Hermila chegara de volta de São Paulo. O contraste com a terra seca do sertão dá o 

tom do estado de espírito em que se encontrava a protagonista. Ela está imóvel, 

sentada no banco de carona, olhando para a paisagem. A vegetação seca, morta, 

está em consonância com aquela fase d

pergunta o homem. O silencio permanece e ele insiste, quer saber onde ele deve 

deixar a Suely. Mas, naquele

(a) (b) 

(c) 

Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―

No motel, Suely está com pressa e parece não estar confortável com a 

situação. Ela não era prostituta, por isso, quanto mais rápido executasse aquele 

alho, mais rápido ela voltaria a ser somente Hermila novamente, deixando de 

Mas o vencedor não está com pressa e quer 

 que havia ganhado. Ele pede para que ela tenha cama e

Ainda temos a noite todaǁ ele diz e pede pra que ela dance pra ele. 

Suely não pode reclamar. Ali ela era apenas um prêmio de rifa. 

Já é manhã quando eles, de carro, deixam o motel. A tia e Jéssica, que 

ficaram a noite toda no posto, de guarda, estão seguindo o carro, para a assegurar 

que não ocorra nada fora do planejado. O céu está tão azul quanto no dia em que 

ta de São Paulo. O contraste com a terra seca do sertão dá o 

tom do estado de espírito em que se encontrava a protagonista. Ela está imóvel, 

sentada no banco de carona, olhando para a paisagem. A vegetação seca, morta, 

está em consonância com aquela fase de sua vida. ―Você vai pra onde, Suely?

pergunta o homem. O silencio permanece e ele insiste, quer saber onde ele deve 

naquele momento, Suely não existe mais, por isso não há
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Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―O céu de Suelyǁ 

No motel, Suely está com pressa e parece não estar confortável com a 

situação. Ela não era prostituta, por isso, quanto mais rápido executasse aquele 

alho, mais rápido ela voltaria a ser somente Hermila novamente, deixando de 

 fazer valer a ―noite 

 que havia ganhado. Ele pede para que ela tenha cama e oferece 

 ele diz e pede pra que ela dance pra ele. 

Já é manhã quando eles, de carro, deixam o motel. A tia e Jéssica, que 

ficaram a noite toda no posto, de guarda, estão seguindo o carro, para a assegurar 

que não ocorra nada fora do planejado. O céu está tão azul quanto no dia em que 

ta de São Paulo. O contraste com a terra seca do sertão dá o 

tom do estado de espírito em que se encontrava a protagonista. Ela está imóvel, 

sentada no banco de carona, olhando para a paisagem. A vegetação seca, morta, 

ê vai pra onde, Suely?ǁ 

pergunta o homem. O silencio permanece e ele insiste, quer saber onde ele deve 

mais, por isso não há 
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respostas. Hermila estava definitivamente de volta e pronta para seguir seu  

caminho. 

Em casa, Hermila está dando banho no filho. Seu semblante não é mais de 

preocupação nem de infelicidade. Está conformada com seu destino e entende que 

será melhor deixar Matheus com sua avó. A criança brinca feliz com a água na bacia 

enquanto Hermila o observa, já com um olhar de despedida. Em seguida, vemos as 

mulheres da família jantando juntas. Hermila elogia a comida feita pela avó e chora, 

pois no dia seguinte estaria indo embora. Não vemos despedidas, nem abraços, 

nem tristezas por parte dos personagens. Todos sabem da necessidade de partida 

da protagonista e a conformação está implícita em todos os momentos finais do 

filme. 

Na sequência final do filme vemos Hermila, já no ônibus, sentada e pensativa. 

Ao fundo, o sertão que a recebera de volta, agora, se despede mais uma vez. Mais 

ainda teria uma última tentativa de fazer Hermila ficar em Iguatu: João está seguindo 

o ônibus para pedir que ela fique ali, no seu lugar, ao seu lado. Ele consegue 

alcançar a janela onde ela estava sentada. Hermila o vê, esboça um sorriso. Na 

última cena do filme vemos o sertão em um grande plano geral. Ao fundo, a moto de 

João aparece voltando. Não vemos se ele está sozinho ou não, num artefato usado 

pelo diretor para criar suspense no espectador. Mas, o romantismo aqui não faz 

Hermila mudar de ideia. 

Ela permanece sentada no ônibus, rumo ao seu objetivo final, que era ir pra 

longe daquele lugar, por mais que soubesse que aquele era o seu lugar. João 

voltava sozinho, acompanhado apenas pela placa que diz ―aqui começa a saudade 

de Iguatuǁ. Em ―O céu de Suelyǁ temos um sertão cúmplice das escolhas de uma 

personagem. Hermila já havia errado por amor. Seguiu para São Paulo, fugida, 

acompanhando Matheus. Voltara para Iguatu para esperar por ele, que a 

abandonou. Não iria correr o risco de cometer o mesmo erro novamente. 



 

 
 
 

 

 
Figura 25 – Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme 

 
 

 
 

O que se vê nesse sertão de 

Jonas em ―Árido Movie

acostumada com aquela realidade. Por mais difíceis e caras que as coisas sejam na 

metrópole paulistana, ela co

se a ela. Voltara diferente, com os cabelos tingidos de loiro apenas na frente, 

causando estranhamento em que a via. 

momento do filme Hermila externa o seu descont

sim com a sua desilusão amorosa. É ao seu redor que toda a trama se desenvolve. 

Segundo Ricardo Oliveira de Freitas

 
Ao passo em que fala de um Nordeste para além do litoral, 
urbano e, por isso, não
céu de Suely traz para o centro desse cenário uma personagem 
calejada pelos vícios, desejos, visões de mundo, modos e estilos
vida do Nordeste migrado do eixo Centro

(a) (b) 

(c) 

Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―

*** 

O que se vê nesse sertão de ―O céu de Suelyǁ, diferentemente da atitude de 

Árido Movieǁ, é uma protagonista decidida. Ela n

acostumada com aquela realidade. Por mais difíceis e caras que as coisas sejam na 

metrópole paulistana, ela conhecera a sua dinâmica, e, de certa forma, acostumara

se a ela. Voltara diferente, com os cabelos tingidos de loiro apenas na frente, 

causando estranhamento em que a via. Mas é importante frisar que em nenhum 

momento do filme Hermila externa o seu descontentamento com o seu lugar, 

sim com a sua desilusão amorosa. É ao seu redor que toda a trama se desenvolve. 

Segundo Ricardo Oliveira de Freitas (2006), 

Ao passo em que fala de um Nordeste para além do litoral, 
urbano e, por isso, não-metropolitano (mas, nem por isso rural), O 
céu de Suely traz para o centro desse cenário uma personagem 
calejada pelos vícios, desejos, visões de mundo, modos e estilos
vida do Nordeste migrado do eixo Centro-Sul. Hermila representa
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Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme ―O céu de Suelyǁ. 

, diferentemente da atitude de 

, é uma protagonista decidida. Ela não está mais 

acostumada com aquela realidade. Por mais difíceis e caras que as coisas sejam na 

nhecera a sua dinâmica, e, de certa forma, acostumara- 

se a ela. Voltara diferente, com os cabelos tingidos de loiro apenas na frente, 

é importante frisar que em nenhum 

entamento com o seu lugar, mas 

sim com a sua desilusão amorosa. É ao seu redor que toda a trama se desenvolve. 

Ao passo em que fala de um Nordeste para além do litoral, sub- 
(mas, nem por isso rural), O 

céu de Suely traz para o centro desse cenário uma personagem 
calejada pelos vícios, desejos, visões de mundo, modos e estilos-de- 

Sul. Hermila representa o 
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Nordeste em São Paulo tanto quanto a São Paulo no Nordeste 
(p.205). 

 

Mesmo que de forma distinta das representações clássicas, em ―O céu de 

Suelyǁ o sertão volta a ser o lugar da partida, o lugar do qual se deve fugir. Assim 

como os personagens dos filmes cinemanovistas e dos romances de 30, Hermila 

também havia fugido do sertão, mas a razão era diversa: o motivo foi a paixão por 

Matheus e não problemas econômicos ou por causa da seca, como era costumeiro 

ser representado. Após ser abandonada, ela vai correr atrás de novamente fugir dali, 

novamente por um motivo pessoal. Nem mesmo João irá conseguir fazê-la declinar 

do seu objetivo. 

Rifar-se e fugir novamente é a forma que Hermila encontrou de se reinventar. 

E, vale ressaltar que os motivos para não ficar eram maiores do que os para ficar: 

aquela cidade estava impregnada de memórias de seu passado com Matheus (é 

inclusive a imagem de uma dessas lembranças que abre o filme); ficando, ela 

acabaria sucumbindo ao amor por João, comentando mais uma vez o mesmo ―erroǁ; 

mesmo criando um codinome, após a rifa, todos na cidade já a conheciam, sabiam 

do seu ato, e a vergonha pelo que fez iria lhe acompanhar sempre. A necessidade 

de partir é explicitada quando, em conversa com sua avó, ela fala que ―precisa irǁ. A 

matriarca então pede que, ao menos, ela deixe o neto sob os seus cuidados. Mesmo 

não havendo pedido antes, Hermila sabia que seria mais fácil partir sozinha. 

Desde o título do filme se tem uma singela noção do que se está por vir: é o 

céu em evidência. Em grande parte das imagens, os enquadramentos escolhidos 

apresentam sempre um céu escancarado, muitas vezes azul, em contraste (ou por 

que não dizer consonância) com o amarelo da terra. Mas esse céu não está apenas 

ali como cenário. Ele faz parte de Hermila, que em um dado momento se transforma 

em Suely, quando decide rifar-se para os homens da cidade. O prêmio seria uma 

noite no paraíso com ela (ou com o seu personagem), Suely. É esse mesmo céu o 

maior traço da reconfiguração do sertão que o filme de Karin Aïnouz faz. A 

representação da aridez, da secura, usualmente atribuído à terra seca ou a 

imensidão, a utopia e o sonho, antes associado ao mar, agora estão presentes na 

imagem do céu. É no céu do sertão que se encontram todas as significações, 

respostas e simbologias. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Podemos classificar o cinema brasileiro como agente fortificador de um 

ideário identitário nacional. No Brasil, o cinema sempre lançou mão da 

representação social para contar a história e a realidade do país. Segundo Lilia 

Junqueira (2005), essa conjuntura vem ganhando força nas últimas décadas devido 

à necessidade de explicar a crescente importância da dimensão cultural nos 

fenômenos sociais de toda ordem – sejam eles culturais, econômicos ou políticos, 

que são as principais dimensões para se avaliar a realidade social. Partindo deste 

pressuposto torna-se notória a importância que a representação tem no âmbito 

cinematográfico, uma vez que este vai transpor para as telas a realidade de um 

determinado povo ou lugar e, além disso, vai auxiliar na produção da identidade 

cultural de um grupo. 

Dentro deste contexto, Rossini (2005) aponta o cinema enquanto produtor de 

discursos que ajudam na visibilidade das representações sociais em torno das 

identidades, nos permitindo compreender tanto os enfrentamentos quanto as 

permanências e as mudanças presentes no campo social. Assim, os meios de 

comunicação de uma forma geral, são importantes mediadores de representação 

que perpassam o social, ajudando a produzir discursos em torno da identidade 

cultural de um grupo. 

Os traços antropológicos e sociológicos referentes ao Sertão emergiram nas 

bases das construções literárias e, posteriormente, nas construções 

cinematográficas. Ambos, as representações clássicas da literatura e cinema, criam 

e divulgam os tipos de tradição regionalista sertaneja com os personagens 

migrantes, submissos, ignorantes, e com as temáticas em torno da seca, da 

violência, do cangaço e do messianismo. A apropriação desses personagens e 

temas se tornou recorrente, criando, assim imagens e discursos cristalizados no que 

tange à identidade regional nordestina e sertaneja. 

O romance nordestino era rústico, inculto e forte como a própria ideia em 

torno da região. Configurava-se como uma literatura que entendia e atendia às 

exigências daquele espaço físico, traduzia em palavras os problemas e os desejos 

daquele povo. Dessa forma, o Nordeste passa a ser considerado umaprovíncia 

literária, legitimando não só a identidade do romance nordestino, mas também a 

própria ideia em torno da região. 
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Vimos que o Nordeste, notavelmente abordado como um espaço em crise, 

precisava de um meio consistente para escoar suas queixas. E, foi o romance de 30 

que abordou suas várias nuances e realidades, levando à superação da tradicional 

dicotomia que atravessava a produção regionalista naturalista, entre litoral e interior. 

O homem do interior, sobretudo o sertanejo, deixou de ser visto como um ser 

exótico, pitoresco e passou ―a ser abordado na sua constituição sociológica e 

psicológica, denotando o seu pertencimento a um todo social e não mais um ser 

estranho, apartado da realidade da civilizaçãoǁ (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009, 

p.127). 

A nítida consciência do estado de subdesenvolvimento da qual o Nordeste era 

o retrato e a total descrença na utopia modernista, fizeram do Romance de 30 um 

meio de denúncia e protesto, que funcionava como um chamariz de atenção para a 

região. Bueno (2006) ressalta que nessa produção está ausente qualquer crença na 

possibilidade de uma transformação positiva do país pela via da modernização. Por 

isso, o Regionalismo do romance de 30 olhava para a cidade e via nela o símbolo da 

perdição. O Nordeste era sempre abordado como o lugar da tradição e seu aspecto 

rural era bastante enaltecido em detrimento ao urbano, o que fez com que, 

curiosamente, o fenômeno urbano e metropolitano nordestino tenha sido 

praticamente ignorado por sua produção artística e literária. 

O Cinema Novo, por sua vez, teve em seu entorno um grande valor simbólico, 

pois, conseguiu agregar a preocupação estética do Modernismo – excluindo, porém, 

sua característica ufanista – e os temas dos romances de 1930, colocando-os em 

um meio onde o acesso poderia ser mais abrangente. Frente ao imaginário 

sertanejo, seu principal objetivo foi alcançado: dar visibilidade ao Sertão, a partir de 

filmes que se tornaram cânones da cinematografia nacional. O movimento 

cinemanovista ―atualizou as materialidades discursivas para contribuir com a 

afirmação da identidade tórrida do Nordeste das caatingas no imaginário do paísǁ 

(ANDRADE, 2008, p.51), se configurando como uma construção audiovisual com 

competência suficiente para reforçar a visibilidade e a dizibilidade inventada sobre a 

região. 

Dessa forma, na literatura e no cinema, seja como palco para pensar a 

brasilidade e a identidade nacional, ou para problematizar questões mais subjetivas, 

o sertão nordestino atravessou um século como um dos focos principais de 

representação da literatura e do cinema brasileiro. Tais representações 
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trouxeramem si um aspecto de dualidade que contrapõe natureza e civilização, 

atraso e autenticidade, a alteridade e a essência. Inúmeros filmes e obras literárias, 

independente da época em que foram feitos, definem o sertão como o lugar de onde 

se quer partir, o lugar da não-fixação, onde o desejo de vida melhor não compete 

àquele ambiente seco e mítico. 

O discurso das elites que emergiu no início do século passado e cristalizou a 

imagem do Nordeste, do sertão e do sertanejo, persiste até hoje. As representações 

contemporâneas, mesmo tentando fugir da estereotipia, não o conseguem por 

completo. Mas já se distinguem das representações dos romancistas de 30 e dos 

cinemanovistas, que ao tentar fixar um ideário nacional através do sertão, tornaram 

ainda mais contundente o discurso do estereótipo. 

Esta pesquisa, após a explanação dos conceitos e do passeio entre as mais 

diversas formas de representações do sertão, confirma a hipótese anteriormente 

estabelecida, que parte da ideia de que as representações autóctones do sertão no 

cinema brasileiro de pós-retomada, são despidas de estereótipos e preocupam-se 

não em divulgar o sertão, como acontecia no Cinema Novo e na literatura, mas sim 

em trazer para as representações do sertão temas atuais, contemporâneos, embora 

também apresente ideais de nacionalismo e se utilize de algumas características 

estéticas cinemanovistas. 

Para isso, traçou, ao longo da pesquisa, o caminho dessas representações, 

buscando convergências e divergências nas produções literárias e cinematográficas 

das diferentes épocas, levando em conta o contexto histórico e político de cada uma 

delas, a fim de estabelecer uma trajetória do sertão no âmbito das artes livresca, 

como em José Américo de Almeida, Rachel de Queiroz, e, Graciliano Ramos, e 

fílmica, como em Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e Ruy Guerra, 

delineando o modo com que estes escritores e cineastas introjetaram no 

pensamento social brasileiro as ideiasaqui expostas sobre a temática sertaneja. 

Procurou-se evidenciar, ainda, o modo com que o debate sobre nação, nacionalismo 

e regionalismos, com as questões do pertencimento identitário em torno do sertão, 

tem sido produzido e reproduzido pela literatura e pela cinematografia nacional. 

Uma vez feitas as cartografias do sertão na literatura e no cinema brasileiro 

moderno, essa pesquisa partiu para a confirmação da hipótese, investigando a partir 

dos filmes ―Árido Movieǁ, de Lírio Ferreira, e ―O céu de Suelyǁ, de KarimAinoüz, a 

forma e o modo com que a cinematografia brasileira de pós-retomada promove uma 
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releitura do sertão, a partir de suas representações autóctones, em oposição às 

clássicas e cristalizadas representações do sertão (e, por extensão, do Nordeste) 

que de forma didática, promoviam a divulgação do sertão, mas, em contrapartida, 

fortaleciam ainda mais a imagem estereotipada do Nordeste, do sertão e do seu 

elemento primórdio (o sertanejo). 

Os filmes apresentam uma nova ideia de sertão, onde as discussões em torno 

de temáticas voltadas para os dilemas pessoais prevalecem. Por isso, não há um 

cunho politizado latente, como havia nas representações clássicas. E, talvez, por 

serem representações menos socialmente engajadas, o risco de estereotipagem 

encontra-se reduzido nessas novas representações. ―Árido Movieǁ e ―O céu de 

Suelyǁ revisitam um Sertão onde os aspectos urbanos não são mais associados à 

causa da degradação da tradição. 

No campo da ficção, seus principais personagens voltam a suas respectivas 

terras-natal para resolverem problemas pessoais. Mas podemos avaliar esse retorno 

de uma forma mais subjetiva: assim como os personagens das representações 

clássicas almejavam fugir do sertão, agora, a necessidade do retorno, evidencia um 

sertão mais liberto, mais belo, mais alegre, pelo menos em termos cinematográficos, 

uma vez que se sabe que os problemas seculares da pobreza e da seca ainda 

persistem. 

Porém, aí está o grande diferencial. Essas novas representações não 

precisam mais, necessariamente, usar como temas de suas histórias as mazelas 

sociais, para mostrar que elas existem. A ênfase aqui está na condição subjetiva de 

cada pessoa, ou seja, a preocupação é expressar o estado emocional, as 

idiossincrasias de cada personagem. A divulgação panfletária da miséria e da 

pobreza ficou com o Cinema Novo. É bem verdade, no entanto, que as referências 

aos cinemanovistas ainda são muito frequentes, uma vez que essa fase é 

considerada como a grande escola de cinema no Brasil. Seus cineastas foram 

mundialmente premiados e colocaram as produções brasileiras num campo de 

visibilidade invejável a qualquer produção comercial contemporânea. 

São muitas as críticas em torno dessa nova forma de se representar o sertão 

proposta pelo cinema de Retomada e pós-retomada, pois ainda se tem como 

modelo, justamente, as representações cinemanovistas. Acusam os cineastas 

contemporâneos de estarem maquiando a realidade, de substituírem a estética da 

fome pela cosmética, onde o diretor de fotografia consegue transformar os grandes 
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pastos secos e áridos em um belo universo multicolorido e transcendental. Mas essa 

pesquisa defende a ideia de queé necessário mudar o foco, traçar novas formas de 

abordagem dos velhos temas, não só para evitar o clichê, mas principalmente para 

tentar minimizar (ou ao menos não reforçar) os discursos estereotipados que estão, 

historicamente, atrelados ao sertão. 

Dessa forma, valendo-se das representações literárias do Romance de 30 e 

cinematográficas do Cinema Novo – que foram imprescindíveis para fixar e 

cristalizar a temática sertaneja no pensamento social brasileiro – para estabelecer 

um parâmetro histórico representativo, esta pesquisa sustentou a ideia de que as 

representações do sertão de pós-retomada, analisadas através dos filmes ―Árido 

Movieǁ e ―O céu de Suelyǁ, são exemplos da reconfiguração das representações do 

sertão nordestino, apresentando-o com uma roupagem mais moderna, numa 

tentativa (nem sempre vitoriosa) de despi-lo dos estigmas e estereótipos que há 

tanto o persegue. 
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