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Resumo 

 

Este artigo aborda as construções imagéticas na cinematografia nacional e suas narrativas 

diante dos elementos que são utilizados para representar o sujeito nordestino, bem como 

toda a região Nordeste do Brasil. Tendo como base as produções fílmicas das décadas de 

40, 50, 60, passando pelo Cinema Novo até as produções contemporâneas, foi feito um 

recorte, onde nesta pesquisa buscou compreender como os signos atrelados a esta região 

brasileira tem permeado pelo imaginário social e coletivo, através das produções 

simbólicas que fortalecem e disseminam estereótipos (re)produzidos ao longo dos anos 

no campo das produções audiovisuais brasileiras. Assim, este estudo perpassa por uma 

pesquisa no campo da cultural, da identidade geográfica, dos preconceitos, dos 

estereótipos e do audiovisual. Observa-se, como a música, a literatura, dentre outras 

manifestações artísticas ajudaram na construção desta linguagem e dos elementos chaves 

para retratar a temática acerca dessa suposta nordestinidade. 

 

Palavras-chave: cinema; Nordeste; estereótipo; cultura; representação. 

 

Introdução 

 

Os estereótipos (re)produzidos ao longo dos anos pelos meios audiovisuais 

influenciaram na imagem que se construiu a respeito do Nordeste e do sujeito nordestino. 

Esses modelos já estabelecidos, quando utilizados para referenciar o Nordeste, enquanto 

espaço geográfico ou o nordestino enquanto sujeito, são fáceis de identificar, pois, as 
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propostas estéticas que se cristalizaram relacionadas a este tema, são comungadas quase 

que de forma unânime pelas produções cinematográficas. 

Ao observar a primeira cena, o primeiro plano, a primeira imagem, a primeira frase 

do personagem, percebe-se, de imediato, de qual universo o personagem faz parte. Ora, 

passaram-se décadas e o povo brasileiro que já se acostumou a enxergar e identificar estes 

personagens tipicamente nordestinos nos meios audiovisuais, compreende que estes são 

sujeitos carregados de sotaques, de aspecto sofrido e de religiosidade marcante; enfim, 

estes são alguns dos elementos que se constituíram sobre tais personagens e temática. A 

filmografia utilizada para retratar o Nordeste é bastante vasta. Porém, no cinema nacional, 

a região praticamente virou um "gênero", tendo em vista que sua ambientação e signos 

viraram "marcas estéticas" diante das construções fílmicas que retratam tanto os sujeitos 

como este espaço geográfico.  

O que podemos identificar nessas construções estéticas é que, desde as primeiras 

produções, os signos clichês já estavam fortemente presentes. Por exemplo, em o 

longametragem "Lampião, O Terror do Nordeste" (1930), de José Nelli (uma produção 

que trouxe elementos de documentário que, ao mesmo tempo, vinha com uma proposta 

de ficção) é considerado como o primeiro filme a abordar esta temática, e já trazia em seu 

enredo, a história de Virgulino Ferreira Lampião, o mais famoso cangaceiro do Brasil, 

por cometer diversos crimes, ambientado em um espaço seco e hostil. 

 

Cinema e Nordeste: representações 

 

Entre as décadas de 40 e 50, o cinema nacional apresenta um Nordeste carregado, 

sobre um enredo que revela o cotidiano e os sonhos dos nordestinos. Entretanto, no 

período do Cinema Novo, por volta da década de 60, entra em cena de vez a temática 

nordestina, com todos estes aspectos conhecidos hoje: a seca, a migração, a religiosidade, 

a luta constante pela sobrevivência, enfim toda uma estética de pobreza, sofrimento, 

tristeza e dor. Jean-Claude Bernardet, atribui que, esta temática relacionada ao Nordeste 

brasileiro, se fortalece por diversos motivos, sendo alguns destes: 

 

O período em que as produções do Cinema Novo ganhavam fôlego 

coincidiu com o golpe militar de 1964. Como muitas produções 

artísticas da época estavam vinculadas ao Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB), cuja representatividade era composta basicamente 
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por uma burguesia nacionalista e urbana, era preciso “eleger” um tema 

que confirmasse o obstáculo à industrialização do país. Não se pode, 

contudo, 3 afirmar que o Cinema Novo seguia tenazmente as indicações 

ideológicoartísticas do ISEB, mas sim reconhecer que havia uma 

espécie de pacto implícito (ou “inconsciente”) cuja proposta era evitar 

a problematização de certos temas ainda considerados intocados ou 

tabus (BERNARDET, op. cit., p. 47 apud SOUZA, 2008) 

 

Como já explicado nos capítulos anteriores, essa representação do Nordeste sofreu 

forte influência da literatura brasileira. Como um marco desta prática na cinematografia 

nacional, atribui-se a obra "Vidas Secas" de Graciliano Ramos, tendo sua adaptação feita 

por Nelson Pereira Santos no ano de 1963, em que traz para o filme um roteiro de muito 

sofrimento e luta das famílias retirantes do Nordeste. 

Este longa-metragem muito contribuiu para a construção imagética do Nordeste e 

dos nordestinos como "sujeitos de exílio" no imaginário coletivo. Esta produção é vista 

como precursora da estética e temática do Nordeste, onde Santos imprimiu, na película, 

um caráter diferente para a época, uma abordagem inovadora, que se utilizava de um 

formato realista, escancarando o sofrimento, a pobreza e a dor dos habitantes do lugar. 

Nesta produção fílmica, ficou evidente uma estética e uma abordagem que 

remeteram ao que hoje compreendemos, com base nos estudos da pesquisadora Ivana 

Bentes, um estilo identificado como “estética da fome”. Para os cineastas da época do 

Cinema Novo, as produções traziam em seus roteiros uma linguagem alegórica e isso foi 

ganhando espaço no mercado audiovisual. Este formato se estendeu para além da temática 

Nordestina e outras produções acabaram sendo influenciadas por este modelo estético. 

Entretanto, diante dos processos que domesticaram a seca, a fome, a miséria em 

uma perspectiva política, social e econômica, esta estética tornou difícil de desconstruir 

os discursos produzidos sobre "os mitos e as verdades inventadas" sobre a região Nordeste 

e o seu povo. 

 

“A Estética da Fome era a medida da minha compreensão racional da 

pobreza em 1965”, escreve Glauber no novo manifesto: “Hoje recuso 

falar em qualquer estética. A plena vivência não pode se sujeitar a 

conceitos filosóficos. Arte revolucionária deve ser uma mágica capaz 

de enfeitiçar o homem a tal ponto que ele não suporte mais viver nesta 

realidade absurda. (ROCHA, 1981, p. 221). 
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O cineasta nordestino Glauber Rocha foi o representante que mais se destacou nesta 

corrente intitulada como "Cinema Novo" e também foi o precussor do estilo “Estética 4 

da Fome” - que representava o Nordeste como um lugar seco e de miséria. Em suas 

construções fílmicas, veio à tona uma região castigada e esquecida pelos governantes. 

Isso, para Albuquerque Jr. (2009), contribuiu para que o imaginário coletivo sobre o 

Nordeste se firmasse através destas representações construídas por intelectuais como 

Glauber Rocha que representava a região como um "eterno espaço de luta e dor". 

Com o lema “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”, Glauber Rocha e outros 

cineastas da época, sob um olhar de subdesenvolvimento, retratavam a pobreza, a miséria 

e o descaso social por parte dos governantes da região. 

 

A câmera na mão impunha essa proximidade e dramaticidade particular 

aos eventos, e a luz ‘estourada’, um efeito importante de realidade para 

as filmagens locais, conformando os pressupostos do que Glauber 

chamaria de uma ‘estética da fome. (TOLENTINO, 1997, p. 171) 

 

Conforme Albuquerque JR. (2011, p. 37), o cinema, quando utilizado para retratar 

o Nordeste, nos traz um olhar estereotipado, o que nada mais seria que “uma voz arrogante 

que se dá o direito de dizer o que é o outro em poucas palavras”. Grande parte das 

produções que retratam este “gênero” - o Nordeste -, se apropria de elementos clichês 

fortalecendo estereótipos e contribuindo para que se perpetuem falsas verdades. 

 

Imagens e Discursos diante da suposta Nordestinidade 

 

Sabe-se que, a partir dessas produções, foram construídos discursos imagéticos que 

representam (inventam) o ser nordestino, o sujeito cearense, entre outros. Suas falas, 

feições e traquejos são postos e tomados como se lhes pertencessem; o cinema refere-se, 

assim, a um sistema simbólico que está efetivamente envolvido nos processos de 

representações dessas identidades, como diz Woodward:  

 

Essas identidades e o artefato com o qual elas são associadas, são 

produzidas, tanto técnica quanto culturalmente, para atingir os 

consumidores que comprarão o produto com o qual eles - é isso, ao 

menos, o que os produtos esperam – se identificarão. (WOODWARD, 

2009, p.68) 
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Ao longo dos anos, os signos que se construíram sobre o Nordeste foram o do 

cangaço, o da religiosidade forte, o dos cactos, o do atraso, etc. Com a chegada do Cinema 

Novo, a representação desta região do país se fortaleceu com estes signos do sertão e 

miséria.  

Entretanto, nesta época, muitas produções surgiam e traziam à tona a imagem de 

um povo retirante, que via seu futuro na mudança para outras regiões do Sul do país e que 

a “salvação” estava em migrar, mudar para outro lugar, em uma busca constante para 

fugir desse espaço, regada pela fome e a dor.  

Nesta perspectiva, temos como exemplo filmes produzidos no estado da Bahia: 

Barravento (1962), Deus e o diabo na terra do sol (1964) e O Pagador de promessas 

(1962). Em Barravento, Glauber Rocha retrata a beleza tropical do Nordeste que se 

desconstrói em Deus e o diabo na terra do Sol, onde retrata um lugar seco e de terra 

infértil. Para Ivana Bentes (2002, p. 8), “o sertão, em Glauber, é o grande outro da 

civilização tropical e paradisíaca do litoral. É um território de transformações violentas, 

de um natureza hostil, capaz de passar da aridez extrema a exuberância extrema”.  

As produções realizadas na década de 60 com esta estética ganharam espaço e 

passou a ser quase unânime a figura do homem do Nordeste como sendo aquele sujeito 

flagelado, numa região onde as pessoas estão inseridas em um universo de complexa 

vulnerabilidade sociogeográfica. 

Se observarmos a cinematografia relacionada com esse “gênero”, até os anos 2000, 

mais de 50 produções fílmicas trouxeram a temática do Nordeste e dos nordestinos em 

suas representações; porém, deve-se ressaltar que dentro de uma variedade de 

personagens o que está sempre presente, são os signos atrelados a questões relacionadas 

à miséria, à fome, à religiosidade, à seca e à dor.  

Deve-se compreender que o cinema produz significados e estes geram sentidos que 

ecoam por todos os lados. Os discursos de um Nordeste atrasado fazem parte de uma 

construção imagética que surgiu com o Movimento de Arte Moderna no Brasil, que 

buscava uma representação do povo brasileiro sem influências de outros países, onde o 

Nordeste aparecia como uma região intacta. Entretanto, o cinema vinha passando por 

transformações e a identidade nordestina ia variando diante das abordagens ao longo do 

tempo.  

Segundo Júlio Cesar Lobo (2003), o nordestino dentro das comédias musicais da 

época, nas chanchadas era, no geral, personagem secundário; para o autor, na época já se 
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estabelecia um “preconceito às avessas”. A partir dos anos 60, com as produções se 

desenvolvendo e a busca pela definição de uma identidade nacional, Ismail Xavier (1983, 

p. 14) comenta sobre a imagem do Nordeste e as representações que se construíram: “a 

atualidade era a realidade brasileira, vida era engajamento ideológico, criação era buscar 

uma linguagem adequada às condições precárias e capaz de exprimir um visão 

desalienadora, crítica, da experiência social”. 

Percebe-se a priori, que os filmes se categorizaram diante das múltiplas imagens 

que se fortaleceram por estereótipos que se cristalizaram ao longo dos anos no imaginário 

social. 

 

Muitos buscaram fixar o Nordeste com conotações sociológicas, 

antropológicas, históricas e políticas, procurando uma autenticidade 

artística, esconder qualquer sentido comercial nos filmes, para igualá-

los à arte o romance de José Américo de Almeida, ao teatro de Ariano 

Suassuna, à pintura de João Cabral de Melo Neto, à música de Luiz 

Gonzaga, Caetano Veloso ou de Geraldo Vandré, à tapeçaria de Genero, 

aos bonecos de Vitalino e aos estudos de Gilberto Freyre e Josué de 

Castro e também aos protestos de líderes políticos esquerditizantes 

(LEAL, 1982, p. 15) 

 

As narrativas construídas no imaginário popular sobre esta região brasileira, parece, 

que ficaram estagnadas ao tempo. Percebe-se, de forma recorrente ainda nas produções 

contemporâneas, as velhas referências construídas sob o estigma de um espaço geográfico 

de atraso social, econômico, sem falar na incapacidade intelectual atribuída aos 

personagens.  

Diante dessas construções simbólicas, identifica-se que, a pluralidade de todo um 

povo é anulada e entra em cena a visão deturpada de uma semelhança indiscutível dos 

sujeitos. Neste processo, as subjetividades são esquecidas e se fortalece, através destas 

obras cinematográficas, o olhar sobre um espaço geográfico que ficou no passado, de um 

universo que se apresenta atemporal, para continuar no "modelo clichê" no qual vêm 

sendo representados os sujeitos nordestinos.  

Até os dias de hoje, as representações construídas no cinema deste povo, parecem 

ter parado no tempo. Percebe-se ainda de forma recorrente à existência de um contexto 7 

social muitas vezes retrógrado e estigmatizado, onde as imagens veiculadas se atém a um 

sujeito ignorante, caricato, sofredor mas bem humorado. O sujeito nordestino é um 
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personagem colocado como forte, um tipo de pessoa que consegue enfrentar todas as 

adversidades da vida com o sorriso no rosto.  

Segundo Carla Paiva (2006), os filmes com temáticas nordestinas são categorizados 

diante de uma multiplicidade de imagens que se tornaram marcas da identidade deste 

lugar, construída por estereótipos que se cristalizaram na presença severa de um 

preconceito e discriminação socioeconômica.  

Entende-se assim que, a literatura brasileira influenciou e influencia até os dias de 

hoje em diversos meios comunicacionais e com o cinema não é diferente; se buscarmos 

na literatura de grandes escritores do Nordeste como Euclides da Cunha e Rachel de 

Queiroz, a região Nordeste do Brasil de configura como um espaço de luta pela 

sobrevivência, quase um purgatório. 

 

Constata-se ainda, que o filme de temática nordestina, no que ele tem 

de mais significativo, entre os realizados até o fim da década de 60, 

resultam de adaptações literárias (exceção aqui para os filmes de 

Glauber Rocha): Vidas Secas, Menino de Engenho, O Pagador de 

Promessas, Seara Vermelha. (LEAL. 1982, p. 14)  

 

No cinema brasileiro, são bastante comuns as recriações de obras literárias, uma 

tendência marcante, que busca nas obras escritas, fonte, matéria prima para suas 

narrativas fílmicas. Há décadas, diversas produções trataram de representar o nordestino 

como um forasteiro, um imigrante, um sujeito que não consegue viver em seu habitat 

natural, precisa migrar para ter um mínimo de condição de vida. 

 

Nordestinidade e Esterótipo 

 

Esta temática tem mudado, filmes com "Baile Perfumado" (1996), "O Céu de 

Suely" (2006) e "Tatuagem" (2013) têm deixado um pouco de lado as perspectivas dos 

problemas decorrentes da seca e narrativas com enfoques em outras histórias têm surgido 

na produções cinematográficas que referenciam o Nordeste.  

Porém, para Matheus Andrade (2008, p.1), “o cenário elaborado sobre o sertão sem 

seca parece possuir carga dramática para o cinema quanto a abordagem da miséria”. O 

Nordeste no cinema ainda é um lugar longe dos problemas sociais e as produções 8 

audiovisuais copiosamente se apropriam do enredo que já se fortaleceram nas produções 

que trazem este espaço e seus habitantes.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

 

 

O cinema moderno teve a migração como um dos seus pontos fortes na 

discussão de questões sociais, em que o deslocamento dos personagens 

era um imperativo motivado por uma condição de pobreza insuportável. 

O cinema recente repõe o tema da migração, mas o associa a projetos 

de superação de impasses que estão em outra esfera, mais existencial, 

afetiva, compondo road movies mais aparentados aos de Wim Wenders 

em sua alegoria da condição contemporânea marcada por figuras 

desgarradas que, no caso brasileiro, assumem o movimento como opção 

pela deriva libertadora que repõe impasses, como em Cinema, Aspirinas 

e Urubus (Marcelo Gomes, 2005), ou se cumpre exitosa, como em O 

Céu de Suely (Karim Aïnouz, 2006) (XAVIER, 2014, on-line)  

 

Do Cinema Novo até o cinema Pós-Retomada, inúmeros filmes foram produzidos 

com temática na qual o sujeito nordestino é (re)apresentado por signos e estes remetem 

às questões da seca, fome, religiosidades, miséria, falta de instrução, dentre outros. 

Todavia, Paiva (2006) revela que à medida que estes signos dizem “traduzir” a 

nordestinidade, a cearensidade ou a baianidade, tornam-se perigosos, pois se constroem 

no imaginário popular um estereótipo formado por preconceitos.  

Como corrobora Xavier (1983, p. 10), “reproduzindo, atualizando determinados 

processos e operações mentais, o cinema se torna experiência inteligível e, ao mesmo 

tempo, vai ao encontro de uma demanda afetiva que o espectador traz consigo”. O cinema 

promove práticas socioculturais que são propostas e determinadas através de ataques, 

lamentos e representações.  

Segundo Munsterberg (1983), o cinema não obedece às leis do mundo exterior, mas 

às leis da mente. São construções simbólicas que mais distinguem do que integram e, este 

discurso regionalista do Nordeste - que traz o banditismo, a miséria, o cangaço, a seca, 

ambientados em um lugar exótico - mais afasta do que aproxima.  

Observa-se que, em algumas produções mais recentes, os personagens são 

compostos por um misto de alguns personagens nordestinos que já agradaram pelo jeito 

excêntrico, já conhecidos na ficção, através de um formato cristalizado e aceito pelo 

público. Vejamos, por exemplo, o Chicó em "O Auto da Compadecida" (1999), que 

parece concentrar todos os elementos que se atribuem a um personagem tipicamente do 

Nordeste.  

É notório que o cinema como veículo de comunicação influencia na construção da 

imagem que permeia o universo social sobre culturas, sociedades e sujeitos. A cultura se 

faz produtora de sentidos; as produções simbólicas no cinema constroem ideias no 
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imaginário coletivo e os meios audiovisuais funcionam como um produtor que corrobora 

com as configurações, os instrumentos e os mecanismos que influenciam o entendimento 

e as ações diante das questões socioculturais. 

 

O cinema foi capaz de carregar pontualidade, ilusão e transcendência; 

capaz de aguçar e cegar por meio de uma única imagem, misturando 

épocas e observações, recorrendo ou caindo no anacronismo, fundindo 

história de outros séculos com memória afetiva, assumindo um caráter 

arqueológico e fazendo as idiossincráticas relações imagéticas entre 

presente e passado atuarem sobre os indivíduos contemporâneos 

essencialmente em dois níveis. Ao mesmo tempo em que intensificam 

o sentimento de nostalgia, melancolia e pertencimento, para além das 

antigas formas de representação e reforçando alegorias do presente; 

também carregam o papel de mediadoras e ordenadoras do imaginário 

cultural que gerencia boa parte das referências envolvidas. (ALMEIDA, 

2013, p. 9)  

 

Segundo Beth Brait, ao analisar a construção do personagem "Indiana Jones" e citar 

algumas de suas características, afirma:  

 

Como o espectador já assimilou todos esses traços em outras narrativas, 

identifica de imediato o herói e espera que a narrativa cumpra, assim 

como a personagem, o seu conhecido destino. Dessa forma, as surpresas 

ficam por conta da articulação das ações e do desempenho coerente da 

personagem em suas emocionantes aventuras. (BRAIT, 1999, p.32-33)  

 

Para se falar de nordestinidade, a composição fílmica se dá, através dos estereótipos 

recorrentes dessas regiões, pois estes estão tão enraizados que as questões vão além do 

“como as outras regiões do país imaginam esses sujeitos”. Pode-se arriscar a dizer, que 

alguns cearenses, pernambucanos, piauienses se enxergam limitadamente da maneira que 

consome a sua própria identidade.  

 

Estereotipado, o nordestino assume, então, comportamentos previsíveis 

e uma posição de destaque nacional, uma vez que a figura do 

“machonordestino” tem sido relacionada a uma masculinidade por 

excelência, apegado as tradições e acostumado ao “habitat” ruralizado. 

Na medida em que as narrativas fílmicas vão moldando territórios e 

criando personagens, criam-se também sujeitos, caricatos e/ou 

heróicos, mas, sobretudo, figuras que identificam, através de signos, a 

vida do homem nordestino. (GALVÃO, 2010 p. 7)  
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Aqui, faz-se uma crítica, pois, muitas das vezes, o cinema evidencia restrições ao 

Nordeste, enfatizando que as regiões Sul e Sudeste passaram pelo processo de 

transformação e globalização, e que a modernidade e a civilização evoluída e organizada 

ainda não faz parte da realidade do povo nordestino. Neste ponto, fortalece aquele 

imaginário popular desta região brasileira que tem se (re)apresentado nas produções 

fílmicas reiteradamente como um lugar imobilizado, estagnado no tempo.  

Neste fazer cinema, muitas produções direcionaram para uma imagem, uma ideia, 

um olhar em que no Nordeste só existem o sertão, a terra batida, um lugar onde não existe 

asfalto, aeroportos, universidades, supermercados, boates, restaurantes, shoppings etc.  

O cineasta e sua câmera podem retratar um lugar de modo diferente e quando se 

propõem a falar do Ceará, da Bahia, do Pernambuco enfim dos estados que compõem a 

região Nordeste do Brasil, o que tem predominado é a pobreza e o subdesenvolvimento. 

O olhar que se constrói é subjetivo mas, percebe-se que, em muitas narrativas, o enredo 

e a estética estão carregadas de vícios e estigmas. 

 

A câmera na mão impunha essa proximidade e dramaticidade particular 

aos eventos, e a luz estourada, um efeito importante de realidade para 

as filmagens locais, conformando os pressupostos do que Glauber 

chamaria de uma estética da fome, aquele que fustigaria o colonizador, 

oferecendo o espetáculo da violência consequente do colonizado. 

(TOLENTINO, 2001, p. 174) 

 

O Ceará no cinema – Cine Holliúdy 

 

No longa-metragem Cine Holliúdy (Halder Gomes, 2013), Francisgleydisson, o 

protagonista, é constituído como um sujeito de aspecto rude, rústico, cômico e exótico, 

um típico nordestino, estereotipado com elementos cristalizados no imaginário social. 

Segundo Ortiz (1991, p. 141), “quando na história a ser contada é introduzida uma série 

de signos e sinais de realidade, isto tem por finalidade estabelecer uma ligação entre o 

que está sendo mostrado e certas situações da vida cotidiana”.  

Em algumas produções audiovisuais, elementos como, por exemplo o sotaque, são 

identificados como signos frequentemente utilizados para representar o nordestino. 

Interessante observar que, em alguns casos, apesar da trama ser ambientada no Nordeste, 

11 apenas alguns personagens têm sotaque nordestino e essa característica caberia a todos 

os personagens coadjuvantes, pobres ou caricatos.  
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Exceções acontecem; alguns títulos de filme já mencionados tentam escapar dessa 

estética; diferente de Francisgleydisson, o personagem Donato (Wagner Moura), 

protagonista do longa "Praia do Futuro" (Karim Aïnouz, 2014), ambientado no litoral 

cearense, conserva as características de retirante, pois viaja para Berlim em busca de uma 

vida melhor, de um amor e acaba esquecendo suas raízes no Ceará.  

É também recorrente o uso de elementos para compor os personagens, sejam os 

Nordestinos de uma forma geral, ou os cearenses em particular. Nas obras do cineasta 

cearense Rosemberg Cariry4 pode-se perceber como são transportados os discursos de 

um sujeito cearense (nordestino) para uma visão comum do sertão e do sertanejo, 

atribuídas por comportamentos híbridos, cristalizados na cinematografia nacional e 

regional.  

A filmografia de Cariry, em um primeiro momento, revela o que pode-se entender 

como a identidade cultural cearense; em suas produções há uma preocupação em ressaltar 

as crenças, os costumes, os hábitos e as práticas sociais do cearense. Suas locações são 

em espaços “primitivos” e as tramas acontecem em torno da religiosidade, do sertão e da 

falta de oportunidades.  

Não se pode esquecer que existem "diferentes sertões", tendo em vista que tais 

sertões se localizam em espaços geográficos distintos, com climas diversos, porém, na 

cinematografia nacional/regional. O sujeito sertanejo é (re)apresentado, de um lado, como 

uma pessoa carregada de pureza e ingenuidade e, de outro, um homem bravo, forte, 

lutador. Não se apresentam costumes e diferenças destes sujeitos em seus diferentes 

habitats.  

 

As formas de dizer sertão, tanto do poeta cearense Patativa do Assaré 

quanto do personagem de Guimarães Rosa, Riobaldo, revelam que o 

sertão nada mais é que um longe perto, que pode estar em toda parte, 

ser o mundo e a ao mesmo tempo estar dentro da gente... [...] Sertão se 

refere a região pouco povoada ou, em relação ao espaço, como 

interior... [...] ou mesmo trazem ideias como lugar inculto, incivilizado. 

(VASCONCELOS, 2012, p. 69)  

 

Entretanto, quem vive no sertão, o sujeito sertanejo, segue um modelo, um padrão 

de comportamento que tende a se firmar pelo meio em que está inserido. Desde já, este 

sujeito é um produto do meio, do lugar em que vive. Uma visão determinista e 

ultrapassada. Tendo em vista que existem outros sertões, outras culturas, outros grupos, 
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dentro de uma mesma sociedade. Por que o sertanejo é representado sempre igual, 

independentemente de em qual sertão esteja vivendo?  

O Nordeste e seus povos foram (re)apresentados por Rachel de Queiroz, José de 

Alencar, Euclides da Cunha, Gilberto Freyre, Glauber Rocha, Rosemberg Cariry e 

colocaram seu olhar do que seriam a Bahia, o Ceará, os cearenses. O entendimento se 

constrói através das imagens, dos conceitos que se perpetuam nas narrativas audiovisuais 

sobre os povos e suas culturas. 

O cinema, como um produtor simbólico, podemos elucidar através das 

representações do Ceará e do sujeito cearense através do olhar, de quem o produz. O olhar 

produzido pelo cinema não é um olhar neutro; segundo Rosemberg Cariry (1997, p. 58): 

“é meu olhar sobre a vida e sobre o mundo. Não é apenas um simples olhar, é um olhar 

que interfere na vida, que mexe com as emoções e com a consciência”.  

Essas narrativas são reflexo de um discurso construído pelo próprio governo em 

meados da década de 30, que visava propagar uma imagem ruim aos “cangaceiros” e os 

sujeitos tidos como “fanáticos” que se manifestavam contra o Estado em forma de 

protesto diante das injustiças sociais. Na época, queria-se atribuir uma imagem de pessoas 

agressivas, violentas, enfim de seres bárbaros. Esse olhar se perpetuou e ganhou 

conotações de que o Nordeste era um lugar de atraso e o povo nordestino constituído de 

sujeitos não civilizados. Entretanto, o país apresentava um discurso de modernização; 

para fortalecer esta ideologia, era preciso apresentar esses sujeitos como rebeldes, pois, 

assim, o governo precisaria intervir em suas ações e a repressão oficial era uma prática 

comum da época. 

 

Considerações finais 

 

A cinematografia nacional tem colocado em cartaz ao longo dos anos, estereótipos 

para reproduzir imagens do Nordeste enquanto espaço geográfico e do nordestino 

enquanto sujeito. Diante de um paradigma que já se cristalizou no mercado audiovisual, 

referenciar histórias relacionadas a este povo, é sobrecarregar a “ambientação fílmica” e 

os personagens com os elementos que já se têm como único e intrínseco dessa região do 

país. Tendo em vista que a região praticamente virou um "gênero". 

Entende-se, que o cinema além de arte, se coloca como um veículo de comunicação 

influenciando nas construções imagéticas que permeiam o universo social sobre 
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determinadas culturas, suas sociedades e principalmente sobre os sujeitos que nelas 

habitam. As produções simbólicas no cinema tendem a construir ideias no imaginário 

coletivo. O cinema neste caso atua como um produtor de sentindo que influencia no 

entendimento diante das questões socioculturais.  

Percebe-se, uma lacuna, uma ausência de olhares dos outros Nordestes, dos outros 

sujeitos na cinematografia nacional. As narrativas têm se colocado diante de uma visão 

determinista, preconceituosa e arcaica, tendo em vista que existem outros sertões, outras 

culturas, outros grupos, dentro de uma mesma sociedade. O perigoso é quando você se 

apropria de um único universo para retratar uma diversidade de povos e lugares, o sujeito 

nordestino é representado sempre igual, independentemente de em qual lugar do Nordeste 

ele esteja inserido. 
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