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RESUMO: O presente trabalho busca discutir como os trabalhos de representação em torno 
da categoria “nordestinos” se materializam no cotidiano dos Nordestinos, tendo como 
hipótese que estereótipos e estigmas criados historicamente ficam evidentes nas falas das 
pessoas. Fazemos uma ponte entre os Estudos Culturais (SILVA, 2014; BHABHA, 1998) e a 
EPC (CABRAL, 2010) para discutir identidade, representação e estereótipos. Os resultados 
preliminares de uma análise experimental ratificam a hipótese levantada. 
 

INTRODUÇÃO 

O encontro entre pessoas de repertórios, experiências e costumes - colocando de modo 

simplificado, de culturas - diferentes é sempre marcado pelo embate. Embora o discurso do 

senso comum tente apaziguar as diferenças que se evidenciam, são elas as primeiras questões 

que entram em cena nesse momento, colocando em cena a questão-chave das identidades 

sociais (SILVA, 2014). É através desse complexo jogo de “decodificação” do outro, que 

envolve a construção e compreensão de trabalhos de representação na esfera discursiva 

(midiática), que pessoas de lugares (sociais e/ou geográficos) completamente diferentes fazem 

a primeira leitura que se opera nas interações cotidianas. 

Na sociedade brasileira, para além dos marcadores identitários internacionalmente mais 

comuns (como classe, raça, gênero e nacionalidade), desenvolveu-se historicamente uma 

categoria discursiva que também criou uma cisão na própria identidade nacional: os 

“nordestinos”. Fruto de um longo e complexo processo histórico-social (ALBUQUERQUE 

JR., 2011) essa figura discursiva - e também identidade regional - foi construída em cima de 

diversos estereótipos e preconceitos (MARCOLINO, SOUSA; 2016), em que a indústria 
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midiática - de modo mais amplo, os meios de comunicação de massa - teve grande parte na 

consolidação e até legitimação desse discurso, ao mesclar narrativa jornalística com fictícia. 

Embora estejam presentes e tenham sido construídas no plano do discurso, não quer dizer, 

entretanto, que essas narrativas não se materializem no cotidiano de pessoas nordestinas, seja 

no campo da política e ações do estado, seja no dia-a-dia que promove o encontro com “o 

outro”. Nesse sentido, autores como Albuquerque Jr. (2011), Penna (1982) e Silveira (1978) 

mostram que a história dos “discursos do Norte/Nordeste” é demasiadamente complexa, 

envolvendo campos de força e relações de poder que não limitam apenas a uma esfera da vida 

pública e social, mas pode ser pensada - e problematizada - a partir de diferentes perspectivas 

sociológicas. 

É nesse contexto que este trabalho investiga, a partir de um experimento espontâneo, como 

esse complexo jogo de identidade, representação, preconceitos e estereótipos se desenvolve. 

Tomamos um “experimento social espontâneo” como nosso trabalho de campo: a convocação 

feita por uma usuária da plataforma Twitter no dia 15 de julho 2020, que solicitava outros 

usuários a compartilhar “o maior absurdo que um sudestino já te disse”. Pretendemos mostrar, 

tanto com a fundamentação teórica quanto com a análise dos resultados, como e - por que -, 

apesar do chamado a quaisquer outras pessoas do Brasil que não do Sudeste, foram os 

nordestinos aqueles que mais se identificaram. 

Partimos da hipótese de que as falas, a priori, inofensivas, escancaram preconceitos (de 

classe) criados em cima de estereótipos e estigmas construídos e reforçados pela mídia 

brasileira. Buscamos, deste modo, identificar o quanto dessa construção simbólica se 

evidencia no encontro com “o outro”, tratando o preconceito contra nordestinos como um 

problema histórico, no sentido social e temporal. A proposta deste trabalho é, portanto, tentar 

atualizar essa problemática no contexto complexo dos novos cenários que envolvem também 

as (não tão) novas mídias, em que sujeitos que por muito tempo não detinham o poder de fala 

acabam também podendo se mobilizar frente às questões sociais. 

Como referência base para discutir o peso desses estigmas no cotidiano nordestino temos 

Agnes Heller (2000). A autora define cotidiano como espaço e tempo dado pelos modos de 

produção em que vive a sociedade. No caso, os modos de produção dado é o capitalismo no 

espaço brasileiro e dentro desse processo histórico-social. Agnes Heller vai dizer que nos 
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modos de produção há estruturas de organização, podendo ser definido como uma delas os 

meios de comunicação. 

Segundo Kathryn Woodward (2014), a mídia também tem um papel importante em dizer 

como e quais papeis os cidadãos devem ocupar. No caso brasileiro, a mídia atua como 

propagadora de preconceitos e estereótipos acerca dos habitantes da região nordestina. 

Segundo Heller, esses são categorias dos pensamentos e comportamentos cotidianos, fruto das 

interações sociais, “é o pensamento cotidiano um pensamento fixado na experiência, empírico 

e, ao mesmo tempo, ultrageneralizador [...] que implica também em comportamento”. (2000, 

p 44) e tem como função manter a coesão de uma hierarquia social. Esses são resultado de 

juízos ultrageneralizadores, juízos provisórios construídos e cristalizados no cotidiano mas 

não são comprovados cientificamente e nos orientam no dia-a-dia.  

Qual é o peso dessa representação dotada de estigmas sobre o nordestino no seu cotidiano? 

Para responder tal questão precisamos primeiramente debater o conceito de representação.  

 

REPRESENTAÇÃO: UM CAMPO DE DISPUTA 

Roger Chartier (1988) em a “História Cultural” diz que a compreensão das lutas por 

representação é tão importante quanto as econômicas, pois através dela é possível perceber os 

mecanismo de domínio de um grupo sobre o outro e as hierarquizações da vida social. 

Também analisar como os discursos afetam a forma dos sujeitos entenderem a si e o mundo. 

Segundo o autor,  

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros; 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 
impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar 
um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 
escolhas e condutas. Por isso esta investigação sobre as representações 
supõe-nas como estando sempre colocadas num campo de concorrência e de 
competições cujos desafios enunciam em termos de poder e de dominação. 
(1988, p. 17) 

 

Ou seja, assim como Agnes Heller entende os preconceitos e estereótipos como categorias 

necessárias para a coesão da sociedade, para Chartier (2002), as representações são um ponto 

fundamental para a manutenção das classes sociais e suas dominações. Cabe nesse artigo, a 
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compreensão de como os nordestinos estão sendo representados e qual projeto visa ser 

legitimado.  

Outro autor que compreende as representações como um campo de poder e dominação é 

Thomaz Tadeu (2014). Ele vai ressaltar o quanto a criação de identidades e diferenças são 

importantes para tal processo e são fruto da criação/produção ativa de um discurso e da 

imposição desse. Ao discutir a questão de identidade, o autor afirma que essa deve ser 

entendida juntamente com a diferença pois são inseparáveis e ambas necessitam de um 

sistema representação para fazerem sentido e passarem a existir. “ Representar significa, neste 

caso, dizer: ‘essa é a identidade’, ‘a identidade é isso’.” (p.6) 

Diante disso, quem representa tem o poder de definir a identidade, estabelecendo relações de 

poder. Com isso, o autor diz que questionar a identidade e a diferença é questionar o sistema 

de representação. No caso deste artigo podemos citar como exemplo o se definir “nordestino” 

que quer dizer não ser “sudestino”. 

Nesse sentido podemos recuperar Stuart Hall (2014). Segundo o autor, a identidade se cria em 

um processo relacional com o outro e com os discursos gerados nesse processo. Surge em um 

processo de exclusão perante o outro. A pessoa se entende mulher por não se ver como 

homem, negro por não ser branco. Também no processo de aceitação ou não dos discursos 

gerados. Sendo a mídia um dos meios de propagação dos discursos. 

Para compreender as relações de poder, a disputa por representação acerca do ser nordestino 

na mídia, recorremos ao campo teórico da Economia Política da Comunicação (EPC). 

Segundo Adilson Cabral e Eula Cabral (2017), a mídia no Brasil é concentrada em cinco 

grandes conglomerados: Globo, SBT, Record, Band e Rede TV grupos que tem suas sedes no 

eixo Rio-São Paulo. Além de ser concentrada, a mídia ainda chega a 97,1% dos lares 

brasileiros, pois tem pelo menos uma televisão e 69,2% um rádio de acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2015.  

Com isso, a programação que chega a maior parte das casas brasileiras são de grupos 

midiáticos concentrados no eixo Rio-São Paulo. Pois além de serem os maiores grupos, eles 

se filiam as empresas de radiodifusão regionais. Com essa filiação, os grandes conglomerados 

detêm a maior parte da programação. Com isso, a maioria dos programas que passam em rede 

nacional são produzidos no eixo Rio-São Paulo.  
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Pode-se assim considerar que quem tem o poder de definir a identidade é o sudestino, visto 

que os grandes conglomerados de mídia no Brasil estão eixo Rio-São Paulo. Podemos assim 

dizer que os estereótipos presentes na representação acerca do nordestino é um forma de 

estabelecer hierarquização do Centro-Sul frente ao Norte e Nordeste. Mas afinal, como o 

nordestino é representado na mídia?  

Durval Albuquerque Jr. (2011) em seu livro A invenção do Nordeste e outras artes começa a 

introdução relatando sobre como é assistir a televisão brasileira e os conteúdos sobre 

Nordeste. Após o relato, ele expõe o que há em comum no discurso de cada um dos 

programas: a estratégia de estereotipização.   

Apesar de Durval (2011) começar seu livro falando sobre a televisão, ele trabalha também 

literatura, cinema, música, pintura, teatro e a produção acadêmica, trabalhando com a ideia de 

que todos esses pontos tem um discurso com pontos em comum. Até porque segundo o autor 

“Definir a região é pensá-la como um grupo de enunciados e imagens que se repetem,  

A partir disso, o autor vai abordar duas representações de Nordeste. A primeira, dos filhos da 

elite regional a fim de manter seus privilégios. Essa representação resgata o passado de glória 

da região, de casa-grande, sinhá e da “Nega Fulô” a partir de uma ideia de saudade. Dentro 

dessa temática ele cita: Gilberto Freyre, José Américo de Almeida, José Lins do Rego e 

Rachel de Queiroz. 

Uma outra representação é dos artistas ligados ao discurso da esquerda. Nessa representação 

não se sonha mais com um passado de glória mas com um futuro pois se compreende o 

Nordeste do presente como um lugar de injustiça social, pobreza, seca, de coronéis no poder 

“... dos Fabianos e Severinos amarelos, servis, quase animais a grunhir em seu estado absoluto 

de alienação.” (Alburquerque, 2011,p. 47) 

Segundo Maura Penna (1992) que também recupera Djacir Menezes que representa o 

Nordeste referente as áreas de seca – do Ceará a Bahia -, agropecuária, o banditismo, o 

cangaço e a organização política coronelística, vai dizer que ambas visões contribuíram para o 

que ela denominou de “ideologia do atraso”. Em contraposição ao um Sul moderno.  

Mas afinal, como é a representação do nordestino na mídia atualmente? Essas visões ainda 

fazem parte do imaginário acerca da região? Para responder tais questões podemos recuperar 
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João Sousa e Rafaela Marcolino (2016) que abordam como o nordestino é representado nas 

telenovelas da TV Globo.  

Segundo os autores a imagem que se tem do nordestino nas telenovelas é do retirante que 

migra no pau-de-arara, sofrido, mal-educado, caipira. Representação essa fruto do cinema-

novo e do cinema de retomada. Geralmente os papeis são de empregada doméstica, do 

homossexual afeminado que provoca o riso e marcado pelo sotaque. Eles ressaltam haver 

ainda uma diversidade de personagens a serem explorados contudo a representação continua a 

ser esse padrão estereótipado.   

 

UM EXPERIMENTO METODOLÓGICO 

O Twitter é um site de rede social que, desde sua fundação, são as interações entre os usuários 

que montam e formam a plataforma. Diferente do Facebook, Instagram e YouTube, que 

surgiram com um intuito e se transformaram em ecossistema sociotécnicos complexos 

moldados majoritariamente por interesses corporativos, a plataforma do passarinho não 

passou por grandes transformações estruturais, sempre mantendo a troca entre os perfis como 

sua principal assinatura. É nesse contexto que alguns pesquisadores têm abordado seu papel 

de esfera de opinião pública (RECUERO, 2016), sendo muitas vezes utilizado como 

termômetro – ou realmente um campo – para investigar questões sociais contemporâneas. 

Na última década, principalmente em momento de eleições nacionais e/ou mobilizações 

políticas, vários casos de preconceito contra nordestinos foram escancarados na imprensa a 

partir da plataforma – com este fenômeno virando também trabalhos acadêmicos como em 

Menezes (2019) e Duarte et. al (2019). Em publicação sobre a metodologia de análise de 

redes para mídias sociais, a própria Recuero et. al (2015) utiliza de exemplos de casos contra 

nordestinos para apresentar algumas funcionalidades técnicas em questão, enquanto trabalho 

mais recente da nossa autoria (MEIRELLES, 2021) também já rascunha algumas questões 

envolvida na própria invenção midiática dos “sudestinos”. 

Não é de se espantar, portanto, que o tweet feito no dia 15 de julho 2020, com a mensagem: 

“Conte aqui o maior absurdo que um sudestino ja te disse” tenha viralizado tão rapidamente, 

obtendo mais de 300 respostas diretas e outras centenas de citações – publicações em que os 

usuários compartilham o tweet acrescentando um texto original. O contexto politizado em que 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

965 

a temática está inserida – e também como se desenvolveu nos últimos anos – já adiantava esse 

cenário. Não é o nosso intuito, neste artigo, discutir os benefícios e os sacrifícios desse 

processo metodológico, mas compreendemos que a espontaneidade desse experimento aponta 

questões interessantes a serem desenvolvidas.  

A coleta das respostas à publicação foi realizada a partir da técnica de raspagem de dados com 

um script de programação em Python e os dados foram processados através da metodologia 

de análise de redes semânticas (MALTA et al., 2019). De modo simplificado, o objetivo é 

identificar os pares de palavras que aparecem em co-ocorrência no texto para criar uma rede 

que mapeie os territórios semânticos mais frequentes encontrados no texto. Deste modo, 

conseguimos analisar sistematicamente as mais de mil e quinhentas respostas obtidas, sem 

necessariamente termos que passar por todas elas, mas explorando a rede de palavras que 

evidencia termos e combinações mais frequentes e, portanto, mais relevantes. 

 

EFEITOS DA REPRESENTAÇÃO NO COTIDIANO DE NÃO-SUDESTINOS 

Os 1.542 tweets de 1.239 usuários em resposta à publicação original resultaram em uma rede 

com 472 palavras, agrupadas em 12 clusters identificados como os territórios semânticos4 a 

seguir: desconhecimento/ignorância (29% dos termos); “elogios” ao revés (27%); sotaque/fala 

(15%); praia e/ou turismo (7%); comentários avulsos (6%); cenas do cotidiano (4%); deboche 

e/ou constrangimento (3%); higiene (3%); desejo (1%); trabalho, fenótipo e espanto (<1%) – 

com as palavras "nordeste", "sotaque" e "perguntou" em maior frequência. Esses 

agrupamentos, ainda que identificados com métricas de rede, não são tão independentes, com 

várias palavras de diferentes clusters fazendo conexões entre si. 

 

 

                                                 
4 A análise com maior descrição técnica pode ser encontrada em: http://insightee.com.br/blog/os-maiores-
absurdos-que-um-sudestino-ja-te-disse/  

http://insightee.com.br/blog/os-maiores-absurdos-que-um-sudestino-ja-te-disse/
http://insightee.com.br/blog/os-maiores-absurdos-que-um-sudestino-ja-te-disse/
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Figura 1: Recorte da imagem da rede semântica com zoom para melhor visualização.  

Fonte: Os autores. 

 

Termos do grupo intitulado "elogios ao revés" fazem referência ao modo do que se espera de 

uma pessoa nordestina, diretamente ligado ao grupo de sotaque e fala, por exemplo. O jeito de 

se expressar é relatado como "exótico" ou, quando não encaixado num estereótipo 

diretamente pejorativo, é surpreendente em si mesmo. Todo esse cenário está amarrado ainda 

no grupo de desconhecimento e ignorância, que abrange boa parte da rede no sentido de 

conexões com várias palavras, mas que desagua na desinformação em relação ao outro. São 

falas sutis que reproduzem o estereótipo historicamente construído que coloca a região 

Nordeste e, consequentemente, também a sua população, numa posição de subalternidade. 

Outro estereótipo também bastante comum diz respeito ao Nordeste como lugar de visita, ou 

seja, onde sudestinos vão passar férias e fazer turismo. Na rede, esses termos se aproximam 

dos nomes das próprias cidades, em que usuários relatam conversas nas quais sudestinos 

reforçam sua ignorância em relação à geografia da região. Há ainda vários termos que, por si 

só, já revelam vários preconceitos inerentes, como "carroça", "banho", "peixeira", dentre 

vários outros; ainda assim, fica evidente também algumas palavras que remetem às respostas 
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de nordestinos, utilizando-se de estratégias de deboche para causar constrangimento no 

próprio emissor, reconfigurando as disputas de sentido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a convocação não tenha sido direcionada especificamente a nordestinos (mas a 

qualquer um que não seja sudestino, ou seja, das outras quatro regiões), fica evidente a 

predominância dos relatos de nordestinos. Estes revelam principalmente como há uma visão 

carregada de estereótipos e preconceitos para com o Nordeste e seus habitantes, que são 

vislumbradas por pessoas do Sudeste como espaço do atraso e da escassez, de acordo com a 

imagem que se construiu historicamente (ALBUQUERQUE JR., 2011). 

A essa visão, escancarada principalmente nos depoimentos que coloca o termo “perguntou” 

como um dos mais frequentes, soma-se também a questão do sotaque, marco identitário 

primário no encontro com “o outro” no cotidiano. Ambos os contextos colocam o Nordeste e 

o nordestino numa posição exótica, quase fetichizada (BHABHA, 1998), que sempre marca a 

diferença – sutilmente ou não – em cima do reforço de estereótipos e estigmas historicamente 

construídos. 

 
BIBLIOGRAFIA 

ALBUQUERQUE JR., D.M. A invenção do Nordeste e outras artes. Ed. Cortez: São Paulo, 
2011. 

BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 1998. 

CABRAL, Adilson; CABRAL, Eula. Comunicação e cultura no Brasil: diálogos com a 
Economia Política da Comunicação e da Cultura. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui 
Barbosa, 2018. 

CHATIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. 1988. 

DA SILVA DUARTE, Amanda; DE MORAES SANTOS, Elaine; DE ARAUJO, Matheus 
Santos. POSICIONAMENTO POLÍTICO-REGIONAL NA #ELENÃO: UMA ANÁLISE DE 
MEMES SOBRE O NORDESTE NO" TWITTER". Anais dos Seminários Internacionais de 
Estudos de Linguagens e das Semanas de Letras-FAALC/UFMS, n. 2, p. 56-64, 2020. 

HALL, Stuart. “Quem precisa de Identidade?”. In: Identidade e diferença: a perspectiva dos 
estudos culturais. Petrópolis, 2014. 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

968 

HELLER, Agnes. A História e o Cotidiano. 2000. 

MALTA, Renata; AMADO, Aianne; MEIRELLES, Pedro. #Casamentoreal: uma análise 
sociocultural a partir de postagens no Twitter. revista Fronteiras – estudos midiáticos21(3):28-
40 setembro/dezembro 2019Unisinos – doi: 10.4013/fem.2019.213.0 

MARCOLINO, Rafaela; SOUSA, João. A representação da identidade regional do Nordeste 
na telenovela. 2016.  

MENEZES, Adriana Vilar de. Nordestino na rede: discurso de ódio e disputa de sentidos no 
Twitter nas eleições 2014. Dissertação (mestrado). Universidade Estadual de Campinas, SP: 
2019. 

Penna, Maura. o que faz ser nordestino : identidades sociais, interesses e o "escândalo" 
Erundina - São Paulo: Cortez, 1992. 

RECUERO, R. BASTOS, M. T. & ZAGO, G. Análise de Redes para Mídia Social. Porto 
Alegre: Sulina, 2015. 

RECUERO, Raquel. O twitter como esfera pública: como foram descritos os candidatos 
durante os debates presidenciais do 2º turno de 2014?. Revista Brasileira de Linguística 
Aplicada, v. 16, n. 1, 2016. 

SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. O Regionalismo Nordestino: existência e consciência da 
desigualdade regional. São Paulo: Moderna, 1984. 

TADEU, Tomaz. A Produção Social da Identidade e da Diferença. In: Identidade e diferença: 
a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2014. 


	O impacto da representação no cotidiano de pessoas nordestinas: preconceito e estigma no encontro com “o outro”0F

