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O amarelo astuto, o forte, o retirante e outras imagens possíveis:  

a representação do(s) sertanejo(s) na mídia1 

Luiza Gould de Souza2 

 
RESUMO: Na peça de Ariano Suassuna, o sertanejo usa a esperteza como tática 
(CERTEAU, 2014 [1980]) frente à pobreza, na obra de Raquel de Queiroz ele foge da seca e 
no livro-reportagem de Euclides da Cunha, ele “é, antes de tudo, um forte”. Sua imagem é 
moldada por variados agentes. Este artigo parte da literatura para investigar em produtos 
jornalísticos formações imaginárias já conhecidas do sertanejo enquanto busca por novas 
visibilidades e dizibilidades (ALBUQUERQUE JR., 1994) de sujeitos plurais. 
 

INTRODUÇÃO 

Em texto de 2019, a jornalista Fabiana Moraes conceitua a “imagem-bumerangue” recorrendo 

a duas fotos. Uma delas, feita por Joaquim Antonio Corrêa e divulgada na revista O Besouro, 

retrata um menino em pele e osso, vítima da seca que atingiu o Nordeste de 1877 a 1879. 

Entre os séculos XIX e XXI, a “imagem-bumerangue” foi e voltou diversas vezes. É a sua 

razão de ser: “essas imagens do Nordeste retornam tanto para nos garantir que estão ali, 

intactos, aqueles que precisam ser salvos, quanto por se tratar de uma região em constante e 

histórico ataque mantido pela omissão governamental” (MORAES, 2019). 

Apesar da face do sertanejo na terra seca existir, ela é igualmente construída, inclusive pela 

mídia. Este artigo investiga tal tema, partindo da hipótese de que há produtos jornalísticos que 

contribuem para o encarceramento de vidas sertanejas em certas imagens, mas também é 

possível ao repórter considerar pluralidades dos seus entrevistados.  

Os guias nesta busca serão personagens dos livros: o amarelo astuto João Grilo, de Ariano 

Suassuna; o retirante Chico Bento, de Raquel de Queiroz; o “forte”, porém “desgracioso, 

desengonçado e torto”, de Euclides da Cunha. Olharemos para eles em busca de 

representações semelhantes ou díspares na mídia. Apesar dos discursos literário e jornalístico 

não serem os únicos responsáveis pela chamada “invenção do Nordeste” (ALBUQUERQUE 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestre em Mídia e Cotidiano pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: luizagould@gmail.com 
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JR., 1994), a influência de ambos para a constituição do “discurso da seca” fica patente em 

pesquisas utilizadas como base neste artigo, razão pela qual optamos por tal diálogo.  

 

A ‘INVENÇÃO’ DO NORDESTE E DO NORDESTINO 

Durval Muniz de Albuquerque Júnior investiga desde 1983 a criação de um imaginário 

nordestino por parte de diversos grupos, entre eles as elites agrárias do Nordeste. Visando 

manter privilégios, advindos da sociedade patriarcal, escravocrata e latifundiária, essas elites 

se articulam para não serem dissolvidas (ALBUQUERQUE JR., 1994, p. 108). E a arma 

política por trás do regionalismo será a seca, mobilizadora de recursos financeiros.  

O “discurso da seca” nasce dominante, mas não porque a sua construção é fruto unicamente 

da classe dominante. Pelo contrário, Albuquerque Jr. (1988, p. 412) o chamará de dominante 

porque ele predomina a partir de múltiplos agentes: os membros das oligarquias regionais, 

mas também o homem pobre, a Igreja, técnicos, escritores. Apesar de cada agente criar o seu 

próprio discurso, a partir de distintos interesses, utilizando-se de distintas estratégias, as 

“verdades” aceitas por todos constituem o núcleo central do “discurso da seca”. 

Conforme o Nordeste vai sendo “inventado”, o estereótipo do nordestino é gestado, limitando 

a multiplicidade de imagens e falas dos moradores de nove estados a um conjunto de imagens 

e falas banais. Escritores como Raquel de Queiroz, representante da literatura regionalista de 

1930, e Ariano Suassuna, cujo pai fora defensor do status quo, são criticados por auxiliarem 

neste processo. E não apenas eles. A mídia terá seu papel na constituição do imaginário do 

“sertanejo”, mesmo dizendo apartar-se do ficcional em prol dos fatos.   

Devemos criticar, por exemplo, a postura da mídia, não porque não vê nossa 
verdadeira face, ou mostra nossa verdadeira fala, mas por ter uma postura 
negadora da história, da mudança, por estar presa a uma visibilidade e 
dizibilidade do Nordeste que faz com que venham à região sempre em busca 
do folclórico, da miséria, da violência, da seca, até de cangaceiros, beatos e 
coronéis ainda no final do século XX. Não que a mídia não deva mostrar tais 
aspectos, mas também se perguntar por que ela não consegue enxergar ou 
escutar outras coisas na região (ALBUQUERQUE JR., 1994, p. 468). 

 

Em 2015, a mídia enxergou um fenômeno natural (a estiagem) e a possibilidade de 

correlacioná-lo com uma efeméride (o centenário da seca que fez Raquel de Queiroz migrar 
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para o Rio de Janeiro, o que inspiraria a história de O Quinze). William Bonner, à frente do 

principal telejornal do país, o Jornal Nacional, fez essa correlação. Para legendar uma foto do 

reservatório de Sobradinho (BA) quase vazio, lhe ocorreu um trocadilho: O Quinze de 2015. 

Nascia ali a ideia de uma série com o objetivo de mostrar como os brasileiros ainda sofrem 

com a seca, 100 anos depois daquele 1915 vivido e retratado por Raquel de Queiroz.  

Em O Quinze: Travessia, mesmo quando o repórter Felipe Santana (2015) garante que “Nada 

a partir daqui foi combinado, tudo acontece ao acaso”, há uma intenção muito específica: 

desbravar o sertão para encontrar uma face já familiar do sertanejo e, por isso, buscada. É a 

face de Idelfonso Cavalcanti, colocando abaixo a vegetação seca para plantar quanto chover; 

de Francisco, que leva água para os bois de charrete e diz que a seca foi mandada por Deus, 

desejoso de saber quem tem coragem de trabalhar; de Maria Isabel Barbosa, vendo o açude 

tão seco quanto a terra revirada por ela com a enxada; de Francisco José de Deus, afirmando, 

consternado, que nunca viu seca como a de 2015. Personagens reais, com sofrimentos reais, 

encerrados em visibilidades e dizibilidades construídas. Alteram-se os nomes, mas permanece 

o sertanejo, que “[...] é, antes de tudo, um forte” (CUNHA, 2001, p. 207), como a série faz 

questão de frisar: “Quem não pega a estrada ainda luta com esta terra. É um ato de resistência. 

Só quem é forte e tem coragem consegue ficar” (SANTANA, 2015). 

 

METODOLOGIA 

A Análise de Discurso de linha francesa será empregada por contemplar um conceito caro a 

este estudo: o de formação imaginária, a antecipação da representação a partir de imagens 

construídas social e historicamente (BENETTI, 2016, p. 238). Recorreremos a esta análise por 

meio da pesquisadora Márcia Benetti (2016), na busca por formações imaginárias e formações 

discursivas nos textos. A formação discursiva (FD) se refere ao que pode e deve ser dito de 

uma posição e conjuntura dadas. O sujeito se posiciona em um lugar, inscrevendo sentidos na 

FD (Ibidem, p. 240). Tal posicionamento é relevante para entendermos como ele está posto no 

discurso.  
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O RETIRANTE SEDENTO 

Em O Quinze, Chico Bento é o vaqueiro que se vê à mercê da seca. Junto da mulher, da 

cunhada e dos cinco filhos, “como último recurso, só restava arribar” (QUEIROZ, 1993, p. 

26) até Fortaleza, de onde sairiam depois rumo a São Paulo. O leitor acompanha a descrição 

da jornada e se depara com certa imagem dos personagens:  

Chico Bento olhou dolorosamente a mulher. O cabelo, em falripas sujas, 
como que gasto, acabado, caía, por cima do rosto, envesgando os olhos, 
roçando na boca. A pele, empretecida como uma casca, pregueava nos 
braços e nos peitos, que o casaco e a camisa rasgada descobriam. A saia 
roída se apertava na cintura em dobras sórdidas; e se enrolava nos ossos das 
pernas, como um pano posto a enxugar se enrola nas estacas da cerca 
(Ibidem, p. 63, grifos nossos). 

Ao observar “dolorosamente” a mulher, Chico Bento participa de um complexo jogo 

imagético que Michel Pêcheux (1990 apud BENETTI, 2016, p. 237), expoente da Análise de 

Discurso Francesa, chamará de formação imaginária. Chico Bento se pergunta quem ele 

próprio é diante de Cordulina (o marido, passando por igual situação de penúria), quem 

Cordulina é (a esposa, magra, de pele empretecida e pregueada) e sobre aquilo de que fala (a 

aparência em frangalhos por conta da seca).  

Nenhum dos dois, no entanto, está na capa da Veja São Paulo em 22 de janeiro de 2021, 

edição comemorativa pelo aniversário da metrópole erguida por Chicos e Cordulinas reais. Ao 

invés do sertanejo abatido e da sertaneja raquítica estão homens e mulheres bem vestidos, 

sorridentes, em sua maioria pessoas brancas, de pé ou sentadas em cadeiras com design 

arrojado. Ao redor do grupo, certos elementos constituem movimentos parafrásticos e 

polissêmicos (BENETTI, 2016, p. 241) em relação ao Nordeste: ora está presente o já dito, a 

repetição (o tom ocre da parede ao fundo, os cactos) ora há a abertura para novos sentidos (as 

plantas não nascem da terra rachada, antes a natureza está adestrada em vasos ornamentais).  

A reportagem de Arnaldo Lorençato e Pedro Carvalho (2021) se propõe a superar o estigma 

do migrante sem estudos que chega a São Paulo e assume funções ligadas ao esforço físico. 

Para isso, é feito inicialmente o resgate da memória deste sertanejo, em sequências discursivas 

(SDs) – trechos arbitrariamente recortados de um texto para análise (Ibidem, p. 248) – da FD 

Trabalho braçal. Eis uma delas: 

SD: Não é mais com calos nas mãos e sacos de cimento nas costas que 
muitos migrantes nordestinos constroem uma nova São Paulo. Durante o 
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século XX, quando se tornaram a maior população da cidade vinda de fora 
da capital, eles carregaram o estigma de ser uma força de trabalho para 
serviços duros e mal remunerados.   

A menção aos calos nas mãos e ao saco de cimento alude à resistência do nordestino e, 

consequentemente, ao discurso predecessor de que “o sertanejo é, antes de tudo, um forte”. 

Como tal, também realizará serviços duros na metrópole. Mas não precisa ser assim, nos 

falam os editores da revista. Ao falar, esses autores possuem uma determinada imagem a 

respeito de si enquanto profissionais e veículo (possivelmente entendendo como sua missão 

neste caso desfazer estigmas, embora a mídia também os institua). Possuem ainda uma 

imagem de leitor (integrante da classe média ou alta, residente do Sudeste) e daquilo ou de 

quem sobre o qual falam (o sertanejo, que não cabe na formação discursiva Trabalho braçal e 

sim na que chamaremos de Ascensão). Vejamos sequências da FD Ascensão: 

SD1: Agora, transformam a metrópole por meio da gastronomia, do design, 
de startups inovadoras e até da construção de prédios – mas, desta vez, no 
papel de donos das construtoras. 

SD2: É sinal de que enfim – e felizmente – os nordestinos disputam com 
maior igualdade os bons empregos e ampliam-se chances de abrir negócios 
mais sofisticados na metrópole. 

Deixa-se de apresentar o retirante sedento (polissemia, a abertura para novos sentidos), para 

revelar outra imagem tão enraizada quanto essa no imaginário coletivo (paráfrase, repetição): 

a de que o nordestino ascende na metrópole. O migrante não precisa mais ter o corpo 

esquelético, mas precisa continuar sendo migrante. Poderia o nordestino abrir seus negócios 

no próprio Nordeste, para onde muitos retornam? A pergunta que não feita é o não dito, 

encerrado no âmbito do silêncio. Cabe ainda ressaltar que o desmerecimento não deixa de 

existir, quando a revista considera que “enfim e felizmente” o nordestino agora é outro. 

 

O AMARELO ASTUTO 

“O teatro de Ariano encena um Nordeste teocêntrico, feito de vidas simples, primárias, 

risíveis” (ALBUQUERQUE JR., 1994, p. 229, grifos nossos). O enredo de Auto da 

Compadecida contempla esse Nordeste teocêntrico. Da peça escrita por Ariano Suassuna em 

1955 emanam imagens do sertanejo distintas das observadas até agora. João Grilo e Chicó são 

funcionários da padaria de Taperoá, explorados por seus patrões. Vivendo na pobreza, eles se 
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envolvem nas confusões de João Grilo, que tenta tirar proveito de suas próprias tramas. 

Personagens corruptos se somam à figura do cangaceiro, que promoverá uma matança na 

cidade. Todos serão julgados, e João usará de perspicácia para livrar as almas do Diabo.  

Ao longo dos atos, são muitas as espertezas de João Grilo, da invenção de que o cachorro de 

sua patroa é do coronel à pergunta que não pode ser respondida, feita a Jesus. O personagem 

muito faz lembrar o homem “ordinário” a quem Michel de Certeau (2014) dedica o livro A 

invenção do cotidiano, em 1980. Os “ordinários” para o francês são aqueles que 

experimentam “[...] a fraqueza em meios de informação, em bens financeiros e em 

‘seguranças’ de todo o tipo” (CERTEAU, 2014, p. 43), mas recorrem à astúcia, ao sonho ou 

ao senso de humor como armas contra a realidade estabelecida, embora não a alterem. 

O astuto também está presente na mídia, fazendo uso de táticas. No extinto Me leva Brasil, 

quadro que por 17 anos integrou o Fantástico (programa dominical da Rede Globo), ele é 

“Adelço ganhador”, o “pão-duro de Caicó”. Entrevistado por Maurício Kubrusly em duas 

ocasiões, o potiguar ganhou as telas da TV primeiramente em fevereiro de 2000, como 

alguém que faz tudo para ganhar dinheiro, desde chorar em velório até partir palitos de 

fósforo ao meio para economizar. Abaixo transcrevemos trechos de sua passagem pelo quadro 

em 2010, quando Kubrusly revisitou o personagem:  

SD1: Descobrimos o maior pão-duro do Brasil, o ganhador. Ele não abre a 
mão nem pra cumprimentar. 

SD2: E ele continua inventando outros meios de ganhar dinheiro... Maurício 
Kubrusly: Você pintou o cabelo? Adelço: Pintei o cabelo, só porque a 
mulher me devia um dinheiro, aí eu fui receber lá o dinheiro ela disse que 
não tinha, então eu disse: Então, vamos descontar em uma pintura de cabelo. 
Eu não posso é perder, eu só posso ganhar. 

Na primeira sequência podemos constatar o emprego do intercurso: recorre-se ao dizer 

popular de que uma pessoa avarenta é “mão fechada”. A astúcia de Adelço o inscreve na 

formação discursiva Avareza. Apesar de não chamar a si mesmo de pão-duro, ele atesta que 

não pode perder, apenas ganhar, reforçando, portanto, a imagem construída pela reportagem. 

Aqui a procura é pelo exótico. Importa achar no anônimo o extraordinário, com o perigo de 

transformar o personagem real em figura ilustrativa, capaz de entreter. E se o Me Leva Brasil 

saiu da grade, o Achamos no Brasil, quadro do Domingo Espetacular (Record), mantém no ar 

os “causos” de brasileiros do interior, tipos curiosos, muitos deles do Nordeste. 
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O FORTE DESGRACIOSO 

Enviado especial de O Estado de S. Paulo ao arraial de Canudos, Euclides da Cunha 

desenvolveu reportagens sobre os confrontos entre os seguidores do líder religioso Antônio 

Conselheiro e o Exército nos anos de 1896 e 1897. Sua narrativa foi reunida em Os Sertões, 

livro originalmente publicado em 1902. Das mais de 700 páginas da edição consultada neste 

artigo, 180 se voltam à descrição do homem sertanejo, ora valorizado ora desvalorizado. 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos 
mestiços neurastênicos do litoral (CUNHA, 2001, p. 207). 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto 
a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase 
gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-
o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá 
um caráter de humildade deprimente (Ibidem). 

A natureza transforma a aparência do sertanejo, mas, ao mesmo tempo em que o aproxima de 

Quasimodo (interdiscurso: é feita alusão ao corcunda de nascença recluso na Catedral de 

Notre-Dame, em Paris; personagem do escritor Victor Hugo), também pode transformá-lo em 

Hércules, o semideus grego, homem forte, por isso exaltado frente ao mestiço do litoral. Este 

paradoxo será a marca de Os Sertões, com Euclides da Cunha querendo tratar com simpatia os 

revoltosos enquanto explica suas condutas a partir de posições teóricas depreciativas, nas 

palavras da crítica literária Walnice Nogueira Galvão (1974 apud ALBUQUERQUE JR., 

1988, p. 226). Um exemplo da afirmação é a constante referência ao evolucionismo social. O 

sertanejo, muitas vezes, aparecerá no texto como o selvagem, apartado por sua “índole” de um 

meio mais “adiantado” (CUNHA, 2001, p. 202). 

Outras imagens acerca do morador do sertão nordestino podem ser encontradas em um 

segundo trabalho de nome Os Sertões. Trata-se da reportagem de Fabiana Moraes publicada 

pelo Jornal do Commercio em 2009, por conta da efeméride dos 100 anos da morte de 

Euclides da Cunha. O material apresenta alguns moradores da região sobre a qual o jornalista 

escreveu ao narrar a Guerra de Canudos. Dois deles terão aqui suas representações analisadas.  

Lohanne Alves, nascida Jailson, é conhecida como “Lourinha” no sertão de Pajeú (PE). Luiz 

Carlos é o b-boy Fênix, que se divide entre o trabalho como empacotador e os giros ágeis do 

street dance no sertão de Moxotó (PE). A imagem de ambos é contraposta na reportagem a 
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passagens de Euclides sobre a figura inalterável do sertanejo, alguém que, isolado em seu 

meio, conserva atributos de gerações anteriores. Lohanne e Luiz Carlos são ditos e falam no 

discurso em outra posição e conjuntura sócio-histórica, na FD Disrupção: 

SD1: Lourinha, os peitinhos se destacando na camiseta após dois anos 
tomando injeções e comprimidos anticoncepcionais, nunca se interessou por 
ofertas de emprego em um dos três postos de combustíveis da cidade, 
tampouco se vê plantando algodão, feijão, milho, banana ou caju, algumas 
das bases da produção agrícola que sustenta o município. O trabalho na roça, 
comum na região e já realizado por seus pais, não faz sentido para a garota 
que adora scarpins, retoca as raízes dos cabelos a cada três meses e arranca 
os detestados pelos masculinos com uma pinça.  

SD2: Com o cabelo curto e pintado de louro, tatuado, boné virado para trás e 
calças laranja, Luiz é a imagem do rapper americano, tornada produto 
cultural nacional através do “mano” paulistano [...] Mas, para além dos 
códigos mundializados, o funcionário do Paulistão guarda em si uma série de 
cruzamentos culturais que desafiam qualquer olhar reducionista: saiu de uma 
infância vivida na roça ao lado do avô Zé Chico, ainda em Sousa, para viver 
boa parte da adolescência em Capão Redondo e no Rio Pequeno. 

Lohanne discursivamente é apresentada como alguém empenhada em demonstrar sua 

feminilidade, além de se preocupar em como é vista pelo outro. Na afirmação externa de 

quem é interiormente (uma mulher, que gosta de estar produzida, com salto alto, cabelo 

pintado e sem pelos), ela se distancia da imagem do trabalhador do campo. Também Luiz 

Carlos nada faz lembrar o avô na roça do sertão da Paraíba; antes, assume “a imagem do 

rapper americano”, em uma série de cruzamentos culturais. Ambos rompem com tradições.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se o Nordeste é tomado como uma “invenção”, o sertanejo é o personagem igualmente 

construído que materializa as mazelas da terra. O Nordeste e o nordestino estão postos em 

variados discursos a partir do prisma da seca, que transforma a aparência do sertanejo e o faz 

“arribar”. A ascensão é inerente à migração e a valorização só se dá contraposta à natureza 

que agride: o sertanejo é forte, pois consegue sobreviver, apesar de tudo. Também abordamos 

neste artigo perspectivas que o encerram na imutabilidade, na tradição, ou então no folclórico, 

no que é risível, na astúcia. A posição específica da qual nasce o que pode e deve ser dito por 

e sobre esses personagens não contempla complexidades. 
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Os sentidos constituídos discursivamente fazem ver. E no jogo marcado por representações de 

si, do outro e do referente, as imagens que surgem de sertanejos da ficção e da vida real os 

tornam personagens ilustrativos, tipos, com o mesmo rosto e as mesmas características, a que 

se insiste em recorrer para falar do Nordeste. Não precisa ser assim. É possível “enxergar e 

escutar outras coisas na região”, como pede Albuquerque Jr. (1994, p. 468). É possível 

enxergar Lourinha e seu desejo de que algo aconteça na cidade do interior. É possível 

enxergar o b-boy que tem sua vida marcada por cruzamentos culturais. Para isso é preciso a 

Disrupção, antes mesmo de o discurso ser constituído. Urge a disrupção do olhar, que se 

recuse a ver apenas a “imagem-bumerangue”. 
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