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Euclides da Cunha redivivo na linha abissal da teledramaturgia1 

Aurora Almeida de Miranda Leão2 

 
RESUMO: O artigo analisa Onde nascem os fortes (TV Globo), narrativa com forte violência 
simbólica, ancorada no colonialismo e patriarcado. Guiada pela pergunta “Como o enredo 
remete a discursos anteriores que forjaram o conceito de Nordeste e atualiza pautas como 
opressão, machismo e messianismo?”, objetivamos flagrar a dialogia com a obra de Euclides 
da Cunha e alcançar a linha abissal (BOAVENTURA, 2019) indicada na Sociologia das 
Ausências. A metodologia une Motta (2013) e Juremir Machado (2003). 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo traz breve análise sobre cenas de Onde nascem os fortes, exibida pela TV Globo em 

2018, somando 53 capítulos. O sertão nordestino é o epicentro.  

Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, a série é ambientada no cariri paraibano. 

Assinam a direção, Walter Carvalho e José Luiz Villamarim. Durante toda a narrativa, 

perpassa uma violência que nos remete ao tripé colonialismo-patriarcado-capitalismo, 

conforme indica o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (2019). 

Nossa hipótese é de que a narrativa assume sua ascendência no livro seminal de Euclides da 

Cunha (Os sertões), integra-se à literacia fílmica que tem no Cinema Novo um marco 

relevante, mas traz rupturas à concepção tradicional de Nordeste e Sertão, sendo nosso 

objetivo mostrar como isso pode ser percebido na narrativa. Assim, a relevância do estudo 

está em mostrar que o sertão não aparece como pano de fundo mas como importante produtor 

de sentidos. 

 

O SERTÃO COMO LINHA ABISSAL              

No caso de Onde nascem, o Nordeste assume crucial relevância porque a trama se passa e foi 

filmada em seu território. Corrupção, violência, machismo estrutural, intolerância, poder 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 4 Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 
Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda no PPGCom da UFJF, bolsista Fapemig. E-mail: auroraleao@hotmail.com 
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econômico e truculência da política são temáticas presentes, bem como uma sexualidade 

opressiva que reforça padrões normativos hegemônicos e invisibiliza a diversidade.          

Nesse ambiente polissêmico, causou-nos estranhamento a linguagem disruptiva trazida pela 

obra, daí o querer investigá-la, buscando compreender o que está latente em seu discurso 

televisual. Este é permeado de muitas vozes, aqui entendidas como a mise-en-scène, a luz, a 

fotografia, a paleta de cores, os figurinos, a escolha dos atores, os nomes dos personagens, a 

sintaxe entre eles e, sobretudo, o espaço em que o enredo se desenvolve. 

Para somar ao que intuímos, recorremos a Mikhail Bakhtin (1997) e seus conceitos de 

dialogia, cronotopo e intertextualidade. De Bourdieu (2004), pegamos o conceito de violência 

simbólica e dominação masculina, os quais nos remetem também ao de machismo invisível, 

cunhado pela pesquisadora mexicana Marina Castañeda (2019). Também nos valemos das 

noções de colonialismo, patriarcado, desvirilização, Nordeste e sertanejo, a partir do 

entendimento do professor Durval Muniz de Albuquerque Jr. (2003), ao mesmo tempo em 

que a memória discursiva (ORLANDI, 2012) se entrelaça com a linha abissal e a sociologia 

das ausências, conforme indica Boaventura de Sousa Santos (SANTOS, 2008). 

Entendendo Os sertões (Euclides da Cunha, 1902) como obra seminal, que segue linha de 

raciocínio determinista (própria da época) segundo a qual o homem é produto do meio, 

escritores como José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Gilberto Freyre, Raquel de 

Queiroz, Graciliano Ramos e tantos outros corroboram e levam adiante com suas narrativas o 

que se absorve sobre o sertanejo através do livro monumental do escritor paulista, até criar-se 

uma sinonímia entre Nordeste e Sertão.  

Outrossim, encontramos instigante inspiração na teoria do sociólogo português Boaventura de 

Sousa Santos (2018), defensor das chamadas Epistemologias do Sul, que vê na Comunicação 

campo fértil para esse tipo de investigação: 

Quem parte das Epistemologias do Sul dá particular atenção a duas coisas: 
por um lado, a existência de uma linha abissal, que cria formas de exclusão 
tão radicais, que geram invisibilidade, inexistência social, irrelevância social, 
e, portanto, realidades que são práticas, que são conhecimentos, que são 
atividades, que são sabedorias, ficam fora da visibilidade social porque 
foram radicalmente excluídos. Nós chamamos isso de uma sociologia das 
ausências. Cabe-nos fazer a denúncia dessa sociologia das ausências e, 
naturalmente, a comunicação hegemônica é fundamental para as classes 
dominantes, que tem o objetivo de manter invisível a linha abissal. Para que 
a linha abissal seja radical, ela precisa ser invisível, porque parte da ideia que 
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comunica somente aquilo que é o relevante para comunicar. (SANTOS, p. 
143, 2018). 

A partir disso, entendemos que a escolha do sertão do Nordeste como cenário imagético 

privilegia justamente um olhar para essa linha abissal definida por SANTOS (2008). Assim, 

nosso problema de pesquisa ou pergunta de partida se aprofunda na medida em que a 

representação da masculinidade está imersa num ambiente historicamente massacrado pela 

visão eurocêntrica. Deriva daí a ideia recorrente, e um preconceito entranhado no contexto 

social, de que o sertão é terra de sofrimento, miséria e dor; que o sertanejo é inculto; que do 

sertão não há possibilidade de se extrair civilidade. Voltamos com Boaventura (2018): 

A linha abissal é fundamental para a estrutura de dominação de nossas 
sociedades, que assume três grandes formas: o capitalismo, o colonialismo e 
o patriarcado. Esta dominação é aquela que desenha a linha abissal, para 
criar exclusão, e serve-se da comunicação hegemônica para que essa linha 
abissal esteja tão presente que não  se  veja,  seja  naturalizada; é  ela  que  
cria  o  verdadeiramente universal, aquilo que é relevante, o resto não 
interessa. Por essa razão é fundamental, mas também é preciso notar que 
hoje a comunicação tem contradições e tem criado formas, que podemos 
designar de comunicação contra-hegemônica. (SANTOS, p. 143, 2018). 

Dando sequência a esse raciocínio, a narrativa da série nos parece funcionar como oásis, no 

qual a comunicação assume formato transgressor e os papéis de gênero são abordados com 

primazia, bem como o estatuto de formação dessa zona de invisibilidade, na qual convivem 

patriarcado, colonialismo, capitalismo e messianismo.  
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Figura 1: O sertão simboliza a linha abissal de que nos fala Boaventura de Souza Santos (2004). 

 

Fonte: TV Globo. 

 

TERRENO FÉRTIL PARA O MACHISMO 

A pertinácia política que a realidade ganha através do Cinema Novo3, já estava na literatura 

de Graciliano Ramos, inauguradora de uma corrente de resistência retomada pela geração 

cinemanovista. Assim como Euclides escolhe uma abordagem histórica, racial, geográfica, 

sociológica e antropológica para a descrição do sertanejo, indicando que fatores como meio 

físico, raça e história são determinantes, isso também foi insinuado de forma indireta por 

Raquel de Queiroz e desenvolvido explicitamente pelo escritor alagoano.            

Desse modo, ao pesquisamos e mergulhamos nesta investigação em busca de descobrir a 

ligação do cronotopo com o machismo que lateja impregnado na região interiorana do 

Nordeste, estamos cientes de perscrutar uma dialogia secular, enraizada na formação do país e 

entranhada nas muitas vertentes artísticas e culturais que ajudaram a construir e sedimentar 

esse imaginário sertanejo/nordestino rico de imagens, de músicas, de textos e de sentidos. É 

como diz o professor Albuquerque Júnior (2013): 

                                                 
3 Movimento de cineastas brasileiros que se destaca pela crítica à desigualdade social e política das décadas de 
1960-1970, e se configura como ruptura com a linguagem que filmes nacionais apresentavam até então. 
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O nordestino será inventado, será definido em seus traços físicos e 
psicológicos, em grande medida, pela produção cultural e artística vinculada 
a este movimento. Nos anos 30, com a publicação das obras clássicas da 
sociologia nacional de Gilberto Freyre, e de toda uma produção artística, 
literária e ensaística sob sua inspiração e patrocínio, a figura do nordestino se 
afirmará definitivamente, como um tipo regional brasileiro 
(ALBUQUERQUE JR, 2013, p. 146). 

Por esse caminho, acreditamos ser adequado balizar nossa hipótese a partir da percepção do 

sertão como linha abissal fundante na construção do cronotopo da narrativa, sendo que, a 

partir disso, o espaço geográfico e a memória cultural nos parecem determinantes para a 

presença da violência simbólica (BOURDIEU, 2004). Esta se traduz na obra pela notória 

estrutura patriarcal e colonialista, da qual derivam o machismo, a opressão do mais forte 

contra o mais fraco, a veia corruptora do poder econômico e a truculência do mais forte sobre 

o mais fraco, fundantes na delimitação do nosso problema.  

 

LINHA ABISSAL, CRONOTOPO, MICROMACHISMOS 

Estes são alguns conceitos que permeiam esta análise. A linha abissal, já referida 

anteriormente, é conceito que remete à Sociologia das Ausências (SANTOS, 2008), segundo a 

qual os saberes advindos da Europa fomentaram e contribuem para perpetuar uma situação em 

que se cria socialmente uma divisão, espécie de apartheid cultural. Essa divisão é tão intensa, 

profunda e constante que levou a uma naturalização desse panorama social, acarretando zonas 

de invisibilidade, nas quais vive um grande contingente de excluídos: pobres, mulheres, 

negros, indígenas. Assim com as pessoas, assim com os lugares. Logo, o Brasil, pertencente 

ao hemisfério sul, situa-se nessa zona, distante da primazia europeia. Dentro do país, cada 

região tem sua colocação, sendo que o Nordeste (por muitas décadas integrado ao que hoje é a 

região Norte) é ainda mais sul (no sentido de distante dos centros de poder) dentro do país, e, 

portanto, sustenta com mais proeminência essa zona de invisibilidade, definida por SANTOS 

(2008) como linha abissal. 

Juntamos a essa noção a ideia de cronotopo, referência ao conceito bakhtiniano que assinala a 

interdependência tempo x espaço, conforme indica AMORIN (2006):  

A concepção de tempo traz consigo uma concepção de homem e, assim, a 
cada nova temporalidade, corresponde um novo homem [...]os índices do 
tempo descobrem-se no espaço e este é percebido e medido de acordo com o 
tempo. (AMORIN, 2006, p. 102 e 103). 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

1195 

 

Outrossim, o sertão aparece na série como cronotopo de excelência porque altera o ritmo dos 

acontecimentos, uma vez que ele transforma a vida das personagens, interfere na condução da 

narrativa e faculta novas dimensões ao tempo numa interação dialógica articulada com o 

espaço de cada actante. Isso acarreta um movimento constante de abertura e reinvenção, 

novas frações temporais e inacabamento, corroborando uma dialogia em permanente tensão e 

ressignificação, bem ao modo do que indica Bakhtin (2003). 

Destarte, nesse contexto, no qual a tríade apontada por SANTOS (2003) – colonialismo – 

patriarcado – capitalismo – alicerça o constructo narrativo, não poderia faltar o gene do 

machismo e sua multifacetada configuração. Assim, o enredo traz personagens com diversos 

aspectos machistas, bem como enfatiza, em cenas e sequências, um naipe extenso de 

compleição masculina fundada no patriarcado, de tal modo já absorvidas pelo tecido social, 

que chegamos ao que Luis Bonino (1995) classifica como micromachismos e à afirmação de 

ORLANDI (2012) de que as palavras não são transparentes. E, aprofundando ainda mais a 

percepção do psicólogo argentino, chegamos ao conceito de machismo invisível, conforme 

indica a terapeuta mexicana Marina Castañeda (2019). 

Para explicitar mais a percepção desses conceitos na narrativa em análise, tomaremos como 

exemplo duas cenas em que todos eles se evidenciam. As cenas são: o estupro sofrido por 

Maria (Alice Wegmann) no capítulo 5, exibido em 30 de abril, indo de 3’39” a 7’2”, e a cena 

em que Ramirinho conta a Cássia que foi ele que matou seu filho, Nonato: é no capítulo final, 

de número 53, e vai até 4’6”. São momentos muito fortes, nos quais destacam-se a violência 

simbólica (assédio e estupro de Maria por Jurandir, um dos capangas de Pedro), e a violência 

do machismo quando o pai obriga o filho a matar porque diz que assim é que se aprende a ser 

homem. A cena foca no momento em que os Capangas do juiz Ramiro encontram Nonato 

todo ensanguentado, de madrugada, no meio do ermo do sertão, o de cima de uma árvore, o 

levam para onde Ramiro está, ao lado do delegado - que pede a Nonato que lhe entregue 

carteira e celular -, até que Ramiro diz que vai chamar o filho, que havia ficado no carro. O 

titular da Justiça em Sertão vai então ao carro e traz o filho para o centro da cena: diante de 

Nonato, entrega a ele um revólver e ordena que mate Nonato. O rapaz chora, se treme todo e 

diz que não tem coragem, e o pai vocifera: “Mate, prove que você é homem!”. 
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METODOLOGIA        

Seguimos a proposta de MOTTA (2013), que indica sete movimentos para decompor a 

construção discursiva, ou seja, desconstruir para melhor apreender. Porém, optamos por focar 

em apenas quatro: personagens, estratégias, clímax (MACIEL, 2017) e metanarrativa. Da 

proposta de Juremir Machado, conhecida como ADI (Análise Discursiva de Imaginários) ou 

TI (Tecnologias do Imaginário), seguimos os três passos: Estranhamento, Entranhamento e 

Desvelamento. 

Metodologia de Análise da supersérie  

ONDE NASCEM OS FORTES 

*LUIZ GONZAGA MOTTA & JUREMIR MACHADO 

 

 

RESULTADOS 

Como nossa pesquisa ainda está em estágio inicial, não temos resultados fixos a apresentar 

mas acreditamos que algumas considerações provisórias apontam para a continuidade da 

nossa reflexão, a partir da hipótese que nos move: a supersérie traz sim rupturas na forma 

como o imaginário sobre o sertão, o Nordeste e o nordestino são assimilados na cultura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A identidade brasileira ganha corpo e se firma não apenas por meio da literatura,mas também, 

e talvez principalmente, pelas imagens vistas por milhões de brasileirosnas telas de televisão, 

como afirma Maria Cristina Palma Mungiolli (2007, p.9). Em Onde nascem os fortes, as 

principais influências ou inspirações nos parecem ser Os Sertões, de Euclides da Cunha; a 

EUCLIDES e  
OS SERTÕES 

NORDESTE LINHA 
ABISSAL 

PATRIARCADO 
MACHISMO 
OPRESSÃO 

ONDE NASCEM 
OS FORTES 
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sinonímia Nordeste e Sertão, conforme aponta Albuquerque Jr (1994); a paleta de cores 

terrosas e sombrias que marca a constituição das cenas e os figurinos das personagens; uma 

fotografia que destaca a iluminação solar e sua potência quando o discurso que se quer 

enfatizar é o do movimento contrário ao estabelecido, e sombria quando a tríade 

(colonialismo, patriarcado, capitalismo) da linha abissal precisa prevalecer; a maquiagem 

quase ausente; o recurso à literacia, através do qual há releitura de tomadas, citações de 

enquadramentos usados anteriormente, dialogia entre personagens similares; padrões de 

comportamento assemelhados, e parâmetros reavivados de mulheres guerreiras, mães e/ou 

jovens libertárias, bem como personagens masculinas sórdidas, vis, anacrônicas, também são 

redimensionadas na obra em questão.  

De tudo isso se valem os criadores de Onde nascem os fortes para elaborar umanarrativa na 

qual o alto sertão nordestino, definido por Euclides como Brasil profundo,ganha destaque 

cronotópico, bem como a mobilidade que se faz em torno dele e de suas configurações. Desse 

modo, a história dos irmãos gêmeos que se embrenham pelo sertão em busca de aventuras; a 

do empresário que permanece no seu rincão porque acredita que lá também é possível se 

erigir o progresso; e a do juiz corruptor e assassino, nos parecem propícias para promover 

reflexões sobre questões políticas estruturais brasileiras, num deslocamento da problemática 

nacional para a sertanidade. Sendo ademais Sertão o nome da cidade fictícia, nos parece que 

essa escolha opera no sentido de afirmar que permanecem no sertão, de qualquer cidade 

nordestina, um nicho de miséria, fome, corrupção, coronelismo, preconceitos de toda ordem, 

descaso com saúde, educação e demais políticas públicas, como já detectara Euclides em sua 

obra de 1902. 

Esse deslocamento nos parece opção bastante ousada, sobretudo se pensarmos que a obra foi 

produzida e exibida em ano de eleições majoritárias, e num tempo em que a velocidade das 

inovações tecnológicas, do movimento contínuo de informações, das fake news, dos podcasts 

e de outras invenções da contemporaneidade, esboçam-se em franca oposição ao ambiente 

narrativo. A ousadia é clara e talvez um dos propósitos seja mostrar que há um enorme 

contingente no país vivendo à margem (conforme esboça a Sociologia das Ausências, de 

Boaventura) dessas tantas inovações porque sequer tem acesso a questões básicas como 

saneamento, saúde, educação.  
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Assim, ao criar o universo diegético e nele incluir temas musicais criados nos anos de 1970 – 

auge da ditadura militar –, a narrativa cria ambiente propício para uma vasta produção de 

sentidos fazendo assomar indagações como: estarão os autores a dizer que a trilha musical dos 

anos de chumbo, tantas vezes censurada e de execução proibida, é igualmente propícia ao 

universo ficcional por eles criado para estes conturbados anos da segunda década do século 

XXI ? Se as músicas falavam de um tempo sombrio passado, elas ressurgem para sinalizar 

que caminhamos para um tempo semelhante, ou estão lá para nos lembrar que uma volta ao 

passado poderia significar uma nova interrupção no processo de construção de uma nação 

democrática? A cidade de Sertão seria a metáfora de um país perdido em meio a degradação 

de perspectivas políticas construtivas e a aridez da esperança que parece ser preponderante? 

As imagens e situações dramáticas que dialogam com outras obras podem corroborar o mito 

do eterno retorno ou são apenas digressões em meio a avalanche de imagens descartáveis que 

nos ‘perseguem’ cotidianamente via redes sociais, sites e plataformas digitais?  

São questões que nos interpelam agora e que deixamos ao leitor ou possíveis dialoguistas para 

que nos ajudem a elaborar como partes da construção narrativa, as quais agigantam a obra, 

uma vez que a criação artística é tão maior e mais rica quanto mais sentidos impulsionar e 

quanto mais releituras permitir. 
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