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RESUMO 

 

O Nordeste é uma miríade de representações sociais associadas a uma região brasileira. 

Construções discursivas que, relacionadas às suas características naturais e aos modos de vida 

dos grupos sociais que nela residem, contam com a atuação dos agentes produtores e criadores 

de produtos artísticos e midiáticos, dentre os quais as telenovelas e suas dezenas de tramas 

ambientadas na região. Ciente de que as maneiras de representar o Nordeste nas tramas são 

frutos de escolhas empreendidas por seus criadores – e que tais decisões têm relações diretas 

com a posição que esses criadores ocupam no campo da telenovela –,  a tese desenvolvida busca 

compreender como as representações do Nordeste foram construídas e narradas na obra Velho 

Chico (REDE GLOBO, 2016, 21h) pelos criadores responsáveis, o autor-roteirista Benedito 

Ruy Barbosa e o diretor-artístico, Luiz Fernando Carvalho. Trabalha-se com a hipótese de que 

a obra surge com o propósito de desenvolver um ponto de vista sobre a região, uma perspectiva 

que mostra o Nordeste como um local de diversidades (naturais, culturais e humanas), de lutas 

(conflitos de geração, de classe e de busca por consciência política) e de grandes potenciais. 

Um microcosmo que permite reflexões sobre o país, com seus problemas, conflitos e esperanças 

por um futuro melhor, mais racional e sustentável. Como referencial teórico, foram utilizados 

estudos sobre as representações do Nordeste no campo artístico que se tornaram referências 

estilísticas para o tratamento ficcional e dramatúrgico das telenovelas, além das ideias sobre o 

desenvolvimento do regionalismo, apontamentos sobre a parte da região banhada pelo Rio São 

Francisco (afinal, é nesse trecho do Nordeste onde a trama fora ambientada) e reflexões sobre 

o fazer televisivo em si (considerando as particularidades do produto em questão, as 

telenovelas). A perspectiva teórica e metodológica adotada parte dos conceitos de campo, 

habitus e trajetória social dos agentes, grupos e instituições responsáveis pelas formas de 

representar o Nordeste nas telenovelas. Como metodologia, além da perspectiva bourdiesiana, 

foi adotada a abordagem problema-solução para a análise textual das telenovelas, utilizada por 

pesquisadores como Gombrich, Baxandall e Bordwell, em associação ao método de análise de 

telenovelas desenvolvido pela pesquisadora Maria Carmem Jacob de Souza. Uma investigação 

que busca relacionar as dimensões externas da produção das representações com as dimensões 

internas das escolhas estilísticas autorais de Barbosa e Carvalho em Velho Chico, com suas 

tentativas de representar o Nordeste como um local de riquezas, lutas e resgate da brasilidade. 

Na análise, foram considerados quatro grandes temas que são bem caros aos criadores da trama: 

as expressões culturais, o trabalho, a política e as questões ambientais. Além de partir de 

imagens já consagradas para fazer uma leitura nova e crítica da região, Velho Chico apresenta 

o Nordeste como um berço de riquezas e tradições culturais, e valoriza o trabalho, a união e 

conscientização popular como os verdadeiros caminhos para a dignidade, a felicidade e a 

obtenção de uma vida mais próspera. 

 

Palavras-chave: Telenovela; Velho Chico; Nordeste; Representações, Autoria. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Northeast concentrates a large group of social representations associated with a Brazilian 

region. Discusses which are related to their natural features and the livelihoods of the social 

groups that reside in it, rely on the performance of the producers and creators of artistic and 

media goods, among them the telenovelas and their dozens of plots set in the region. Aware 

that the ways of representing the Northeast in the plots are the fruits of choices made by its 

creators - and that such decisions have direct relations with the position that these creators 

occupy in the telenovela field -, the thesis aims to understand how the representations of the 

Northeast were constructed and narrated in the telenovel Velho Chico (REDE GLOBO, 2016, 

21h) by the responsible creators, author-writer Benedito Ruy Barbosa and artistic director, Luiz 

Fernando Carvalho. We work with the hypothesis that the work arises with the purpose of 

developing a point of view about the region, a perspective that shows the Northeast as a place 

of diversities (natural, cultural and human), of struggles (conflicts of generation, of class and 

of search for political awareness) and of great sources. A microcosm that allows reflections on 

the country, with its problems, conflicts and hopes for a better life to their citizens, a more 

rational and sustainable future. As a theoretical reference, studies were carried out on the 

representations of the Northeast in the artistic topic that became stylistic references for the 

fictional and dramatic treatment of telenovelas, as well as ideas about the development of 

regionalism, notes on the part of the region bathed by the São Francisco River ( after all, it is in 

this part of the Northeast where the plot was set) and thoughts on the television making itself 

(considering the particularities of the product in question, telenovelas). The theoretical and 

methodological perspective adopted is based on the concepts of field, habitus and social 

trajectory of agents, groups and institutions responsible for the ways of representing the 

Northeast in telenovelas. As a methodology, besides the bourdiesian perspective, the problem-

solving approach was used for the textual analysis of soap operas, used by researchers such as 

Gombrich, Baxandall and Bordwell, in association with the telenovelas analysis method 

developed by the researcher Maria Carmem Jacob de Souza. An investigation that tries to relate 

the external dimensions of the production of the representations with the internal dimensions 

of the editorial choices of Barbosa and Carvalho in Velho Chico, with its attempts to represent 

the Northeast as a place of riches, struggles and redemption of brazilian identity. In this hole, 

four major themes were considered, which are a great deal to the creators of the plot: cultural 

expressions, work, policy and environmental issues. In addition to starting from already 

consecrated images to make a new and critical reading of the region, Velho Chico presents the 

Northeast as a cradle of riches and cultural traditions, and values work, union and popular 

awareness as the true paths to dignity, happiness and the attainment of a more prosperous life. 

 

Keywords: Telenovela; Velho Chico; Northeast; Representations; Authorship. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Nordeste constitui, desde os anos 1970, uma região formada por nove estados e uma 

série de representações que povoam o imaginário de toda a nação. Local ora representado por 

suas praias exuberantes, ora estigmatizado como um espaço de clima seco, chão rachado e sol 

inclemente. Terra de forrós e folias, mas também de muita religiosidade. Região onde a pobreza 

e a escassez coabitam com coronéis e latifundiários poderosos e endinheirados. Lugar de 

mulheres batalhadoras, homens fortes e uma sucessão de figuras caricatas e seus sotaques 

carregados. Espaço de misticismos, tradições e de estórias, berço de Padre Cícero e Lampião, 

mas também de Tietas, Odoricos Paraguaçus e Sinhozinhos Maltas. O Nordeste é uma região 

de narrativas e representações que a teledramaturgia ajudou (e ajuda) a construir.  

    Adentrando diariamente a milhões de lares brasileiros, as novelas apresentam um 

significativo papel social, visto que difundem representações, chamam a atenção para diversas 

questões e criam/recriam o cotidiano, num processo que se tornou consistente a partir da década 

de 1970, quando as tramas deixaram de ser ambientadas em lugares remotos e passaram a 

expressar uma preocupação em retratar a realidade nacional e seus dramas. Um posicionamento 

estético e, até mesmo, político, cuja intensidade e a relação com o dito “compromisso social” 

varia de obra para obra e de autor para autor. 

Ciente de que não existe uma única maneira de representar, assim como não há uma 

região que seja totalmente homogênea (livre de diferenças culturais e diferentes modos de ser 

e viver), o presente trabalho se interessa, pois, pela forma em que o Nordeste tem sido narrado, 

tematizado e problematizado pela telenovela. Considerando que tais formas de narrar contidas 

nas tramas (com suas escolhas dramatúrgicas e estéticas) são resultados diretos das posições 

ocupadas pelos autores no campo da telenovela, o roteirista-titular e o diretor responsável pela 

obra1 (bem como de elementos como as suas trajetórias sociais e o espaço de possíveis a que 

tiveram acesso no momento em que realizavam seu trabalho), a presente tese parte do objetivo 

de investigar quais os pontos de vista sobre o Nordeste foram representados na telenovela Velho 

Chico, trama de 172 capítulos exibida pela Rede Globo de segunda-feira a sábado, entre 14 de 

 
1 Ao tratar da questão da autoria nas telenovelas, o estudo proposto deverá partir da abordagem de Souza (2004b), 

segundo a qual “a telenovela é uma obra cultural comercial que envolve um número grande de profissionais da 

produção simbólica (escritores, diretores, atores, cenógrafos, produtores de arte, figurinistas e muitos outros) que 

a elaboram dentro de um sistema hierárquico de trabalho, a partir do qual se define a sua autoria. (...) Observa-se 

que os profissionais que detêm a maior capacidade de decisão e a maior responsabilidade diante do produto final 

são o diretor-geral e o escritor” (p.64).  
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março e 30 de setembro de 2016, às 21h, escrita por Edmara Barbosa e Bruno Luperi, com 

autoria de Benedito Ruy Barbosa e direção artística de Luiz Fernando Carvalho. 

Partindo de uma perspectiva teórica e metodológica baseada nos conceitos de campo, 

habitus e trajetória social dos agentes-criadores da trama, a análise considerou Benedito Ruy 

Barbosa e Luiz Fernando Carvalho como os principais responsáveis pela obra. Por mais que a 

filha e o neto do roteirista tenham figurado como os encarregados de escrever cenas e diálogos, 

é inegável a mão condutora de Barbosa ao longo de todo o processo. É dele a ideia original da 

história, os perfis dos personagens, o modo Beneditino de abordar certos temas e questões 

(assim como é ele, também, o enfoque tão grande e tão central a assuntos como a política e o 

trabalho, por exemplo, bastante fortes não apenas na trama analisada, como em outras obras do 

roteirista).  

Luiz Fernando Carvalho, por sua vez, foi mais que o responsável por transformar a 

história narrada em imagens e sons. Velho Chico é uma novela que, desde os primeiros 

instantes, transmitiu marcas dele, responsável pela escolha de cada um dos detalhes que 

apareceram na tela (do figurino ao cenário, passando pela iluminação, a trilha sonora e o ritmo 

da narrativa). Fez da novela um produto com a sua cara e chegou, inclusive, a comprar sérias 

brigas com a emissora para não que fazer alterações em sua estética.  

Como metodologia, além da perspectiva bourdiesiana, foi adotada a abordagem 

problema-solução para a análise textual da telenovela, tendo como principais referências as 

abordagens desenvolvidas por autores como Gombrich, Baxandall e Bordwell (em associação, 

cabe salientar, ao método de análise de telenovelas desenvolvido pela pesquisadora Maria 

Carmem Jacob de Souza). Partimos do produto pronto, a obra Velho Chico, de materiais 

publicados na imprensa e de informações sobre as trajetórias dos dois criadores para tentar 

compreender o processo produtivo da trama, com as escolhas e pontos de vista nela imbricados. 

Além de realizar um exercício para tentar identificar o Encargo e as Diretrizes com os quais os 

dois autores se depararam para realizar a obra, nós procuramos elaborar (ao re-assistir a trama) 

descrições detalhadas de todas as cenas dos seus 172 capítulos. Uma forma de melhor 

mergulhar no seu universo e de tentar compreender com mais propriedade os meandros dos 

diferentes fios narrativos. 

A escolha por trabalhar com o produto telenovela se deu sob uma dupla motivação: a 

primeira, de ordem pessoal, se explica pelo verdadeiro fascínio que tais narrativas seriadas 

despertam na pesquisadora (uma noveleira convicta e confessa desde a infância, que segue a 
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máxima de que, para se desenvolver um trabalho de longa duração, como é o caso de uma 

pesquisa de doutorado, é de extrema importância a escolha de um objeto de que se goste). A 

segunda motivação diz respeito à importância do produto midiático em si, na medida em que 

exerce indiscutível influência sob o cotidiano da sociedade e apresenta lugar de destaque na 

cultura do país. Fazendo parte da vida e do imaginário do brasileiro, o papel da novela vai muito 

além de uma mera distração noturna. Ela confere doses de fantasia, mas também chama atenção 

para problemas reais. Ficção que constitui o registro de uma época, com seus costumes e modos 

de vida. Entretenimento que mescla faces, sexos, classes sociais e fronteiras diversas em um 

movimento capaz de formular um ideário de nação brasileira. 

A adoção da trama Velho Chico como objeto de estudo se justifica em três razões 

principais. A primeira delas é o fato de a novela ter sido exibida durante a feitura da pesquisa, 

o que proporciona muitos ganhos metodológicos em virtude da maior facilidade em se ter 

acesso aos materiais necessários para o desenvolvimento da análise (como os capítulos da 

trama, seus paratextos, os debates que ela movimentou, as pressões com as quais os criadores 

tiveram que lidar, os impactos de como a novela foi recebida, dentre tantos outros). A segunda 

justificativa diz respeito ao próprio contexto em que a obra emerge, propondo um retorno do 

Nordeste ao horário nobre global após mais de dez anos de domínio das tramas urbanas 

ambientadas no eixo Rio-São Paulo. O terceiro ponto se relaciona à própria parceria 

estabelecida por Benedito Ruy Barbosa e Luiz Fernando Carvalho que, duradoura2, oferece 

bons subsídios para o estudo das marcas autorais contidas na trama (o próprio fato de a dupla 

já ter assinado outra obra ambientada no Nordeste, a novela Renascer, veiculada no horário das 

20h da Rede Globo, entre 8 de março e 13 de novembro de 1993, já oferece bons caminhos para 

que se possa estabelecer relações que ajudem a melhor compreender quais os discursos e 

posicionamentos sobre a região eles defendem/combatem). Além disso, vale destacar que a 

opção por trabalhar com os dois autores proporcionou um maior/melhor alinhamento da 

pesquisa com outros projetos do Laboratório de Análise de Teleficção da Universidade Federal 

da Bahia (grupo de pesquisa A-tevê). 

Apresentada ao público a partir do slogan “o seu novo romance das nove”, a obra tem 

como tema central uma história de amor permeada por desencontros, conflitos e um confronto 

de famílias que ultrapassa gerações. De volta à pequena cidade de Grotas de São Francisco para 

assumir os negócios deixados após a morte de seu pai, Afrânio de Sá Ribeiro herda, além das 

 
2 Benedito Ruy Barbosa e Luiz Fernando Carvalho constituem o autor-roteirista e o diretor geral, respectivamente, 

de novelas como Renascer (1993), O Rei do Gado (1996), Esperança (2002) e Meu Pedacinho de Chão (2014).   
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terras, de jagunços e da conduta de exploração aos pequenos agricultores, um grande inimigo: 

o capitão Ernesto Rosa, homem corajoso e idealista que não hesita em enfrentá-lo. Numa 

viagem pelo sertão, Afrânio envolve-se com Leonor, filha de um dos seus aliados, e é obrigado 

a se casar para limpar a honra da moça. Do casamento à base do facão, nasce Maria Tereza, 

jovem que, anos mais tarde, irá despertar a ira do pai ao se envolver com Santo, filho dos 

retirantes Belmiro e Piedade, acolhidos por Ernesto Rosa na fazenda Piatã e convertidos, após 

o assassinado deste, nos principais oponentes da família de Sá Ribeiro. Separados por uma 

sucessão de intrigas e mal-entendidos, os dois seguem seus rumos: grávida de Santo, Tereza se 

casa com o deputado Carlos Eduardo e deixa a cidade. Santo se casa com Luzia, filha adotiva 

do capitão Rosa. Anos depois, a protagonista regressa acompanhada do marido e do filho, um 

retorno que trará novos rumos à história de amor e desencadeará uma sucessão de 

acontecimentos em Grotas de São Francisco. 

Desenvolvida com o propósito de estabelecer “um encontro com a brasilidade, com a 

história do país e de sua gente, dos amores puros e dos desencontros”, como destacou o diretor 

Luiz Fernando Carvalho em entrevista sobre o lançamento da obra, a história é ambientada no 

sertão nordestino e contou com gravações em cidades da Bahia, Sergipe e Alagoas. A hipótese 

com a qual trabalhamos é a de que os criadores elaboraram Velho Chico de maneira a produzir 

um ponto de vista sobre a região, uma perspectiva cujas posições discursivas visam abarcar as 

suas multiplicidades (culturais, ambientais, sociais e humanas), fazer releituras de espaços 

cênicos já bastante popularizados (como as imagens do sertão e a figura do retirante) e se afastar 

do discurso centrado unicamente no atraso e na memória: ao passo em que apresenta coronéis 

e capangas (verdadeiros símbolos do que há de mais arcaico no Nordeste), a história conta 

também com jovens idealistas, personagens que clamam, não apenas, pela consciência política, 

mas pelas práticas conscientes e sustentáveis.  

Além disso, acreditamos que a narrativa e a proposta estética desenvolvidas pela trama 

(tão preocupada em mergulhar na realidade local nordestina, captar seus sotaques, suas 

manifestações culturais, mas ao mesmo tempo tão dotada de caráter lúdico, com figurinos e 

cenários que parecem deslocados no tempo e no espaço) visam tornar a obra uma narrativa 

emblemática, no sentido de fazer referência ao estado psicológico dos personagens e aludir a 

diferentes épocas convivendo num Brasil contemporâneo. Grotas de São Francisco é um 

microcosmo, uma mistura de vários nordestes e vários brasis. E é justamente por isso que 

proporciona reflexões sobre a nação, seus problemas, práticas e perspectivas. 
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A tese que se segue fora estruturada em três capítulos. O primeiro, de caráter mais 

teórico, buscou trazer considerações sobre o conceito de representações sociais e o processo de 

construção do Nordeste. Procuramos apresentar o pensamento de diferentes autores das ciências 

sociais (como Durkheim e Moscovici), trazer as perspectivas presentes no campo da cultura 

(através de Stuart Hall, dos estudos culturais) e no campo da comunicação, por meio dos estudos 

de Nick Couldry, Jesús Martín-Barbero, Maria Immacolata Vassalo de Lopes, Vera França e 

Paula Simões.  

Na abordagem adotada pela pesquisa, temos total consciência de que as representações 

são construídas por meio de uma forte atuação dos meios de comunicação de massa, num 

processo onde a noção de campo, a posição ocupada pelos agentes e as características 

específicas de cada produto/meio de comunicação constituem fatores determinantes. As 

representações construídas nas telenovelas são vistas aqui a partir do paradigma problema-

solução, sem se desvencilhar de uma abordagem que as encara como produções empresariais, 

levando em consideração o posicionamento das empresas e dos autores, personalizados na 

figura dos roteiristas e dos diretores.  

No que concerne ao Nordeste, buscamos discorrer sobre o surgimento da região 

enquanto espaço-identidade, fazendo referência às ideias de autores como Bourdieu, Benedict 

Anderson e Albuquerque Júnior. Procuramos apresentar as principais narrativas criadas em 

diversas instâncias que se tornaram referências para as representações do Nordeste nesse 

processo de construção (a exemplo da literatura/romances, das artes plásticas, do cinema e da 

televisão). Ao tratar do Nordeste, tentamos não perder de vista o fato de ser essa uma região 

“envolta” por muitas dicotomias, tanto em nível de Brasil – “parte ‘atrasada’ X parte 

desenvolvida”, quanto dentro do seu próprio espaço, onde o sertão e o litoral aparecem como 

espaços cênicos bastante fortes. Buscamos apresentar os principais pontos de vista sobre a 

região (representados pelas abordagens tradicionalista e crítica) e falar sobre a parte do 

Nordeste que é banhada pelo rio São Francisco (local importantíssimo por ser onde a trama que 

estudamos fora ambientada), dando enfoque às suas particularidades, riquezas e questões que 

ela suscita. 

O segundo capítulo buscou falar sobre o que é uma telenovela, as características 

herdadas de outros produtos e suas particularidades, refletindo sobre a noção de autoria e os 

modos de representar. Por meio dele, buscamos destacar que o modo de construir telenovelas 

no Brasil conta com duas dimensões: uma mais geral, que envolve aspectos como o lado 
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econômico, as lógicas empresariais, a busca por audiência e por respaldo; e outra que trata dos 

processos de produção propriamente ditos.  

Visamos salientar a ideia de que os modos de fazer dependem de fatores como o lugar 

ocupado e o grau de autonomia dos autores da obra e destacar que, no caso das telenovelas 

brasileiras, o roteirista ocupa um lugar autoral de destaque (sem perder de vista, evidentemente, 

que fazer telenovela é desempenhar um trabalho em equipe, de modo que todos precisam estar 

bem afinados). Buscamos, também, destacar os principais agentes e instituições do campo da 

telenovela no Brasil, estabelecendo as relações entre as posições desses agentes/obras, o 

momento histórico do campo/trajetória e as diversas abordagens das representações 

dramatúrgicas/ narrativas do Nordeste. Procuramos apresentar as reflexões desenvolvidas a 

partir de um mapeamento de todas as telenovelas ambientadas no Nordeste brasileiro. Uma 

preocupação que tivemos foi relacionar as representações da região nas diferentes épocas com 

as fases do campo em que elas se encontravam.  

O terceiro capítulo, mais extenso da tese, contém a análise propriamente dita. A fim de 

melhor contextualizar o leitor sobre o nosso objeto de estudo, procuramos trazer informações 

sobre a produção de Velho Chico e um resumo detalhado do seu enredo, importante para que 

se possa melhor localizar os acontecimentos e personagens que ganharam maior relevo no 

processo de análise. Ao final do resumo, apresentamos, ainda, uma ilustração com as árvores 

genealógicas das principais famílias que compõem a história. Mais um recurso que, 

acreditamos, facilitará a compreensão do leitor. Buscando trazer os principais pontos de vista 

tratados na obra, o capítulo conta com quatro subtópicos, dedicados a quatro temas que, além 

de serem muito caros aos autores-responsáveis pela obra, o roteirista Benedito Ruy Barbosa e 

o diretor artístico Luiz Fernando Carvalho, perpassam toda a trama e atravessam diferentes fios 

narrativos: as expressões culturais, as representações do trabalho, as representações da política 

e as questões ambientais.  

Esses quatro temas se relacionam intrinsecamente e transmitem mensagens bem claras 

ao telespectador: Velho Chico quer mostrar que o Nordeste é uma região rica em perspectivas, 

tradições, diversidades e valores. É uma obra que, mais que defender, visa preservar as culturas 

populares, afirmar o valor do trabalho e da participação popular, além da necessidade de se 

usar, de forma racional, os recursos naturais de que dispomos. Velho Chico chama a atenção 

das pessoas para a importância que cada um de nós apresenta para que melhorias ocorram no 

país. Como os autores fazem questão de frisar, o futuro de qualidade que todos esperamos não 

virá da ação de políticos isolados. Ele é fruto do empenho de cada um – que pode ir ainda mais 
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longe se agir coletivamente, afinal, como diz o clichê, juntos, somos mais fortes. Como será 

visto nas páginas que se seguem, essa é uma novela que convoca os telespectadores ao trabalho, 

à luta e à consciência cidadã e ambiental. É deles que vêm a dignidade, a felicidade e a garantia 

de uma vida melhor. 

Aos que vão empreender a leitura da presente tese, julgamos válido fazer alguns avisos. 

O trabalho aqui desenvolvido não tem por objetivo fazer uma análise da narrativa e nem da 

construção de mundos de Velho Chico. Nos interessávamos por saber quais os pontos de vista 

sobre o Nordeste foram construídos na telenovela e optamos por fazer isso através de uma 

análise temática. Por questões de afinidade, realizamos escolhas metodológicas cujas etapas 

(mapeamentos dos diferentes fios narrativos, descrição de cenas, acompanhamento das 

trajetórias dos personagens e da forma como os quatro temas norteadores foram tratados na 

obra) deram maior ênfase à atuação do autor-roteirista, Benedito Ruy Barbosa. As escolhas 

empreendidas por Luiz Fernando Carvalho aparecerão a título de ilustração. Os dois apresentam 

uma parceria antiga e afinada, a atuação do diretor está legitimada pelo roteirista. Aparecendo 

sem tanto destaque no presente trabalho, a opção estética desenvolvida por Luiz Fernando 

Carvalho em Velho Chico é tema, quem sabe, para pesquisas futuras.  
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1. PREMISSAS PARA EXAMINAR AS REPRESENTAÇÕES DO NORDESTE 

 

1.1 O conceito de representações 

 

A palavra representação vem do vocábulo latino repraesentationis, que significa 

“imagem ou reprodução de alguma coisa”. Segundo Soares (2007), “representação, no seu 

sentido pleno, implica conotação, ou seja, as relações ampliadas, sugestões significativas, 

emocionais, valores, avaliações, ou atributos associados aos objetos denotados” (p.06). Para o 

pesquisador, a própria raiz semântica do termo representação já sugere uma ideia de re-

apresentação, ou seja, uma re-presentificação do objeto por sua evocação ou simulação. 

Presentes nas mais diversas ações, como utilizar uma palavra para se referir a 

determinado objeto, escrever um texto, pensar em uma situação, fazer um desenho, brincar de 

boneca ou produzir um filme, dentre tantas outras, as representações estão no centro de todas 

as atividades humanas. Tamanha importância fez com que o conceito despertasse o interesse de 

diversos pesquisadores em diferentes áreas, a exemplo da sociologia, da psicologia, da filosofia 

e da comunicação.  

Um dos primeiros a estudar as representações foi o sociólogo francês Émile Durkheim. 

Considerado um dos pais da sociologia, o teórico desenvolveu o conceito de Representações 

Coletivas com base em estudos sobre a religião nas sociedades primitivas. Em suas 

formulações, a sociedade tem como essência um conjunto de indivíduos associados em sistemas 

que se diferenciam de acordo com fatores como a disposição dos seus membros pelos 

territórios, a forma como se organizam, os meios pelos quais se comunicam e interagem. As 

representações, que são o núcleo dessa vida social, “originam-se das relações que se 

estabelecem entre os indivíduos assim combinados ou entre os grupos secundários que se 

intercalam entre o indivíduo e a sociedade total” (DURKHEIM, 1970, p.33) e constituem 

realidades parcialmente autônomas que, uma vez instituídas, continuam a existir por si, sendo 

“suscetíveis de agir diretamente umas sobre as outras, de se combinar de acordo com leis que 

lhes são próprias” (p.32). 

As representações seriam divididas em “dois níveis de fenômenos: o ‘individual’ e o 

‘coletivo’, em razão da crença de que as leis que explicavam os fenômenos coletivos eram 

diferentes das que explicavam os fenômenos individuais” (REIS; BELLINI, 2011, p.150). Na 

concepção de Durkheim, o conhecimento (seja ele científico ou senso comum) só poderia ser 

adquirido na experiência social, de maneira que a vida em sociedade constituía a condição de 
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todo pensamento organizado, e vice-versa. O indivíduo estaria sempre sofrendo pressões das 

representações dominantes da sociedade, que pensa ou exprime os sentimentos individuais. Em 

seus estudos, as representações coletivas eram encaradas como formas estáveis de compreensão 

coletiva, um conhecimento geral que não se reduz à mera soma de representações criadas pelos 

indivíduos que compõem a sociedade. Segundo argumenta,  

Se se pode dizer, sob certos aspectos, que as representações coletivas são exteriores 

com relação às consciências individuais, é porque não derivam dos indivíduos 

considerados isoladamente, mas de sua cooperação, o que é bastante diferente. 

Naturalmente na elaboração do resultado comum, cada qual traz a sua quota-parte; 

mas os sentimentos privados apenas se tornam sociais pela sua combinação, sob a 

ação de forças sui generis, que a associação desenvolve; em consequência dessas 

combinações e das alterações mútuas que delas decorrem, eles se transformam em 

outra coisa. (...) Eis aí também como o fenômeno social não depende da natureza 

pessoal dos indivíduos. É que na fusão da qual ele resulta, todas as características 

individuais, sendo divergentes por definição, neutralizam-se e apagam-se 

mutuamente. Apenas as propriedades mais gerais da natureza humana sobrenadam; e 

precisamente por causa de sua extrema generalidade não poderiam explicar as formas 

muito especiais e complexas que caracterizam os fatos coletivos (DURKHEIM, 1970, 

p.34, grifos do autor).  

Nesse sentido, uma importante função das representações coletivas seria a transmissão de 

costumes, valores e normas. As ditas heranças coletivas dos antepassados, que acrescentariam 

“às experiências individuais tudo o que a sociedade acumulou de sabedoria e ciência ao passar 

dos anos” (ALEXANDRE, 2004, p.131). 

Segundo Durkheim (1970), os fenômenos sociais e as manifestações mais 

características da vida coletiva, tais como a crenças/práticas religiosas, as regras da moral e os 

preceitos do direito, dentre tantos outros, se “impõem”, de fora, aos indivíduos. Como ressalta, 

todas essas esferas e seus desígnios são expressamente obrigatórios, de maneira que “a 

obrigação é a prova de que essas maneiras de agir e de pensar não são obra do indivíduo, mas 

emanam de uma potência moral que o ultrapassa, quer a imaginemos misticamente sob a forma 

de um deus, quer dela façamos uma concepção mais temporal e científica” (p.33).  

As representações teriam, assim, caráter coercitivo e grande capacidade de garantir a 

coesão social (uma vez que atuam na formação das consciências individuais). Exteriores aos 

indivíduos, elas seriam interiorizadas (e agiriam sobre os membros de uma sociedade) através 

da ação de entidades e agentes especializados, como as instituições de ensino, as entidades 

religiosas e as regras familiares. Como sintetiza Minayo (1994), “na concepção de Durkheim, 

é a sociedade que pensa. Portanto, as representações não são necessariamente conscientes do 

ponto de vista individual” (p.90). 
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A partir dos estudos sobre representações desenvolvidos por Durkheim, o psicólogo 

social Serge Moscovici acrescentou novos elementos ao conceito de Representações Coletivas. 

Discordando da ideia de transmissão determinista e estática da herança coletiva dos 

antepassados, Moscovici (2009) aponta o papel ativo e autônomo do indivíduo na construção 

da sociedade, uma vez que, para ele, “pessoas e grupos, longe de serem receptores passivos, 

pensam por si mesmos, produzem e comunicam incessantemente suas próprias e específicas 

representações e soluções às questões que eles mesmos colocam” (p.45).  

Ciente desse papel ativo dos indivíduos e atento ao caráter móvel e circulante das 

representações, encaradas como fenômenos que necessitam ser descritos e explicados, o teórico 

opta pela substituição do termo “coletivo” pelo vocábulo “social”. O que antes era visto como 

um conceito passa a ser encarado como uma teoria, a Teoria das Representações Sociais, mais 

adequada “aos estudos de sociedades complexas como a nossa, onde existem pluralidades de 

sistemas envolvidos (políticos, filosóficos, religiosos, entre outros) e uma alta rotatividade do 

fluxo de representação” (REIS; BELLINI, 2011, p.150). 

De acordo com essa teoria, além de apresentar grande importância por transformar o 

não-familiar em familiar, livrando os grupos e os indivíduos dos problemas da descontinuidade 

e da falta de sentido, as representações se destacam por ajudar a manter a organização da 

sociedade. O contato com os outros faz com que os indivíduos criem e compartilhem 

representações dotadas de imagens e conceitos considerados adequados e mutuamente aceitos. 

São justamente essas representações que vão dar sentido aos eventos que não são normais, 

orientando as condutas e práticas dos indivíduos. Como destaca Moscovici (2009), “nossas 

coletividades hoje não poderiam funcionar se não se criassem representações sociais baseadas 

no tronco das teorias e ideologias que elas transformam em realidades compartilhadas” (p.48). 

Ampliando o debate, os estudos culturais trouxeram importantes contribuições ao 

refletir sobre as relações entre representações, produção de significados e cultura. Constituindo 

um campo de investigação interdisciplinar simpático à ideia de que o significado é produzido 

em vez de encontrado, os estudos culturais reconhecem o papel crucial desempenhado pela 

linguagem nesse processo.  

Segundo Stuart Hall (1997), a construção de significados ocorre a partir de dois sistemas 

de representação: o primeiro é formado pelo estabelecimento de quadros conceituais que dão 

sentido ao mundo ao permitir a associação entre pessoas, objetos e acontecimentos (reais ou 

não) e o sistema de conceitos que atua na mente de cada indivíduo; o segundo opera através da 
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linguagem, responsável por fazer com que esses quadros conceituais sejam organizados em 

códigos compreendidos e partilhados pelos membros de determinada sociedade ou grupo. Uma 

produção/intercâmbio de significados determinante para o estabelecimento da cultura. Assim, 

Uma maneira de pensar sobre "cultura" é, então, em termos desses mapas conceituais 

compartilhados, sistemas de linguagem compartilhados e os códigos que regem as 

relações de tradução entre eles. (...) Ao fixar arbitrariamente as relações entre o nosso 

sistema conceitual e os nossos sistemas linguísticos (lembre-se, "linguístico" em 

sentido amplo), os códigos possibilitam-nos falar e ouvir de forma inteligível e 

estabelecem a correlação entre os nossos conceitos e a nossa linguagem, o que permite 

que o significado passe de falante para ouvinte e seja efetivamente comunicado dentro 

de uma cultura. Esse processo não é dado pela natureza ou fixado pelos deuses. É o 

resultado de um conjunto de convenções sociais. É fixado socialmente, fixado na 

cultura. Falantes de inglês ou francês ou hindi têm, ao longo do tempo, e sem decisão 

ou escolha consciente, chegado a um acordo não escrito, uma espécie de aliança 

cultural não escrita que, em suas línguas, certos sinais significarão ou representarão 

certos conceitos. Isto é o que as crianças aprendem, e como elas se tornam, não apenas 

indivíduos biológicos, mas sujeitos culturais (p.21-22, tradução nossa). 

 

Ao discorrer sobre o trabalho das representações e a maneira em que elas conectam 

significado e linguagem à cultura, o sociólogo aponta a existência de uma variedade de teorias 

que buscam explicar como a linguagem é usada para representar o mundo, dando destaque a 

dois modelos de abordagem construcionista de forte apelo nos estudos culturais: a abordagem 

semiótica, influenciada por Saussure, e a abordagem discursiva, associada a Foucault.  

Na semiótica, parte-se da ideia de que todos os objetos e práticas culturais são dotados 

(e dependem) de significado, de maneira que, por usarem signos, são susceptíveis à análise a 

partir dos conceitos linguísticos de Saussure3 (como as noções de significante e significado, a 

ideia de códigos e a natureza arbitrária do sinal, por exemplo). Passível de ser empregada no 

estudo de uma variedade de produtos culturais (tais como a publicidade, a fotografia e a moda, 

dentre tantos outros) essa é uma investigação com foco na linguagem. A abordagem discursiva, 

por sua vez, interessa-se pela produção do conhecimento (e não apenas do sentido) num 

determinado discurso (indo além da linguagem). Tratando da relação entre conhecimento e 

poder, parte de uma perspectiva profundamente histórica ao considerar que as coisas significam 

algo e são “verdadeiras” apenas dentro de um contexto histórico específico (HALL, 1997).  

O sociólogo da comunicação Nick Couldry, por sua vez, fornece importantes 

contribuições a esse debate ao tecer reflexões sobre a ordem social contemporânea. Partindo da 

proposta de desenvolver um modelo de compreensão mais complexo do que o apresentado por 

Durkheim, cuja produção bibliográfica remonta ao final do século XIX e início do século XX4, 

 
3 O subconjunto da semiótica que segue a tradição saussureana é denominado semiologia. 
4 Durkheim faleceu em 1917, tendo vivenciado, evidentemente, um contexto social bastante diverso do nosso. 
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Couldry (2005) busca entender “as retóricas contemporâneas da união social e o papel da mídia 

nelas” (p.8, tradução nossa), encarando a mídia como um processo social que, além de envolver 

tanto os produtores quanto os seus públicos, engloba os tradicionais meios de comunicação de 

massa (a exemplo da televisão, do rádio e dos jornais impressos) e “as várias plataformas 

digitais que usamos para nos comunicar com nossos amigos e colegas e representar estas 

relações sociais” (COULDRY; HEPP, 2017, p.30, tradução nossa).   

Couldry figura como crucial para a abordagem aqui apresentada em virtude, justamente, 

de suas considerações sobre a atuação da comunicação (e das mídias) no desenvolvimento das 

compreensões compartilhadas do mundo social. Como ele argumenta, “os estudos de mídia têm 

sido lentos em abordar a questão subjacente sobre a representação: não a representação neste 

ou aquele texto, mas a representação no processo social geral de fazer representações (o 

processo de mediação)” (COULDRY, 2005, p.143). Nesse sentido, suas ideias são bastante 

úteis para se compreender como essas construções de significado compartilhado ocorrem na 

mediatizada sociedade contemporânea. 

Nessa perspectiva, algumas elucidações apresentadas pelo autor figuram como 

essenciais, a exemplo de suas concepções sobre comunicação e mediação5. Para ele, a 

comunicação consiste em toda e qualquer forma de interação consciente, planejada e situada, 

que depende de sinais arbitrários, visto que estabelecidos socialmente. Encarar a realidade 

social como mediatizada significa entender que sua construção depende diretamente de práticas 

comunicativas, e que estas são perpassadas, em maior ou menor grau, pela mídia. Assim, 

a mediatização é um conceito que nos ajuda a analisar criticamente a inter-relação 

entre as mudanças nos meios de comunicação e as comunicações, por um lado, e 

mudanças na cultura e na sociedade, por outro. Não é um conceito de "efeitos de 

mídia", mas sim um conceito dialético - de duas vias - para entender como as 

transformações da cultura e da sociedade estão entrelaçadas com mudanças 

específicas na mídia e na comunicação. Não podemos teorizar a mídia e as 

comunicações como influências "externas" na cultura e na sociedade, pela simples 

 
5 Ao se tratar do conceito de mediação, não se pode deixar de mencionar o teórico e pesquisador da comunicação 

e da cultura Jesús Martín-Barbero, cujo livro Dos Meios às Mediações se transformou em verdadeira obra prima. 

Importante por estabelecer um raciocínio que leva em consideração as realidades de diferentes países da América 

Latina, Martín-Barbero faz repensar o modo de funcionamento da hegemonia, os processos sociais de dominação 

e a ideia de dicotomia que muitos autores estabeleceram entre as noções de massivo e popular, contribuindo, dentre 

tantas outras questões, para a reflexão sobre os gêneros e os meios massivos.  Em sua abordagem, as mediações 

constituem um processo de transformação cultural que não se iniciou através dos meios, mas no qual eles passaram 

a desempenhar um papel de grande importância (sobretudo a partir dos anos 1920). Tem papel de destaque na obra 

do autor a atuação dos meios na nacionalização das massas populares e a articulação entre cultura popular e cultura 

de massa. Segundo defende, “o que importará, então, ainda mais que a denúncia, será tratar de compreender como 

a massificação funciona aqui e agora, os traços próprios desse processo na América Latina. É o que estamos 

tratando de enunciar, ao menos ao propormos a relação entre a massificação e o populismo, e o papel não só 

ideológico, mas político, desempenhado pelos meios na formação das culturas” (MARTÍN-BARBERO, 1997, 

p.310). 
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razão de que elas são suas integrantes (COULDRY; HEPP, 2017, p.49, tradução 

nossa). 

 

Ainda segundo Couldry e Hepp (2017), os últimos 600 anos apresentaram, pelo menos, 

três ondas de mediatização. O primeiro foi marcado pela mecanização nos meios de 

comunicação, que vai do surgimento dos primeiros documentos escritos à criação dos aparatos 

que permitiram a instauração de uma mídia impressa. O segundo teve como principal 

característica a eletrificação dos meios, com a invenção de dispositivos como o telégrafo, o 

telefone e as outras formas de telecomunicação, como o rádio e a TV. A terceira onda, por sua 

vez, corresponde à digitalização, e se relaciona com tecnologias como o computador, a internet 

e os aparelhos de celular, que possibilitam um indiscriminado compartilhamento de conteúdos 

digitais.  

Importantíssimas, essas três ondas não substituíram umas às outras. Os meios e avanços 

ocasionados em cada uma delas passaram a coexistir e confluir entre si: a televisão não pôs fim 

ao cinema e ao rádio; a internet não decretou a morte dos jornais impressos. A digitalização 

ampliou a convergência e tornou a mediatização mais profunda, intensificando o envio de dados 

e tornando ilimitado o número de fontes (hoje em dia, qualquer indivíduo é capaz de 

compartilhar mensagens que poderão atingir a milhões de pessoas). A midiatização, segundo 

os autores, está ligada a um crescente aprofundamento da “interdependência” baseada na 

tecnologia, um aprofundamento que, além de estar ligado à aceleração cada vez mais maior das 

inovações tecnológicas da mídia, faz com que ela seja sempre mais inerente às práticas culturais 

e às relações estabelecidas na sociedade contemporânea (COULDRY; HEPP, 2017).   

Nesse sentido, alguns pontos destacados pelos autores nos parecem centrais. O primeiro, 

diz respeito à forma como eles pensam a produção de significados compartilhados na sociedade 

contemporânea. O segundo, relaciona-se à maneira como eles desenvolvem suas reflexões 

sobre a mídia (sobretudo, considerando os diferentes dispositivos, a interatividade e as novas 

tecnologias). Terceiro, e não menos importante, o fato de eles chamarem atenção para o forte 

vínculo existente entre a comunicação, as noções de tempo e espaço, os sentimentos de pertença 

e a criação das coletividades (nas quais se inserem, inclusive, as nações modernas). Como 

Couldry e Hepp (2017, tradução nossa) refletem, “desde as primeiras invenções de meios de 

transmissão de notícias, a mídia tem desempenhado um papel na modelagem do espaço e do 

território” (p.102); ela é “o principal meio de concentrar a atenção de grandes populações 

dispersas em torno de pontos de referências compartilhados (p.117); sendo “concebida como 
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um meio essencial para a criação de coletividades complexas e, como consequência, as 

mudanças na mídia transformam a dinâmica das coletividades” (p.187). 

Trazendo a discussão para o âmbito da América Latina, Martín-Barbero (1997) chama 

a atenção para a forma como os meios colaboraram para o desenvolvimento dos nacionalismos 

em países como México, Argentina, Brasil e Chile. Em suas análises, que levam em 

consideração a atuação de meios/produtos como o cinema, o radioteatro, a música e a imprensa 

popular, o autor ressalta um quadro que se formou no continente a partir dos anos 1930, com o 

desenvolvimento de uma burguesia que controla, ao mesmo tempo, o mundo dos negócios e da 

política; os processos de industrialização e modernização econômicas; o aumento do 

crescimento urbano, potencializado pela chegada das massas trazidas pelo êxodo rural; e o 

protagonismo cada vez maior desempenhado pelo Estado, que passou a ver no populismo uma 

forma de fundar sua legitimidade na ascensão das massas populares, agindo, de tal maneira, 

que esse conjunto de práticas políticas que apelavam ao povo despontou, justamente, como um 

dos modos de incorporação das massas à nação. 

Refletindo sobre a atuação dos meios em diferentes países do continente, o pesquisador 

salienta que “foi num discurso de massa que o nacional-popular se fez reconhecível pelas 

maiorias” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.228). E continua, “o cinema, em alguns países, e o 

rádio, em quase todos, proporcionaram aos moradores das regiões e províncias mais diversas 

uma primeira vivência cotidiana da Nação (p. 230). Segundo argumenta, nota-se, na América 

Latina, a existência de duas etapas no processo de implantação dos meios e constituição do 

massivo. A primeira ocorreu dos anos 1930 ao final da década de 1950, foi centrada em veículos 

como o rádio e o cinema, e “caracterizou-se pela transmutação da ideia política de Nação em 

vivência, em sentimento e cotidianidade” (p.230, grifos do autor). A segunda etapa se 

desenvolveu a partir dos anos 1960, quando os meios foram desviados de sua função política e 

passaram a adquirir um status mais mercadológico, voltado ao desenvolvimento de um desejo 

consumista nas massas. O eixo desloca-se da ideia nação para a de desenvolvimento, que 

encontraria um expoente no crescimento econômico. Essa fase tem como principal meio a 

televisão, que se destaca, dentre outros aspectos, por favorecer em sua programação uma 

homogeneização dos estilos de vida desejados.  

Tratando do campo da televisão e, mais especificamente, do gênero ficcional, com 

destaque para as telenovelas brasileiras, Maria Immacolata Vassalo de Lopes, (2002, 2003, 

2004, 2009, 2010a, 2010b) relaciona tais produções ao desenvolvimento de um repertório 

comum compartilhado que se associa diretamente ao surgimento de uma comunidade nacional 
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imaginada (que a TV capta, expressa e, reiteradamente, atualiza). De amplo alcance em todo o 

Brasil, essas narrativas auxiliam a formação das identidades, orientam o consumo e constituem 

um dos mais importantes espaços de problematização do país, em virtude de “sua capacidade 

sui generis de sintetizar o público e o privado, o político e o doméstico, a notícia e a ficção, o 

masculino e o feminino” (2003, p.25).  

De acordo com a pesquisadora, é mérito da televisão (e, mais uma vez, da telenovela 

brasileira) dar espaço para representações nas quais as diversas partes sociais se sentem 

contempladas, desempenhando um papel que apresenta pelo menos quatro modalidades 

complementares: tematização, ritualização, pertencimento e participação. A tematização está 

ligada às capacidades de narrar e comentar, agindo por meio de “indicadores culturais” (a 

exemplo de tempo, lugar, contexto e temas); a ritualização se associa à competência que o 

veículo apresenta de criar grandes eventos que mobilizam a coletividade; o pertencimento 

relaciona-se ao seu potencial de estabelecer uma memória comum aos diferentes grupos; a 

participação, por sua vez, se conecta com a eficácia em representar e, principalmente, dar 

expressão à sociedade civil (LOPES, 2004, 2010a). 

Ainda no que concerne ao campo da comunicação, área de estudo à qual o presente 

trabalho se filia, julga-se importante abordar algumas das considerações tecidas por Vera 

Regina Veiga França e Paula Guimarães Simões. Em sua perspectiva, França (2004) pensa a 

comunicação “enquanto troca, interação, (...) instância de produção de sentido instalada num 

contexto relacional” (p.13) e encara os conceitos de representações sociais e de mediações como 

cruciais ao estudo da problemática da comunicação e dos processos comunicativos, defendendo 

que os dois eixos sejam trabalhados de forma conjunta. Segundo argumenta,  

um ponto de partida é indicado, quando se estabelece ou se compreende a abordagem 

comunicacional exatamente na costura entre a análise dos produtos discursivos e a 

análise da presença e relação dos interlocutores (quadro interativo). Essa “costura” 

esboça um caminho analítico que se desenvolve por aproximações e comparações 

(p.21). 

Com muitos trabalhos dedicados ao estudo da telenovela, a pesquisadora defende que, ao se 

buscar respostas sobre as representações contidas numa trama, os resultados serão mais eficazes 

se, além dos aspectos contidos na obra propriamente dita (como os perfis das personagens e o 

desenrolar da narrativa), forem consideradas as representações presentes em produções 

anteriores. Dados que deverão ser confrontados com as manifestações dos telespectadores, os 

índices do ibope e o percurso que a história foi tomando em virtude desse diálogo com a 

audiência. 
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Aprofundando o debate sobre representações e telenovelas, Simões (2005) destaca a 

permanente relação entre ficção e realidade. Argumenta, com base em Eco, que os criadores 

das narrativas se apropriam de elementos do dito mundo real para construir seus universos 

ficcionais, numa relação que, embora resulte em uma verossimilhança que caracteriza muitas 

obras de ficção, apresenta suas particularidades:  

As narrativas ficcionais constroem representações recortando certos aspectos do real 

e, com isso, estabelecem uma ponte com a vida social. Esta penetra no universo 

ficcional, que, entretanto, é autônomo ao conduzir os leitores pelos caminhos 

construídos nas diferentes narrativas (p.4).  

Assim, as representações construídas pelas telenovelas, obras de ficção de grande apelo no 

Brasil, estabelecem uma negociação simbólica com os sentidos que emergem da vida social, 

num processo que atua diretamente na construção do ethos contemporâneo ao resgatar 

elementos da realidade e conformar visões de mundo.  

Como destaca a autora, as tramas televisivas constroem suas representações a partir de 

dois caminhos possíveis: elas podem, de um lado, apelar para imagens e concepções mais 

cristalizadas, “que conformam visões de mundo dominantes e remetem os telespectadores a um 

único campo de sentido” (SIMÕES, 2005, p.5); ou são capazes, por outro, de lançar novas 

perspectivas, “representações que podem alargar os campos de sentido e promover uma 

abertura para novos processos de significação” (p.5). É justamente em busca desse tipo de 

percepção que o presente trabalho se lança.  

Pretende-se compreender em que medida os criadores responsáveis pela obra Velho 

Chico, o autor Benedito Ruy Barbosa e o diretor Luiz Fernando Carvalho, reforçam imagens e 

práticas instituídas sobre o Nordeste e em quais momentos eles evocam diferentes campos de 

sentido. Ao desenvolver a nossa abordagem, partimos da hipótese de que os autores da trama 

pretendem produzir um novo ponto de vista sobre a região, uma perspectiva que abarque as 

suas multiplicidades (culturais, ambientais, sociais) e se afasta do discurso centrado unicamente 

no atraso, estigma que, durante décadas, foi reforçado em produções (não apenas televisivas) 

sobre a região. A nosso ver, a Grotas de São Francisco, cidade fictícia onde a trama é 

ambientada, constitui uma mistura de vários nordestes sem estar ancorada a nenhum local 

específico. Se apresenta como um resgate/releitura da região de maneira a refletir sobre o 

próprio país, sua cultura popular, seu imaginário, seus problemas, suas práticas desviantes e 

seus sonhos de mudança.   
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1.2 As representações e o paradigma problema-solução 

 

Na abordagem aqui adotada, as representações contidas nas telenovelas são vistas como 

resultados de produções empresariais que, para serem melhor compreendidas, devem levar em 

consideração o posicionamento das empresas e dos autores, aqui personalizados na figura dos 

roteiristas e diretores. Nesse sentido, se faz de grande valia que sejam utilizadas na pesquisa as 

ideias de Bourdieu (com suas as reflexões sobre campo, habitus e trajetória social, dentre 

outros) em associação ao paradigma problema-solução, uma eficiente ferramenta de análise 

apresentada no presente trabalho a partir das perspectivas de Gombrich, Baxandall e Bordwell. 

Articuladas, as concepções desses pesquisadores constituem um recurso eficaz para se pensar 

aspectos como a) os modos de examinar as relações no campo, b) as 

posições/disposições/escolhas artísticas-estilísticas dos agentes-autores, c) os operadores de 

análise para examinar o ofício desses agentes, d) os recursos/estratégias empregadas nas obras, 

e) os programas de efeitos nelas observados.  

 

1.2.1 A teoria dos campos e as reflexões de Bourdieu 

 

Para o sociólogo Pierre Bourdieu, o desenvolvimento das representações está associado 

a questões como reconhecimento, influência e legitimidade. Em suas formulações, a sociedade 

apresenta diferentes campos (político, econômico, científico, religioso, acadêmico, artístico, 

dentre muitos outros), cada um deles formado por regras específicas e agentes (indivíduos e 

instituições) que ocupam diferentes posições e estabelecem disputas, estratégias e alianças para 

a obtenção de poder e prestígio, dentre outras condições de destaque que são garantidas através 

do acúmulo de capital simbólico. Segundo o pesquisador, 

As diferentes classes e frações de classes estão envolvidas numa luta propriamente 

simbólica para imporem a definição do mundo social mais conforme os seus 

interesses, e imporem o campo das tomadas de posições ideológicas reproduzindo em 

forma transfigurada o campo das posições sociais. Elas podem conduzir esta luta quer 

diretamente, nos conflitos simbólicos da vida cotidiana, quer por procuração, por meio 

da luta travada pelos especialistas da produção simbólica (produtores a tempo inteiro) 

e na qual está em jogo o monopólio da violência simbólica legítima, quer dizer, do 

poder de impor – e mesmo de inculcar – instrumentos de conhecimento e de expressão 

(taxinomias) arbitrários – embora ignorados como tais – da realidade social 

(BOURDIEU, 1989, p.11-12). 
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Assim, o campo constitui um espaço historicamente determinado onde se estabelecem 

forças simbólicas e relações de poder. É “uma rede de relações objetivas (de dominação ou de 

subordinação, de complementaridade ou de antagonismo etc.)” (BOURDIEU, 1996, p.261), 

onde cada posição é definida por sua relação com outras posições e depende de sua situação 

atual/potencial na estrutura do campo, aqui entendida como a estrutura de distribuição das 

espécies de capital (econômico, cultural, social e simbólico, dentre outros) cuja posse influi 

diretamente na obtenção dos lucros específicos (como a notoriedade e o prestígio) que estão em 

jogo no campo. Às diferentes posições, correspondem tomadas de posição (bem como a 

elaboração de obras, assunção de discursos, adoção de atos, etc.) específicas. “Em fase de 

equilíbrio, o espaço das posições tende a comandar o espaço das tomadas de posição” (p.262, 

grifos do autor), de modo que o campo (seja ele literário, acadêmico, político, artístico ou 

qualquer outro) “é um campo de forças a agir sobre todos aqueles que entram nele, e de maneira 

diferencial segundo a posição que aí ocupam” (p.262).  

 Entre as posições e as tomadas de posição, estaria atuando o “espaço dos possíveis”, 

entendido como uma herança acumulada pelo trabalho coletivo. Essa herança se impõe a todos 

que passam a atuar no campo e se apresenta na forma de conceitos, escolas e tradições que 

delimitam o universo e fornecem possibilidades a serem usadas em momentos específicos para 

a obtenção de resultados também específicos. Tais possibilidades, cabe destacar, precisam ser 

aceitas e reconhecidas como razoáveis por outros agentes do campo e não estão disponíveis a 

todos de igual forma: cada posição (e cada capital simbólico/econômico acumulado) implica 

um determinado conjunto de possíveis, de maneira que seria pertinente se perguntar onde certo 

indivíduo teria conseguido chegar se tivesse “encontrado em outro estado do campo uma 

oportunidade diferente de desenvolver suas disposições” (BOURDIEU, 1996, p.265).      

Segundo o autor defende, a ciência das obras culturais supõe a realização de três 

operações. A primeira, constitui a análise da posição que o campo em questão ocupa no seio do 

campo do poder (e da evolução que ele apresenta no decorrer do tempo). Quanto maior o capital 

simbólico acumulado pelo campo, maior o grau de autonomia nele existente. A segunda, diz 

respeito à análise da estrutura interna do campo, um universo que obedece a leis próprias de 

funcionamento/transformação e que considera, dentre outros aspectos, a estrutura das relações 

objetivas que se estabelecem entre as posições ocupadas pelos indivíduos ou grupos que estão 

em situação de concorrência pela legitimidade. A terceira operação é a análise dos habitus dos 

ocupantes dessas posições; a interpretação dos sistemas de disposições que, por serem produto 
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de uma trajetória social e de uma posição no interior do campo, têm nessa posição a 

oportunidade mais ou menos favorável de atualizar-se (BOURDIEU, 1996).  

Estritamente ligado à noção de campo, o conceito de habitus fora trabalhado por 

Bourdieu6 a partir da necessidade empírica de se compreender as relações entre o 

comportamento dos agentes e as condições sociais nas quais estão inseridos. Definido como um 

conjunto de “esquemas individuais socialmente constituído de disposições estruturadas (no 

social) e estruturantes (nas mentes), adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições 

sociais específicas de existência), constantemente orientado para funções e ações do agir 

cotidiano” (SETTON, 2002, p.63), o habitus concilia a oposição aparente entre a objetividade 

(realidade exterior) e a subjetividade (realidade interior), evidenciando que, para Bourdieu, as 

ações práticas (assim como as escolhas) dos indivíduos são diretamente influenciadas por sua 

trajetória social (aliada à relação entre o habitus individual e a estrutura de um campo 

socialmente determinado).  

A trajetória social dos agentes, por sua vez, seria constituída a partir das diferentes 

posições ocupadas sucessivamente no campo. Bourdieu (1996) defende que, em lugar de se 

observar como determinado indivíduo se tornou o que foi (ou o que é), o ideal seria perguntar 

como, dadas a sua origem social e as propriedades socialmente constituídas com que contou, 

ele chegou a ocupar (ou até a construir) determinadas posições no campo. Um aspecto que vai 

muito além de uma mera reconstrução dos seus dados biográficos.  

Toda trajetória social deve ser compreendida como uma maneira singular de percorrer 

o espaço social, onde se exprimem as disposições do habitus; cada deslocamento para 

uma nova posição, enquanto implica a exclusão de um conjunto mais ou menos vasto 

de posições substituíveis e, com isso, um fechamento irreversível do leque dos 

 
6 Vale destacar que, segundo Setton (2002), o conceito de habitus não fora formulado por Bourdieu, mas sim, 

retomado por ele a partir de uma “ótica original”. De acordo com a pesquisadora, a origem do termo remonta à 

tradição escolástica, que passou a empregá-lo como a tradução em latim para a noção grega hexis, utilizada por 

Aristóteles para se designar “características do corpo e da alma adquiridos em um processo de aprendizagem” 

(p.61). Posteriormente, a noção também fora utilizada por Durkheim no livro “A evolução pedagógica” (1995), 

onde adquiriu um sentido semelhante, mas bem mais explícito: “designar um estado geral dos indivíduos, estado 

interior e profundo, que orienta suas ações de forma durável” (p.61). Sobre o uso que faz da noção de habitus, 

Bourdieu (1996) traz a seguinte referenciação: “ao retomar a noção aristotélica de hexis, convertida pela tradição 

escolástica em habitus, eu queria reagir contra o estruturalismo e sua estranha filosofia da ação que, implícita na 

noção levistraussiana de inconsciente e abertamente declarada nos althusserianos, fazia desaparecer o agente 

reduzindo-o ao papel de suporte ou portador (Träger) da estrutura; isso, tirando um partido um pouco forçado do 

uso, único em sua obra, que Panofsky fazia ali da noção de habitus, para evitar reintroduzir o puro sujeito 

cognoscente da filosofia neokantiana das ‘formas simbólicas’ na qual o autor de La perspective comme forme 

symbolique (A perspectiva como forma simbólica) permanecera encerrado. Próximo sobre esse ponto de Chomsky 

que propunha, no mesmo momento, a noção de generative grammar, eu queria colocar em evidência as 

capacidades ativas, inventivas, ‘criadoras’, do habitus e do agente (que o termo hábito não exprime). Mas pretendia 

assinalar que esse poder gerador não e o de uma natureza ou de uma razão universal, como em Chomsky: o habitus, 

a palavra o diz, é um cabedal e também um haver que pode, em certos casos, funcionar como um capital; assim 

como não é o de um sujeito transcendental na tradição idealista” (p.205). 
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possíveis inicialmente compatíveis, marca uma etapa de envelhecimento social que se 

poderia medir pelo número dessas alternativas decisivas, bifurcações da arvore com 

incontáveis galhos mortos que representa a história de uma vida” (p.292). 

  

Para se obter dados mais precisos de uma trajetória social, devem-se observar aspectos como o 

seu ponto de chegada no campo e a maneira como, uma vez dentro dele, traçou a sua evolução: 

no decorrer da sua obra, recebeu sanções positivas ou negativas? Obteve sucessos ou fracassos? 

Encorajamentos ou advertências?  Consagração ou exclusão? Com base nas diferentes posições 

que vai ocupando e na quantidade de capital que esse agente acumula, diverso será o seu grau 

de autonomia, o seu direito de acesso aos possíveis mais raros e a propensão para ocupar 

posições novas.  

Ao refletir sobre o funcionamento dos campos e as regras que os mobilizam, Bourdieu 

(1996) chama a atenção para a existência de hierarquias que se estabelecem entre as diferentes 

espécies de capital (e seus detentores).   “Por mais livres que possam estar das sujeições e das 

solicitações externas, são atravessados pela necessidade dos campos englobantes, a do lucro, 

econômico ou político. Por conseguinte, são a cada momento o lugar de uma luta entre os dois 

princípios de hierarquização” (p.246). O princípio de hierarquização heterônomo é favorável 

àqueles que dominam o campo econômica e politicamente, e o princípio autônomo relaciona-

se ao reconhecimento artístico propriamente dito. Entre essas duas hierarquias, se estabelece 

uma luta cujas relações de força vão variar com base na autonomia de que dispõe globalmente 

o campo: “quanto maior é a autonomia, mais a relação de forças simbólicas é favorável aos 

produtores mais independentes da demanda” (p.246).  

Além disso, há ainda os princípios de hierarquização externa e interna. No princípio de 

hierarquização externa, o êxito de um agente no campo seria medido pelos seus índices de 

sucesso comercial ou pela notoriedade social que ele recebe ao ser reconhecido pelo “grande 

público”. No princípio de hierarquização interna, por sua vez, está em voga o reconhecimento 

feito pelos pares, e unicamente por eles. Tais conceitos ajudam a pensar o lugar do autor e seu 

grau de autonomia em campos como o da telenovela – que, por envolver produtos cuja produção 

é complexa, cara e marcada por muitos interesses empresariais da emissora, apresenta mais 

negociações e menos autonomia por parte dos autores do que outros subcampos dos campos 

cultural e artístico. 

Tomando como base as ideias de Bourdieu, a dimensão autoral em Velho Chico será 

investigada a partir de uma abordagem analítica que considera aspectos como o “conceito de 

campo da telenovela”, o “conceito de trajetória” e o “conceito de espaço das obras”, dentre 
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outros. O campo da telenovela diz respeito ao espaço de lutas concorrenciais pelas definições 

legítimas do que se elabora nesse microcosmo (além dos princípios e leis comuns à produção 

das obras), que permitem verificar os aspectos dos diferentes estágios desse campo, as posições 

dos realizadores de maior grau de reconhecimento/consagração e as escolhas empreendidas 

nessas obras. O conceito de trajetória está ligado na presente pesquisa aos percursos trilhados 

pelo autor-roteirista e o diretor artístico da trama e a associação desses trajetos ao “tom pessoal” 

que eles imprimem ao modo de narrar suas histórias. O espaço das obras, por sua vez, relaciona-

se à compreensão dos “espaços de possíveis” das tramas, as referências e marcas que funcionam 

como um sistema comum de coordenadas e permitem estabelecer comparações entre os modos 

de narrar de diferentes escritores e diretores com os modos de narrar identificados em outros 

profissionais e em outros tipos de ficções seriadas. Valendo-se das formulações do teórico para 

desenvolver uma abordagem de análise da autoria nas telenovelas Souza (2004a) salienta:  

Cada telenovela reflete em seu corpo um número de determinadas decisões estéticas 

dos seus realizadores. Essas decisões não foram tomadas em estado de isolamento 

nem motivadas exclusivamente por disposições internas dos seus realizadores. São 

principalmente decisões tomadas a partir de determinada posição no interior de um 

sistema de contraposições, ou campo, constituído por todos envolvidos na instância 

de realização de telenovelas. As estratégias textuais da telenovela reconhecidas como 

autorais correspondem, então, a certas decisões estilísticas que foram realizadas no 

interior de um universo de escolhas dado pelo espaço do campo, pelo espaço das 

telenovelas e pela trajetória dos realizadores, ou posições sucessivas que ocuparam 

ao longo da história de produção das telenovelas (p.22, grifos nossos). 

 

Como anteriormente abordado, as ideias de Bourdieu serão utilizadas no presente 

trabalho a partir de uma associação com o paradigma problema-solução, uma ferramenta que, 

embora não tenha sido diretamente utilizada por ele, apresenta acepções bastante sensíveis às 

suas formulações. Além de intuir que as posições no campo implicam potencialidades (e 

possibilidades), problemas a resolver e situações a superar, dentre tantos outros aspectos, é o 

próprio sociólogo quem declara:  

É nesse encontro entre uma ‘situação que coloca um problema’ (problem-situation) 

(...) e um agente disposto a reconhecer esse problema ‘objetivo’ e torná-lo um assunto 

seu (...) que se determina a solução específica, produzida a partir de uma arte de 

inventar já inventada ou graças à invenção de uma nova arte de inventar (BOURDIEU, 

1996, p.306). 

   

1.2.2 Estilo, tradição e criatividade: Os pressupostos de Gombrich 

 



40 
 

O paradigma problema-solução, muito presente nas pesquisas da história da arte, encara 

a feitura das obras como uma sucessão de escolhas mínimas a serem tomadas pelo artista. Nesse 

processo de elaboração, muitos fatores pesam para que o produto saia do jeitinho em que ele se 

apresenta ao público: o nível de experiência do autor, o grau de autonomia que ele possui, os 

materiais disponíveis para que ele realize o trabalho, as dificuldades com as quais se depara, as 

exigências e os requisitos que ele tem que cumprir, a maneira como lida com as criações e as 

técnicas que vieram antes dele... Essa é uma abordagem que, apesar de ter foco no agente que 

compôs a obra, não deixa de considerá-lo como parte de uma situação social dotada de regras, 

papéis, competições e limites. É um recurso analítico que auxilia na compreensão tanto das 

decisões tomadas pelos agentes, quanto da forma em que eles se posicionam diante das 

convenções, sendo bastante útil, por assim dizer, para que o analista observe continuidades, 

mudanças e demais questões ligadas ao estilo das obras. 

Ernst Gombrich, historiador da arte, desenvolveu uma argumentação que parte da 

premissa de que nem tudo é possível em todos os períodos. Se preocupou em compreender, 

dentre outros questionamentos, o porquê de diferentes idades e países representarem o mundo 

visível de formas tão distintas e quais os motivos que levaram os estilos a passarem por 

modificações ao longo do tempo. Ciente de que há vários modos de pensar e fazer, Gombrich 

defende que cada obra é fruto de uma sucessão de escolhas feitas pelo artista, decisões que 

serão mediadas, influenciadas (e, porque não dizer, limitadas) por uma série de questões, a 

exemplo do contexto da época, as tradições vigentes, as habilidades que o autor do trabalho 

possui, os instrumentos dos quais ele dispõe e as expectativas com relação aos receptores (sejam 

eles críticos, mecenas, ou simplesmente clientes que encomendaram a obra para um fim 

específico). 

Nesse sentido, o teórico argumenta que a compreensão do estilo de uma obra passa pelo 

exercício de reconstrução das situações em que se deram cada uma dessas escolhas. Para ele, 

entender as intenções prováveis do artista é fundamental para localizar a obra em seu conjunto 

e livrá-la de julgamentos e interpretações equivocadas, guiadas tão somente pelas preferências 

pessoais de quem as observa (geralmente numa época distante da que ela fora produzida). Como 

argumenta, “é improvável (...) que compreendamos a arte do passado se desconhecermos os 

propósitos a que tinha de servir” (GOMBRICH, 2015, p.39). Além disso, não se pode esquecer 

que os gostos são construídos; a genialidade de um quadro nem sempre se associa à maneira 

convencional em que ele representa os elementos da natureza; o primor de uma pintura também 
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não se resume à beleza do seu tema (até porque, a noção de belo é outro fator que pode variar 

imensamente). De acordo com o autor,  

O que chamamos “obra de arte” não é fruto de uma atividade misteriosa, mas objeto 

feito por seres humanos para seres humanos. (...) Lembremos também que cada uma 

de suas características resultava da decisão pessoal do artista; que este podia ter 

meditado sobre elas e decidido alterá-las repetidas vezes, que talvez tivesse hesitado 

entre deixar aquela árvore ao fundo ou pintá-la de novo na frente, que podia ter se 

sentido satisfeito com uma pincelada feliz criando um súbito e inesperado brilho numa 

nuvem iluminada pelo sol, e que relutantemente incluiu essa ou aquela figura por 

insistência de um comprador. Pois a maioria das pinturas e esculturas que hoje se 

alinham ao longo das paredes dos nossos museus e galerias não se destinava a ser 

exibida como Arte. Foram feitas para uma ocasião definida e um propósito 

determinado que habitava a mente do artista quando pôs a mão à obra (p.32).  

 

Conforme defende, uma boa maneira para se compreender por que os artistas visam 

determinados efeitos (além de exercitar o olhar para as peculiaridades das obras, aumentando a 

sensibilidade para os mais sutis matizes de diferença) é debruçando-se sobre a história da arte. 

Para o autor, “cada geração está, em algum ponto, em revolta contra os padrões de seus pais; 

cada obra de arte deriva seu atrativo para as pessoas do seu tempo não só do que faz, mas 

também do que deixa de fazer” (GOMBRICH, 2015, p.8). Com base nessa ideia, ele elaborou 

o seu livro A história da arte de forma a ir além de uma mera organização cronológica de obras, 

artistas e escolas que constituíram marcos históricos. Considerando que a história da arte se 

relaciona mais às mudanças de ideias e exigências que ao simples aperfeiçoamento de técnicas, 

ele buscou fazer desses diferentes pontos de vista o eixo da sua narrativa, “mostrar como cada 

obra está relacionada, por imitação ou contradição, com o que se passou antes” (p.9). 

Assim, uma das ideias-chave na produção do autor está associada à relação entre 

tradição e inovação expressa nas obras. Vinculando o estilo à noção de repetição, afinal, 

segundo afirma, “estilo, quero crer, são exemplos de tradições” (GOMBRICH, 1995, p.21), o 

teórico chama a atenção para a existência de padrões e modos de fazer que são predominantes 

em certas épocas e lugares. Conjuntos de convenções que, vistos pelos artistas e pelo público 

como referenciais, são reproduzidos por todos os que visam obter determinadas soluções e 

permitem que os historiadores possam datar e associar as obras às diferentes escolas e correntes. 

Repetidos por anos (e até séculos), esses modelos convertem-se em estilos que serão mudados 

quando ocorrer uma reorientação geral das intenções artísticas; uma transformação motivada 

pelo surgimento de novos problemas ou pela ação de agentes que, dotados de criatividade e 

maestria, encontram novas fórmulas e modos de proceder em meio a técnicas que já estavam 

enraizadas. 
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Segundo o pesquisador destaca, as artes são cumulativas, de modo que os diversos 

elementos já explorados fornecem ao artista hábil várias possibilidades de combinações que 

resultarão, por sua vez, em novas configurações e efeitos inesperados (soluções melhores do 

que as que ele encontraria se tivesse que partir do zero, ou de um nível mais baixo de 

desenvolvimento). Essas inovações serão transmitidas às gerações futuras e trarão novos 

significados às tradições.  Assim, ele argumenta que não existe criatividade sem uma forte 

tradição. Em seu raciocínio, 

O impulso por descobrir as possibilidades e explorar a diversidade de soluções dentro 

dos estritos limites das tradições sempre produzirá novidade e originalidade. Afinal, 

o artista não aprende só a copiar, mas a fazer variações, a explorar seus recursos ao 

máximo e tirar partido de suas habilidades até os limites do que permite e motiva sua 

tarefa. Embora isso geralmente seja o habitual para qualquer mestre digno desse 

nome, existem indivíduos excepcionais que chegam a transcender o alto nível de 

exigência e conseguem produzir artefatos que são o ápice de sua tradição 

(GOMBRICH, 1990, tradução nossa). 

  

Ainda no que tange ao ofício do artista, sua habilidade e relação com as tradições e o 

desenvolvimento dos estilos, Gombrich (1995) destaca que é próprio do feitio humano recorrer 

à utilização de fórmulas para a realização de um trabalho. Como argumenta, “o familiar será, 

sempre, o ponto de partida para a representação do desconhecido; uma representação existente 

exerce sempre um certo fascínio sobre o artista” (p.88), de maneira que a elaboração de métodos 

constitui uma prática corriqueira em seu ofício. Denominados esquemas (schematas), esses 

modelos, que vão passando por modificações até que o resultado esperado seja obtido, 

propiciam aos artistas representarem mais fácil e rapidamente as imagens da sua memória 

(sejam elas um animal, um rosto/corpo humano, uma flor ou os elementos de uma paisagem, 

dentre tantas outras). Segundo argumenta, a técnica de um artífice restringe a sua liberdade de 

escolha. Além disso, “em todos os estilos, o artista se vale de um vocabulário de formas e (...) 

é o conhecimento desse vocabulário, mais do que o conhecimento das coisas, que distingue o 

artista perito do inábil” (p.310-311).    

Para Gombrich (1995), a dedicação ao seu ofício faz com que o artista desenvolva uma 

espécie de “segunda natureza”, um saber adquirido que mistura aspectos como as habilidades 

técnicas, as noções de bom e ruim e as expectativas com relação aos receptores das obras. É 

essa segunda natureza que irá guiá-lo em seu trabalho e escolhas, fazendo com que ele opte por 

determinados caminhos e considere o produto como finalizado (mesmo que, muitas vezes, não 

seja capaz de explicar sua arte e as propensões que o guiaram até ali). Como argumenta o 

teórico,    
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É fascinante observar um artista esforçando-se por alcançar o equilíbrio adequado, 

mas se lhe perguntássemos por que fez isso e mudou aquilo, talvez ele fosse incapaz 

de nos explicar. O artista não obedece a regras fixas. Ele simplesmente intui o caminho 

a seguir. É verdade que alguns artistas ou críticos, em certos períodos, tentaram 

formular leis para a sua arte; mas sempre se constatou que artistas medíocres não 

conseguiam nada quando tentavam explicar essas leis, ao passo que os grandes 

mestres podiam desprezá-las e, ainda assim, conseguir uma  nova espécie de harmonia 

em que ninguém pensara antes  (GOMBRICH, 1999, p.35). 

 

É justamente por isso que não se deve perder de vista que a natureza representada numa obra 

reflete o espírito do próprio artista, sendo fruto dos seus instintos, das suas preferências e do 

seu modo de fazer; resulta de uma prática moldada a cada tentativa, cada fracasso e cada acerto 

obtido. 

Além disso, ao se apontar as ideias de Gombrich, outras duas questões aparecem na 

presente tese como dignas de nota: a importância das disputas para a relação 

tradição/criatividade e as atuações que aspectos como o lugar ocupado (e o perfil apresentado) 

pelo agente criador da obra apresentam nesse processo (numa abordagem que se aproxima 

muito da já mencionada perspectiva de Bourdieu). Segundo o pesquisador, “um artista que 

progrida ou que melhore sua arte normalmente obtém uma grande fama, o que incita outros a 

tentar superar aqueles resultados” (GOMBRICH, 2005, p.21).  

Quanto maior a competitividade presente numa localidade (ou numa esfera artística), 

maior o estímulo para que o artífice busque aprimorar sua produção e se manter num local de 

destaque diante dos concorrentes. É essa posição que, influenciada por aspectos como o 

contexto da época, o grau de reconhecimento, o nível financeiro e as filiações estilísticas do 

artista, vai conferir a ele uma maior (ou menor) liberdade de criação. Os exemplos disso são 

muitos: eles vêm desde o antigo Egito, onde as tradições eram extremamente rígidas e os artistas 

praticamente não tinham espaço para se expressar e inovar; passam pelo Renascimento, quando 

o célebre Michelangelo, já dotado de crédito e muita fama, tentou desenvolver novos efeitos na 

composição e no colorido das obras; e ganham ainda mais corpo em épocas mais modernas, 

quando surgem novos movimentos artísticos preocupados com questões outras.  

Como sintetiza Gombrich (1999), 

Para os artistas dos “bons tempos antigos”, o tema vinha em primeiro lugar. Recebiam 

uma encomenda para pintar, digamos, uma Madona ou um retrato, e mergulhavam 

então no trabalho a fim de o executarem o melhor possível. Quando as encomendas 

desse gênero ficaram mais raras, os artistas tiveram que escolher seus próprios temas. 

Alguns se concentraram em temas que pudessem atrair eventuais compradores. 

Pintaram frades empanturrados, ou amantes ao luar, ou um evento dramático da 

história da pátria. Outros se recusaram a ser ilustradores dessa espécie. Se tinham eles 

mesmos que escolher um tema, optavam por algum que lhes permitisse estudar algum 

problema definido do seu ofício. Assim, os impressionistas, que estavam interessados 

nos efeitos da luz ao ar livre, chocaram o público ao pintarem ruas suburbanas ou 
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medas de feno, em vez de cenas com atrativos “literários”. Ao dar ao retrato de sua 

mãe o nome “Arranjo em cinza e preto”, Whistler alardeou sua convicção de que, para 

um artista, qualquer tema nada mais é senão uma oportunidade para estudar o 

equilíbrio de cor e desenho. Um mestre como Cézanne nem sequer teve que proclamar 

esse fato. Recordemos que sua natureza-morta só pode ser entendida como uma 

tentativa de estudar os vários problemas de sua arte. Os cubistas prosseguiram a fazer 

de onde Cézanne tinha parado. Daí em diante, um crescente número de artistas passou 

a considerar ponto pacífico que o que importa em arte é encontrar novas soluções para 

os chamados problemas de “forma”. Para esses artistas, portanto, a “forma” vem 

sempre em primeiro lugar, deixando o tema em segundo (p.577-578).     

  

Assim, para o teórico, a arte apresenta significados diferentes ao longo das épocas e uma forma 

eficiente para se buscar entender as obras é encará-las como decisões do artista com vistas a 

resolver determinados problemas. Suas ideias serviram como base para muitos outros 

pesquisadores e apresentam vários pontos de conexão com o paradigma problema-solução. 

 

1.2.3 Baxandall e a elaboração do paradigma problema-solução 

 

 De origem galesa, Michael Baxandall foi um historiador da arte preocupado com 

questões analíticas e ligadas aos efeitos específicos do contexto e da experiência sobre a 

mentalidade do artista e seu público. Nascido em 1933, tornou-se, no ano de 1959, pesquisador 

júnior no Instituto Warburg da Universidade de Londres, onde foi orientado por Gombrich. 

Essa proximidade (tanto com o aclamado professor, quanto com os seus “discípulos”) resultou 

em muitas influências à sua obra, questões que passam por aprendizados sobre projeção, 

psicologia da arte, psicologia da visão e também se relacionam (dentre várias outras influições) 

com aspectos utilizados para a proposta do uso do paradigma problema-solução para a análise 

de produtos artísticos – ou “objetos históricos”, como ele denomina na obra Padrões de 

Intenção: a explicação histórica dos quadros.  

Desenvolvendo os seus argumentos no terreno da explicação histórica, Baxandall (2006) 

aponta a existência de duas linhas de interpretação para as ações humanas. A primeira delas, 

denominada nomológica, visa às generalizações e busca encontrar leis gerais que justifiquem 

os atos individuais. O segundo campo, chamado teleológico, defende que se recorra aos 

propósitos dos autores; que se busque, por assim dizer, “a identificação e compreensão da 

singularidade de um caso particular” (p.46). Historiador da arte, o pesquisador destaca que, por 

questões de afinidade e necessidades práticas, sua abordagem se aproxima da segunda 

perspectiva.  
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Interessado em examinar obras de arte (mais especificamente, pinturas) e, a partir delas, 

compreender as ações humanas e as ferramentas que as fizeram do jeito que são, Baxandall 

(2006) parte da ideia de que “entre as várias maneiras desarmadas e inevitáveis de pensar sobre 

um quadro, uma é considerá-lo como produto de uma atividade intencional e, portanto, como 

resultado de um determinado número de causas” (p. 27). Aproximando-se bastante da 

perspectiva de Gombrich, o teórico associa a elaboração das obras à tentativa de resolução de 

problemas, e chama a atenção para que o analista se debruce sobre a reconstrução dos objetivos 

e das intencionalidades nelas contidas. Como argumenta,  

O pintor ou o autor de um artefato histórico qualquer se defronta com um problema 

cuja solução concreta e acabada é o objeto que ele nos apresenta. A fim de 

compreendê-lo, tentamos reconstruir ao mesmo tempo o problema específico que o 

autor queria resolver e as circunstâncias específicas que o levaram a produzir o objeto 

tal como é. Mas a reconstrução não refaz a experiência interna do autor; ela será 

sempre uma simplificação limitada ao que é conceitualizável, mesmo que opere numa 

estreita relação com o quadro em si, o que nos proporciona, entre outras coisas, modos 

de perceber e de sentir. Nossa atividade será sempre relacional – tratamos das relações 

entre um problema e sua solução, da relação entre o problema e a solução com o 

contexto que os cerca, da relação entre nossa interpretação e a descrição de um quadro, 

da relação entre uma descrição e um quadro (p.48).   

 

Uma maneira eficaz para se empreender essa “reconstrução” seria através da utilização 

do paradigma problema-solução, uma ferramenta de análise que busca levantar a sucessão de 

elementos e fatores que interferiram no processo de produção do objeto analisado. Como sugere 

o pesquisador, um bom ponto de partida para a utilização dessa abordagem seria a formulação 

de perguntas sobre o produto, questões norteadoras que ajudem a reunir informações 

relacionadas a aspectos como “o porquê ele existe”; “por que se apresenta com características 

tais” e “quais as circunstâncias determinaram as escolhas feitas durante a sua etapa de 

produção”. Essas perguntas permitem que se busque, além de compreender o contexto da 

época7, localizar o agente responsável pelas tomadas de decisão.  

Reunidas as informações iniciais, uma ação fundamental para a análise é identificar o 

Encargo – a tarefa imediata ou objetivo principal – que o agente teve que cumprir (construir 

uma ponte; pintar um retrato; fazer a escultura; erigir uma catedral...). Uma outra tarefa 

indispensável é decompor esse Encargo em uma série de demandas a ele associadas, as 

 
7 Para o teórico, diferentes épocas e culturas implicam, também, em diferenças essenciais nas predisposições 

reflexivas e cognitivas: cada sociedade percebe a arte e seus produtos de maneira diferente da que se tem hoje, de 

forma que, para se compreender o que está expresso nessas obras, é necessário que se leve em conta como as 

pessoas lidavam com elas. Por exemplo, ao analista de um afresco produzido no século XV, não se pode passar 

batido que, em tal período, esperava-se que uma pintura religiosa tivesse três características básicas, “deveria 

contar uma história de maneira clara para os simples, e facilmente memorizável para os esquecidos, e com pleno 

uso de todos os recursos emocionais que oferece o sentido da visão, o mais poderoso e também o mais preciso dos 

sentidos” (BAXANDALL, 1991, p. 50).   
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situações/condições objetivas que devem ser superadas ou cumpridas para que essa tarefa 

imediata seja executada (lidar com a dificuldade de ordem tal, responder à exigência “x”...). 

Essas demandas são denominadas pelo teórico como Diretrizes. Segundo explica,  

O esquema parece ser o de um homem que tem de resolver um problema objetivo 

levando em conta certas circunstâncias que lhe são impostas por outros fatos, os quais 

afetam sua percepção tanto do problema – acentuando a importância de um ou outro 

termo específico da sua Diretriz – quanto da solução. Esses fatos parecem ser de 

natureza cultural (BAXANDALL, 2006, p. 67).  

 

Ao mencionar a existência dessas “circunstâncias”, o autor argumenta que elas se 

distribuem em três grupos de elementos considerados pelo agente ativo ao elaborar suas obras: 

o primeiro é formado pelos materiais usados (e envolve, de certa forma, os que estavam 

disponíveis, mas foram deixados de lado); o segundo grupo diz respeito a aspectos relacionados 

à história e à tradição (os estilos vigentes, as normas e padrões que costumavam ser utilizados 

para se realizar tarefas similares, aos quais o autor da obra pode recorrer ou se afastar – e que 

se aproximam muito do espaço dos possíveis apresentado por Bourdieu) e o terceiro está 

associado à ordem estética (a exemplo dos gostos manifestados na época em que o objeto 

analisado fora produzido, que também podem ser seguidos ou não). Como cada um desses 

grupos apresenta uma gama de opções entre as quais o agente ativo teve que escolher, Baxandall 

(2006) enfatiza que é a bagagem cultural desse agente que vai determinar sua maneira de 

proceder diante do Encargo, das Diretrizes e dos recursos disponíveis. 

Ao se mencionar a questão cultural e o espaço que ela ocupa na argumentação de 

Baxandall (2006), vale um adendo. Embora seja apontada como de grande importância para 

que a obra se apresente de um jeito “x”, a cultura não é o único fator deliberativo das 

características dessa obra (como fora apresentado aqui, o próprio autor rejeita explicações 

generalizantes para a criação de um objeto histórico e prefere se focar no agente e suas 

escolhas). Nesse sentido, a bagagem cultural se mostra importante não por imprimir diretamente 

características em um produto, mas sim, por fornecer ao seu agente a capacidade técnica e as 

predisposições para que ele desenvolva o seu trabalho.  

Como o autor defende, a cultura oferece determinados hábitos, práticas e tipos de 

conhecimento (muito embora tal bagagem cognitiva e reflexiva não se manifeste de forma 

uniforme entre os indivíduos), mas o estilo de um agente “resulta ao mesmo tempo da difusão 

de uma técnica numa cultura e da decisão de um indivíduo em adotá-la” (BAXANDALL, 2006, 

p.160). Mais uma perspectiva que o aproxima das ideias defendidas por Gombrich, tem pontos 
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de contato com a argumentação de Bourdieu (e que encontra equivalência na argumentação de 

Bordwell, como será visto mais adiante). 

Dessa forma, elaborado com a finalidade de proporcionar reflexões sobre as 

intencionalidades8 do autor de uma obra e as razões que o levaram a fazer determinadas escolhas 

(auxiliando, assim, na compreensão do estilo dessas obras), o paradigma problema-solução 

apresenta um interessante aspecto metodológico: embora tenha como uma das preocupações 

centrais as intenções do agente ativo que elaborou um determinado produto histórico, ele parte 

desse produto (e não de informações detalhadas sobre o artista) para empreender a análise. É 

justamente por isso que o método permite ao analista reconstruir processos criativos e 

compreender decisões de agentes que viveram há centenas de anos e não deixaram nenhum 

depoimento ou registro escrito sobre suas produções (ou a fase de elaborações delas).  

Como defende Baxandall (2006), é possível reconstituir as pretensões do produtor de 

um objeto histórico a partir de uma relação triangular estabelecida entre as características desse 

objeto (a solução), o problema que ele buscou resolver (constituído pelo Encargo e pelas 

Diretrizes) e o conjunto de possibilidades culturalmente determinadas que marcaram a sua etapa 

de produção. Como frisa, “só poderemos aplicar o esquema analítico que vai do problema à 

solução se tivermos a solução diante de nós” (p.73), até porque, “o sentido e a exatidão do que 

dizemos numa crítica inferencial dependem da reciprocidade entre as palavras que usamos e a 

obra de arte que observamos” (p.164).  

Embora, à uma primeira vista (e só à primeira vista mesmo), pareça um tanto simplista, 

o paradigma resulta eficiente para a análise de uma diversidade de produtos. É útil tanto para 

refletir sobre os padrões de intencionalidade contidos em objetos dos quais o Encargo e as 

Diretrizes podem ser facilmente identificados (a exemplo de uma ponte, que apresenta o 

objetivo principal de “atravessar um rio” e demandas específicas do tipo “resolver problemas 

de ventos laterais” e “não impedir a passagem de navios”), quanto em produtos onde a detecção 

de tais problemáticas requerem maiores esforços. Funciona tanto em obras feitas por 

encomenda (e marcadas por uma sucessão de exigências e interferências do cliente), quanto em 

composições onde o Encargo e as Diretrizes surgem do próprio artista. É eficiente em produtos 

cuja formulação e execução ocorrem em estágios distintos (a exemplo de um projeto 

arquitetônico) e em peças nas quais essas fases se misturam (como é o caso das pinturas, onde 

 
8Ao problematizar o interesse por compreender as intencionalidades de um agente, o autor esclarece que “explicar 

uma intenção não é contar o que se passou na cabeça do pintor, mas elaborar uma análise sobre seus fins e meios” 

(p.162).  
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não há uma etapa preliminar de elaboração e cada pincelada confere uma nova aparência à obra) 

(BAXANDALL, 2006). 

Aprofundando as suas reflexões analíticas, Baxandall (2006) chama a atenção para a 

existência de dois gêneros principais de causas para um objeto histórico: as eficientes e as finais. 

As causas eficientes podem ser entendidas como as pessoas (ou coisas) que participaram do 

processo de feitura; as causas finais são “os fins para os quais as ações de orientavam” (p.161). 

No caso de um quadro produzido por encomenda no século XV, por exemplo, quando o cliente 

tinha um papel preponderante no resultado da obra (e parte considerável das características da 

pintura eram pré-determinadas e exigidas em contrato), o artista, seus assistentes e todo o 

material utilizado atuaram como causas eficientes. Já o cliente que efetuou a encomenda, por 

sua vez, constituiu tanto uma causa eficiente (já que o seu ato foi determinante para que a 

pintura existisse), quando a causa final, visto que o quadro era destinado a cumprir uma 

finalidade específica determinada por ele. 

Grande estudioso da arte renascentista e da história da tradição clássica, o teórico 

desenvolveu várias formulações que auxiliam nas reflexões sobre o surgimento das obras e as 

relações sociais que elas expressam. Relações essas que podem ser mais bem compreendidas a 

partir do conceito de “troc”. Entendida como um modelo de permuta em que o artista produz e 

faz circular suas obras (e no qual a satisfação proporcionada pelos seus trabalhos resulta na 

obtenção de certas recompensas), a noção de troc vai bem além de uma visão simplista de 

mercado: ela considera as possibilidades de escolha de um agente ao elaborar seu objeto, os 

diferentes tipos de retorno que ele visa obter, a posição que ocupa e o status que detém. Envolve, 

pois, tanto questões econômicas e simbólicas, quanto relações de poder.  

Como explica, 

No mercado econômico, a recompensa do produtor é o dinheiro: o dinheiro flui numa 

direção e os produtos ou serviços na outra. Mas, na relação entre os pintores e a 

cultura, a moeda de troca é muito mais diversificada que o dinheiro: ela inclui a 

aprovação das pessoas e o sentimento de obter alento intelectual, aos quais se somam, 

posteriormente, outros ganhos, como uma crescente confiança em si, provocações e 

exasperações que renovam as energias, as possibilidades de sistematizar novas ideias, 

habilidades visuais adquiridas numa prática informal, novas amizades e – mais 

importante ainda – a afirmação de uma história pessoal ligada à hereditariedade 

artística. E também, algumas vezes, o dinheiro, que funciona como símbolo de 

algumas dessas coisas e como um meio de poder continuar trabalhando. A troca de 

bens se faz menos com os quadros do que com a experiência que eles proporcionam, 

uma experiência a um só tempo lucrativa e prazerosa. O pintor pode preferir uma 

recompensa à outra, privilegiar o sentimento de fazer parte da história da pintura, por 

exemplo, em vez da aprovação ou do dinheiro. O consumidor, por sua vez, pode 

preferir um ou outro tipo de gratificação. Qualquer que seja a escolha do pintor ou do 

consumidor, ela se refletirá no mercado como todo (BAXANDALL, 2006, p.88-89). 
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Importante e bem sugestivo, o conceito de troc tem ligações com a noção de campo de Bourdieu 

e permite que se faça conexões entre as ideias de Baxandall, Gombrich e Bordwell, mostrando 

que, quanto maior o nível de habilidade e reconhecimento que um artista apresenta, maiores 

serão suas benesses. Os atos de ousar e fazer grandes apostas estão ligados aos riscos que nem 

todos podem (e, muitas vezes, nem querem) correr.  

 

1.2.4 Bordwell e o paradigma problema-solução para o exame do estilo no audiovisual 

 

Nascido em 1947, nos Estados Unidos, David Bordwell é historiador e teórico do 

cinema com mais de 15 livros publicados sobre assuntos como “teoria do cinema clássico”, 

“história do cinema de arte”, “cinema clássico e contemporâneo de Hollywood” e “poética e 

estilo do cinematográfico”, dentre tantos outros. À abordagem empreendida na presente tese, 

especificamente, interessam as suas formulações no que tange ao exame das modalidades 

estilísticas empregadas pelos diretores ao elaborarem suas obras. Um exercício analítico que, 

como defende o próprio teórico, tem vários ganhos com o emprego do método baseado em 

problemas e soluções. 

Segundo Bordwell (2008), “poucas disciplinas, como a história da arte, desenvolveram 

um vocabulário para analisar os efeitos provocados pelas imagens” (p.58). Talvez por isso, o 

autor tenha recorrido de forma tão frequente a esse campo de conhecimento para desenvolver a 

sua linha argumentativa, elegendo, como referências importantes, autores como Gombrich e 

Baxandall.  

Adotando uma abordagem muito próxima à que vem sendo apresentada até aqui, o 

teórico parte da perspectiva de que as técnicas de cinema surgem como “soluções para 

problemas concretos de representação, e que muitas soluções hoje disponíveis aos cineastas 

foram encontradas por tentativa e erro (BORDWELL, 2008, p.30, grifos nossos). O autor 

defende que as obras de arte de forma geral e os filmes, em particular, carregam vestígios de 

uma série de decisões travadas por seus autores (escolhas relacionadas a forma, material, 

instrumento e técnica, dentre tantos outros fatores) de maneira que, para melhor compreender 

qualquer objeto ou situação histórica, o analista deve se debruçar sobre a perspectiva do seu 

agente social. No caso das pesquisas que desenvolve, voltadas ao campo do cinema, esses 
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agentes são personificados na figura do diretor, apontado como “‘o filtro final’ para quase todas 

as escolhas9 enfrentadas durante as filmagens” (p.327).  

Nesse sentido, Bordwell (2008) aponta as produções cinematográficas como criações 

intencionais, frutos da atividade humana, que devem ser analisadas a partir dos seus padrões 

internos e do ofício do diretor que assume a função de autor. Critica veementemente as posturas 

generalizantes que tentam atribuir as marcas estilísticas de um filme a questões como “a cultura 

nacional”, a “ideologia” ou as “circunstâncias da época”. Como faz questão de frisar, “é o 

diretor que liga a câmera, não a cultura” (p.312). Para ele, a história do estilo está ligada a como 

os agentes encaram suas tarefas, compreendem seus talentos e manifestam suas escolhas, sendo 

esta uma abordagem que, no entanto,  

não isola o cinema dos processos sociais. Tarefas, problemas, soluções e esquemas 

podem brotar de qualquer domínio da comunidade do cineasta. Contudo, o historiador 

não é obrigado a atribuir uma técnica a uma origem ou uso puramente local. A cultura 

ou o contexto social não será a fonte de todas as explicações plausíveis para uma 

escolha estilística. É perfeitamente possível que as qualidades distintas da sociedade 

francesa ou sueca não deixem nenhum vestígio, digamos, nas práticas de encenação 

de Feiullade ou Sjöström (BORDWELL, 2013, p.213).  

 

Ao discorrer sobre o ofício do diretor e a maneira em que tal prática foi desenvolvida, o 

teórico explica que, num período compreendido entre o início do século XX e a década de 1970, 

não existiam escolas de cinema que ensinassem a transformar roteiros em cenas, dando formas 

às representações dentro de um espaço-tempo determinado. Os cineastas foram adquirindo 

conhecimentos a partir de observações, de conversas informais e, evidentemente, com a prática. 

A ideia de “tentativa e erro”, já assinalada por Gombrich ao abordar a história da arte, também 

foi fundamental para que o exercício cinematográfico se desenvolvesse. Alguns diretores 

dominavam só o básico, outros aprimoraram sua técnica a ponto de criarem soluções brilhantes 

(BORDWELL, 2008).  

Nesse processo, a cada demanda, a cada falha e a cada acerto, os cineastas foram 

delineando um “modo de fazer” resultante em práticas padronizadas que, ao fornecerem 

caminhos pré-concebidos, vão tornando o seu trabalho mais intuitivo. Assim como ocorre em 

 
9 Ao mencionar a sucessão de escolhas feitas durante a produção de um filme, Bordwell (2008) tece a seguinte 

observação “por enfatizar a escolha, pode parecer que a realização de um filme é, para mim, um processo mais 

intelectual que intuitivo, mais técnico que criativo. Não é verdade. Alguns filmes ou cenas ou sequências são 

previamente planejados e executados exatamente segundo o storyboard. Outros surgem espontaneamente, por 

felizes acidentes e revelações imprevistas no set de filmagem. Há escolha nos dois casos. Os diretores podem 

escolher um mapeamento detalhado ou deixar as coisas ao acaso. Você pode escolher devanear e confiar em sua 

intuição, mas não pode deixar de escolher. Mesmo quando se deixam levar pelo acaso, os cineastas têm de optar 

entre esta ou aquela improvisação, entre este ou aquele movimento de câmera, entre este ou aquele ângulo” (p.327-

328). 
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outras áreas, tais esquemas amenizam os desafios e, somados aos hábitos da experiência, 

chegam a compor uma “segunda natureza” para os agentes. A exemplo do que já vinha sendo 

defendido por Gombrich, as decisões que se mostram acertadas passam a ser repetidas em 

problemas similares, de maneira que “nenhum cineasta chega inocente ao trabalho. Tarefas e 

funções, com muita frequência, são fornecidas pela tradição. Para qualquer decisão estilística 

dada, o artista pode se valer das soluções legadas pelos predecessores” (BORDWELL, 2013, 

p.208). 

Dessa maneira, as ideias de Bordwell ajudam a refletir sobre a frutífera relação existente 

entre os esquemas e o estilo cinematográfico, definido por ele como “um uso sistemático e 

significativo de técnicas da mídia cinema em um filme10” (2008, p.17). Se, por um lado, os 

esquemas ajudam a fortalecer os estilos ao oportunizarem as repetições, por outro, eles também 

podem desencadear mudanças estilísticas: primeiro, porque do mesmo modo em que estão 

propensos a serem reproduzidos, os esquemas são sujeitos à recusa ou à reformulação (que 

resultará em novos efeitos). Segundo, porque levando-se em conta que há sempre outra maneira 

de fazer qualquer coisa, também há espaço para que os esquemas compitam entre si. “Eles serão 

julgados pelo conforto, pela comparativa economia de produção e por sua capacidade de 

satisfazer funções consideradas importantes para a tarefa em questão. Ao longo do tempo, um 

conjunto de esquemas pode vencer seus rivais e conquistar um lugar de primazia” (2013, p.211). 

Essas “disputas” entre os esquemas abre margem, ainda, para que mais um importante 

ponto seja colocado em questão: o papel desempenhado pela criatividade no que concerne aos 

estilos cinematográficos (uma discussão, mais uma vez, herdada das formulações de 

Gombrich). Se, de acordo com o historiador da arte nascido em Viena, “não existe criatividade 

sem uma forte tradição”, para Bordwell (2008) “a inovação está intimamente vinculada à regra, 

que, mesmo sendo um fator restritivo da ação, promove singularidades artísticas” (p.325). O 

diretor utiliza os conhecimentos e as habilidades que possui para mobilizar determinados efeitos 

no público e a originalidade se manifesta quando ele usa um novo meio para alcançar efeitos já 

conhecidos, ou quando utiliza métodos corriqueiros para obter novos intentos. Como o 

pesquisador faz questão de ressaltar, “as regras guiam os menos talentosos e desafiam os 

 
10 Como completa, “essas técnicas são classificadas em domínios amplos: mise-en-scène (encenação, iluminação, 

representação e ambientação), enquadramento, foco, controle de valores cromáticos e outros aspectos da 

cinematografia, da edição e do som. O estilo, minimamente, é a textura das imagens e dos sons do filme, o resultado 

de escolhas feitas pelo (s) cineasta (s) em circunstâncias históricas específicas (BORDWELL, 2013, p.17). 
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ambiciosos. Com uma tarefa a realizar, o artista imaginativo faz experimentações com os 

esquemas privilegiados, neles encontrando recursos inesperados” (p.324). 

No entanto, cabe aqui fazer a seguinte pontuação: embora valorize a ousadia e a 

inovação (que geralmente nasce do impulso do artista por ser diferente, se destacar em relação 

aos demais ou saborear novos desafios), o teórico tem total ciência de que dificilmente uma 

obra cinematográfica será inteiramente transgressora. Primeiro, porque o cinema chegou a um 

estágio tal que é praticamente improvável se começar completamente do zero (de maneira que, 

mesmo que um diretor negue veementemente às convenções de determinada tradição estilística, 

ele provavelmente vai fazer uso de esquemas pertencentes/aproximados a uma outra corrente). 

Segundo, porque  

rever ou rejeitar um esquema herdado sempre exige decisões novas, e problemas 

imprevistos podem proliferar rapidamente. Como as virtudes de um novo esquema só 

podem ser descobertas por ensaio e erro, o cineasta estratégico inovará em doses 

controladas, estabelecendo o novo elemento em um contexto familiar que possa 

acostumar o expectador às funções do recurso (BORDWELL, 2013, p.211). 

 

Terceiro, e não menos importante, porque nem todos os agentes têm a mesma propensão (e nem 

a mesma autoridade) para correr grandes riscos. O cineasta comercial, por exemplo, não pode 

se permitir a muitas inventividades; os diretores experimentais fazem suas grandes apostas, mas 

pagam um preço de talvez nunca terem a sua arte reconhecida.  

Em concordância com a ideia de troc, apresentada por Baxandall e a noção de campo 

formulada por Bourdieu, Bordwell (2008) mostra que o ofício do diretor é social, balizado por 

disputas, necessidades de aprovação, recompensas, exigências, jogos de forças e regras, dentre 

tantos outros aspectos. Além disso, como vem sendo assinalado aqui, há um perene meio de 

trocas e permutas onde os problemas e as soluções são compartilhados, a liberdade nunca é 

infinita (pois sempre há limites de tempo, dinheiro e tecnologias, dentre outros recursos) e “as 

circunstâncias tendem a escolher um conjunto de opções em detrimento de outras; as tradições 

artísticas, as convenções sociais, as afinidades pessoais, os gostos e as modas do momento 

levam os artistas em uma direção ou em outra” (p.326). 

Bordwell (2008) sugere que alguns cuidados sejam tomados pelos que pretendem 

analisar obras cinematográficas a partir do método de problemas e soluções. Além de propor a 

análise dos filmes11 (que, na sua abordagem, é concebida através do exame de cenas particulares 

 
11 Procedimento apontado como essencial, pois, além da necessidade de se ter a solução em mãos para se obter 

respostas sobre as intenções dos agentes sociais (como levantado por Gombrich e enfatizado por Baxandall), não 
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para observar como um andamento dramático pode se desenvolver pictoricamente), o teórico 

destaca a importância da reconstituição do contexto de trabalho do diretor escolhido (com a 

sondagem das circunstâncias que afetaram mais diretamente a elaboração da obra, como o modo 

de produção, as tecnologias empregadas e os colaboradores envolvidos, dentre outros aspectos), 

e recomenda que se busque ampliar a visão no que concerne à tradição dentro da qual 

determinada característica estilística se tornou inteligível (levantando em consideração os seus 

problemas mais constantes, as soluções já encontradas, as dinâmicas de estabilidade/mudança 

e as relações com tradições alternativas). Como argumenta,  

Algumas vantagens do modelo de problema/solução são evidentes imediatamente. Ele 

nos permite focalizar aspectos específicos do estilo cinematográfico – certos 

problemas ao invés de todos eles – e ao mesmo tempo reconhecer que padrões de 

problema e solução podem se entrecruzar mutuamente ou com outros fatores 

(tecnológicos, econômicos ou culturais). O modelo também rompe com teleologias 

totalizantes. Só porque um cineasta formula um objetivo, não há nenhuma razão para 

crer que este, de alguma maneira, foi preordenado pela ontologia do meio. Além disso, 

a estrutura de problema/solução deixa espaço para a possibilidade de tendências 

variantes no mesmo período, já que os cineastas concebem os seus problemas e 

soluções também ao longo de linhas rivais (BORDWELL, 2013, p.206). 

 

Nesse sentido, cabe salientar que os objetos históricos (dentre os quais, se inserem as 

telenovelas) carregam em si as marcas de uma série de escolhas feitas por quem os produziu, 

decisões que são afetadas por erros e acertos que compõem a história dos agentes e seus pares, 

passam pelos materiais disponíveis à sua confecção, refletem desejos por obter determinadas 

recompensas (sejam elas financeiras ou não) e, evidentemente, expressam indícios das 

demandas que visavam cumprir. As modalidades estilísticas são marcadas por continuidades e 

descontinuidades, num percurso onde tradição e criatividade estão sempre se cruzando. A 

cultura e o contexto social fornecem regras e caminhos a serem seguidos, mas não são 

determinantes dos pormenores de uma obra. Diferentes agentes podem obter resultados 

parecidos, seja porque compartilham do mesmo repertório de esquemas, seja porque 

apresentam problemas similares a resolver. 

O paradigma problema-solução e as ideias aqui destacadas mostram que os objetos 

históricos são eficientes no estudo das representações e têm muito a revelar sobre as 

intencionalidades dos seus agentes, basta que se olhe para a direção certa. Não se trata de 

reconstruir os pensamentos dos autores em sua integralidade (até porque, essa seria uma tarefa 

impossível). É tão somente questão de formular as perguntas mais oportunas, tentar identificar 

 
existem documentos que ofereçam maiores informações sobre o processo de elaboração de parte considerável dos 

filmes (sobretudo os produzidos nas primeiras décadas do cinema). 
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os objetivos que precisavam ser atingidos, os meios que estavam disponíveis e o grau de 

autonomia com o qual esses atores podiam contar. Quanto maior a imersão na obra e nas pistas 

que vão surgindo, mais gratificantes e enriquecedores serão os resultados.  

No caso específico de Velho Chico, procuramos empreender a nossa análise com base 

em matérias de jornais; depoimentos dados pelos autores-responsáveis (o roteirista e o diretor); 

pela elaboração das escaletas com a descrição de cada uma das cenas que foram ao ar nos 172 

capítulos da telenovela, um material que permitiu um bom mergulho nas representações e 

diferentes temas tratados pela obra; e, principalmente, pelas descrições de fios narrativos e 

situações abordadas na trama (um recurso que, além de ajudar o leitor a se contextualizar na 

narrativa, nos permitiu uma maior imersão no trabalho desenvolvido pelo roteirista e na sua 

forma de contar a história). Um trabalho bastante exaustivo, mas gratificante. 

 

1.3 As representações do espaço e o caso das representações do Nordeste 

 

Por mais que busquem se fundamentar em aspectos físicos e naturais, as divisões 

regionais são produtos exclusivamente humanos. Resultam da atuação de vários agentes que, 

em disputa por benesses como poder e legitimidade, dentre tantas outras vantagens econômicas 

e/ou simbólicas, mobilizam representações e constroem discursos capazes de produzir uma 

unidade real (ou uma crença nessa unidade). Como argumenta Bourdieu (1989), 

Ninguém poderia hoje sustentar que existem critérios capazes de fundamentar 

classificações “naturais” em regiões “naturais”, separadas por fronteiras “naturais”. A 

fronteira nunca é mais do que o produto de uma divisão a que se atribuirá maior ou 

menor fundamento na “realidade” segundo os elementos que ela reúne, tenham entre 

si semelhanças mais ou menos numerosas e mais ou menos fortes (...). Cada um está 

de acordo em notar que as “regiões” delimitadas em função dos diferentes critérios 

concebíveis (língua, habitat, amanho da terra etc.) nunca coincidem perfeitamente. 

Mas não é tudo: a “realidade”, neste caso, é social de parte a parte e as classificações 

mais “naturais” apoiam-se em características que nada têm de natural e que são, em 

grande parte, produto de uma imposição arbitrária, quer dizer, de um estado anterior 

da relação de forças no campo das lutas pela delimitação legítima. A fronteira, esse 

produto de um ato jurídico de delimitação, produz a diferença cultural do mesmo 

modo que é produto desta (p.114-115). 

 

Benedict Anderson (2008), ao abordar o surgimento das nações (encaradas como 

“comunidades políticas imaginadas” 12) e do sentimento de pertença a elas associado, destaca a 

 
12 Como explica, “comunidade porque, independentemente da desigualdade e da exploração efetivas que possa 

existir dentro dela, a nação sempre é concebida como uma profunda camaradagem horizontal” (ANDERSON, 

2008, p.34, grifo do autor) e “imaginada porque mesmo os membros da mais minúscula das nações jamais 

conhecerão, encontrarão ou nem sequer ouvirão falar da maioria dos seus companheiros, embora todos tenham em 

mente a imagem viva da comunhão entre eles” (p.32, grifo do autor).  
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importância de elementos como o romance e o jornal. Formas que, aliadas a outras que 

frutificaram com o capitalismo editorial, “proporcionaram meios técnicos para ‘re-presentar’ o 

tipo de comunidade imaginada correspondente à nação” (p.55), seja por possibilitar um novo 

redimensionamento da noção de simultaneidade, com um “aqui e agora” partilhado por uma 

infinidade de pessoas que jamais se conhecerão; seja por favorecer a fixação de línguas escritas 

que criaram campos unificados de intercâmbio e comunicação; seja por proporcionarem o 

estabelecimento, a difusão e a internalização de valores e origens comuns. Ideia que, como 

vimos, é bastante corroborada por Couldry e Hepp (2017), Martín-Barbero (1997) e Lopes 

(2002, 2003, 2004, 2009, 2010a, 2010b). 

Apontado por Albuquerque Jr. (2011) como “a mais bem-acabada produção regional do 

país” (p.87), o Nordeste se insere bem à argumentação desses autores, de maneira que refletir 

sobre a sua construção enquanto uma das cinco regiões do país implica em pensar em uma série 

de delimitações, lutas e manifestações simbólicas que foram travadas ao longo de décadas. Uma 

criação que muito contou com o auxílio da imprensa13, da literatura e de tantos outros produtos 

artísticos e culturais.    

Uma vez criada a república, muitas foram as propostas de divisão regional do Brasil. O 

modelo em vigor atualmente, que divide o país em Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e 

Sul, foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 1967, revisto em 1969 

e instituído em 1970. O surgimento da ideia do Nordeste como um espaço de identidade à parte 

dentro do território brasileiro, no entanto, é muito anterior a esta divisão: emerge nas primeiras 

décadas do século XX, quando o Brasil ainda era dividido em duas regiões, Norte e Sul.  

Enfraquecidos ante a crise das suas duas principais atividades econômicas (as culturas 

do açúcar e do algodão), preocupados com o  fenômeno da seca e suas consequências 

catastróficas (nas quais, o crescimento do cangaço e o messianismo estavam incluídas) e, 

principalmente, vendo-se ameaçados diante do domínio que os estados do Sul (notadamente, 

São Paulo) passaram a exercer sobre o espaço nacional, foram as oligarquias e os parlamentares 

 
13 Na obra Nordestino: invenção do falo – Uma história do gênero masculino (1920-1940) o historiador 

Albuquerque Jr. (2013) chama a atenção para a participação do jornal O Diário de Pernambuco nesse processo de 

criação do Nordeste. Importante na difusão do ideário regionalista e tradicionalista por toda a região, o veículo, 

muito constantemente, publicava matérias de correspondentes de vários estados sobre o tema. Segundo destaca o 

pesquisador, “seu proprietário, Dr. Carlos Lyra Filho, foi um dos fundadores do Centro Regionalista. Quando das 

comemorações do centenário do Diário, em 1925, os membros do Centro elaboraram um encarte que circulou no 

dia do aniversário do jornal, chamado Livro do Nordeste, que é um dos mais importantes documentos desse 

processo de elaboração da identidade regional nordestina. Dele fazem parte artigos que abordam diferentes 

aspectos do que era definido como cultura nordestina e neles aparecem, por diversas vezes, descrições do que 

particularizaria o nordestino, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista cultural” (p.144).   
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do Norte quem deram os primeiros passos para que o recorte regional Nordeste começasse a se 

edificar. Numa tentativa de manter os seus privilégios, as elites nortistas viram a necessidade 

de unificar os seus discursos e reivindicações, falando em nome de um espaço único martirizado 

pela seca e carente do apoio dos poderes públicos.  

Nessa busca por incentivos financeiros do Governo Federal, formou-se “uma zona de 

solidariedade” entre todos aqueles que se colocavam como os “porta-vozes deste espaço 

sofredor”. O discurso da seca “aproxima os grandes proprietários da Zona da Mata dos 

comerciantes das cidades, e estes dos grandes produtores de algodão ou dos criadores de gado” 

(ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 72-73). Como consequência desse processo, “o termo 

Nordeste é usado pela primeira vez para designar a área de atuação da Inspetoria Federal de 

Obras Contra as Secas (IFOCS), criada em 1919” (p.81).  

Aparecendo no discurso institucional como a parte do Norte assolada pelas estiagens, o 

Nordeste surge no cenário nacional como o “filho das secas”. Era ele o produto de uma série de 

imagens e textos produzidos sobre esse fenômeno, aos poucos, convertido em base para que a 

região fosse desenhada. Nesse ínterim, várias ações são elaboradas com o intuito de alavancar 

um “patriotismo regional”. Além das propostas de separação do Nordeste da parte amazônica 

do Norte, gestadas no Congresso Nacional através da bancada nortista, surge, na década de 

1920, uma sucessão de eventos orquestrados pelo “intelecto regional”, os filhos dos grupos 

dominantes que estudavam na Faculdade de Direito do Recife e no Seminário de Olinda. Entre 

essas ações de cunho regionalista, podem ser apontados o Livro do Nordeste, o Centro 

Regionalista do Nordeste, o Movimento Autonomista de Pernambuco e o Congresso 

Regionalista, dentre muitos eventos que fizeram emergir e fortalecer o movimento de afirmação 

(inclusive, entre as camadas populares14).    

Numa tentativa de conferir ainda mais força a esse processo de institucionalização 

regional, as elites locais buscaram, além das motivações naturais, raízes culturais que 

justificassem a união. Em conformidade com as ideias de Bourdieu (1989), segundo o qual, o 

efeito simbólico exercido pelo discurso científico constitui uma importante arma nas lutas 

simbólicas por conhecimento e reconhecimento (visto que os seus critérios ditos “objetivos” 

ajudam a firmar e legitimar argumentos e pontos de vista), é elaborada uma sucessão de artigos 

 
14 Segundo Albuquerque Jr. (2013), “no discurso das elites regionais, notadamente daquelas ligadas a Pernambuco, 

que construíram a ideia de Nordeste, a identidade regional nordestina e seu tipo regional serão configurados a 

partir dos anos 20 e se formarão, de forma definitiva, nos anos 30. Já entre as camadas populares, como percebemos 

observando o discurso do cordel, a identidade regional nordestina só começa a ser assumida e generalizada a partir 

do final dos anos 1930, coincidindo com o início da migração para o Sul do país” (p.138).   
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de jornal e trabalhos sociológicos destinados a delinear o pensamento regionalista e instituir 

uma origem para a região (num processo onde o sociólogo Gilberto Freyre apresentou atuação 

marcante). Inicia-se, ainda, uma busca das tradições, um esforço para se encontrar elementos 

que garantissem a unidade, a semelhança e a homogeneidade do espaço, definindo o conjunto 

de representações que passaria a ser reconhecido como “a imagem oficial do Nordeste”. 

Como a região estava em crise durante esse processo de construção, todas as imagens e 

enunciados criados passaram a remeter a um “passado de bonanças”, quando a economia era 

próspera. “A aristocracia fundiária, com o declínio da exploração da cana de açúcar, entrava 

em decadência. A única riqueza que sobreviveu foi a cultura oral, o patrimônio folclórico e 

popular” (DEBS, 2010, p.62). Nesse contexto, as tradições nordestinas foram estabelecidas 

como eminentemente rurais, ligadas ao período colonial e ancoradas em aspectos como o 

folclore, o conservadorismo e a saudade (REBELO, 2007). O Nordeste é apresentado como 

“espaço de felicidade, numa romantização intencional do próprio ‘atraso’ (entendido aqui como 

o oposto de ‘progresso’, invariavelmente associado à industrialização e à mundialização)” 

(TROTTA, 2008, p.8). Em oposição ao Sul, moderno, o Nordeste é encarado como o berço da 

brasilidade. 

Estruturadas de acordo com os interesses das classes dominantes, essas tradições foram 

moldadas de maneira a cumprir a uma dupla função. A primeira foi promover um apagamento 

das diferenças regionais, estabelecendo as raízes comuns que justificassem a edificação do 

Nordeste enquanto região. A segunda, foi ocasionar a naturalização de um discurso centrado na 

memória, no combate ao moderno e na valorização do passado, constituindo, assim, mais uma 

eficaz tentativa de manutenção dos privilégios e do lugar social ocupado pelas oligarquias 

locais. Como defende Albuquerque Jr. (2011), 

O medo de não ter espaços numa nova ordem, de perder a memória individual e 

coletiva, de ver seu mundo se esvair, é que leva à ênfase na tradição, na construção 

deste Nordeste. Essa tradição procura ser uma baliza que oriente a atuação dos homens 

numa sociedade em transformação e impeça o máximo possível a descontinuidade 

histórica. Ao optar pela tradição, pela defesa de um passado em crise, este discurso 

regionalista nordestino fez a opção pela miséria, pela paralisia, mantendo parte dos 

privilégios dos grupos ligados ao latifúndio tradicional, à custa de um processo de 

retardamento cada vez maior de seu espaço, seja em que aspecto nos detenhamos 

(p.90).  

 

Em meio a essa seara de práticas e enunciados, a construção de uma cultura regional 

ganha corpo, num processo onde os artistas e os intelectuais locais apresentaram uma atuação 

crucial: ao retratar a região e o seu povo, com seus costumes, particularidades e maneiras de 

ser, ver, sentir e agir, as artes ajudaram a difundir representações e estereótipos, ocupando um 
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lugar de destaque na invenção das tradições nordestinas e na construção de uma memória 

discursiva ligada à região. Uma elaboração artística, cultural e política onde o Sertão e o 

sertanejo aparecem como emblemáticos enquanto “materializações” da realidade e do modo de 

viver no Nordeste.   

Refletindo sobre as representações do Nordeste na literatura e no cinema, Sylvie Debs15 

aponta o Sertão como um local emblemático na produção artística brasileira. Isso porque os 

discursos construídos sobre ele ao longo das décadas o fizeram despontar como símbolo 

nacional por excelência ou, dito em outros termos, um microcosmo da nação. Analisando obras 

produzidas por diferentes autores em momentos diversos da história do país, a pesquisadora 

constata que as representações e pontos de vistas evocados têm conexão direta com as fases da 

evolução política, econômica e social vivenciadas pelo Brasil no decorrer do século XX. 

Segundo argumenta, o desenvolvimento da percepção do Nordeste em nível nacional 

apresentou cinco momentos marcados pela passagem da literatura para o cinema:  

a descoberta de uma região considerada como o berço original da civilização brasileira 

(1902-1929), a descrição-denúncia de um estado de pobreza e miséria (1930-1938), a 

mitificação do sertão tanto no cinema quanto na literatura (1953-1956), a revolta 

contra a injustiça e o esquecimento enquanto o resto do país conhecia uma taxa de 

crescimento e desenvolvimento superior (1963) e o desejo de resgatar a memória de 

uma cultura e um modo de vida específicos (1996-1998) (DEBS, 2010, p.297-298). 

 

A exemplo do que acontecera com o próprio ideário em torno da região, a imagem do 

homem nordestino começou a ser cunhada de forma mais precisa num período que vai de 1924 

a 1930, quando ganharam corpo as discussões sobre suas características antropológicas, físicas, 

culturais etc. Embora tais imagens tenham sido moldadas por intelectuais que eram membros 

da elite local, sua principal fonte de inspiração foi o homem das camadas populares. 

Principalmente, aquele vindo do campo, um tipo simples, rústico, porém másculo. Um 

personagem que já surge com ares militantes: 

Definido, portanto, como um tipo tradicional, um tipo voltado para a preservação de 

um passado regional que estaria desaparecendo. Um passado patriarcal, que parecia 

ser substituído por uma sociedade “matriarcal”, efeminada. O nordestino é definido 

como um homem que se situa na contramão do mundo moderno, que rejeita suas 

 
15 Sobre a pesquisadora, cabe mencionar que ela lida com perspectivas que são particularmente caras à abordagem 

pretendida nesta pesquisa. Ela parte da ideia de que, além de datadas, no sentido de estarem relacionadas a um 

contexto específico, as representações contidas nas obras são dotadas de uma autoria, são diretamente 

influenciadas por aspectos como a origem geográfica dos criadores responsáveis pelas obras, suas convicções 

ideológicas e suas percepções sobre a realidade. Como explica, “o real não é mais uma referência como objeto de 

saber, mas se define com a representação do espaço geográfico e histórico no qual se inscreve a ficção. Este real, 

no caso, o sertão, será tratado diferentemente em função das escolhas ideológicas e estilísticas dos autores” (DEBS, 

2010, p.141). 



59 
 

superficialidades, sua vida delicada, artificial, histérica. Um homem de costumes 

conservadores, rústicos, ásperos, masculinos. O nordestino é definido como um 

macho capaz de resgatar aquele patriarcalismo em crise, um ser viril capaz de retirar 

sua região da situação de passividade e subserviência em que se encontrava 

(ALBUQUERQUE JR., 2013, p.150, grifos nossos). 

 

Apesar de, até então, a região ser representada por uma “variedade” de tipos humanos 

(a exemplo do sertanejo, do brejeiro e do praieiro, que corresponderiam às chamadas áreas 

etnográficas em que estaria dividida), o protótipo escolhido para a construção do nordestino foi 

o do sertanejo. Uma figura que se destacava por vários aspectos: além de constituir um 

contraposto a todos os tipos citadinos (considerados moles e decadentes), ele emergia como o 

representante de um tipo ideal de nacionalidade, um homem que, isolado no interior, não teria 

sido corrompido pelas influências cosmopolitas. Além disso, e principalmente, o sertanejo era 

ele próprio a personificação da força. Só mesmo um macho poderia defrontar-se (e sobreviver) 

a uma natureza tão hostil quanto a do sertão, que vinha sendo propalado (e propagandeado) 

como uma área seca, árida, ríspida, inclemente. Nesse sentido, 

Havia uma proposta clara, portanto, do movimento regionalista e tradicionalista de 

contribuir para traçar e fixar o perfil do homem da região, de dar a ele uma 

“personalidade”, uma fisionomia. Para isto incentivou que esse regionalismo se 

explicitasse em obras de arte, tanto no campo das artes plásticas, como na literatura, 

visando a “dar expressão ao regional”. Era preciso, inclusive, educar o gosto da 

população, para que, em vez de admirar tudo que era estrangeiro, gostasse do que era 

regionalmente nosso. Era preciso que “a matutinha sonhadora do interior deixasse de 

se entusiasmar pelos heróis do faroeste americano e visse que ao seu lado Zé Vaqueiro 

era capaz de inúmeras proezas, que ela desvalorizava por conviver com elas 

quotidianamente, e sem recorrer aos truques do cinema americano” 

(ALBUQUERQUE JR., 2013, p.145). 

        

No entanto, antes de falar sobre as produções artísticas que resultaram na criação de 

diferentes modos discursivos e estilísticos associados à região, julgamos que cabe um adendo: 

assim como o seu espaço e as identidades nela contidas não são homogêneas16, os pensamentos, 

argumentos e pontos de vista sobre ela também não o são. Dessa forma, julga-se oportuno citar 

aqui as duas principais “correntes” que atuaram nesse processo de elaboração de imaginários 

sobre o Nordeste: a primeira, de cunho regionalista/tradicionalista, fundada no já citado 

discurso da saudade; e a segunda, ligada aos artistas e intelectuais de esquerda, caracterizada 

 
16 O que se mostrou aqui foi um simples recorte da região, uma imagem formulada a partir da elaboração e da 

disseminação de uma série de discursos datados e replicados com regularidade em diferentes meios e produtos. 

Uma criação que visou dissolver as identidades dos diferentes grupos e classes contidos na região, bem como diluir 

suas próprias diversidades, atribuindo uma origem comum e forjando noções de “cultura nordestina”, “realidade 

nordestina”, “espaço nordestino” que fossem capazes de abarcar áreas tão diversas quanto a zona da mata 

pernambucana, o sertão piauiense, o litoral do Rio Grande do Norte, o oeste baiano e a parte Amazônica do 

Maranhão, dentre tantas outras.    
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por apresentar os conflitos, denunciar as injustiças sociais e a condição de miserabilidade a que 

parte da população vinha sendo submetida. Ambas, vale mencionar, apesar de apresentarem 

caminhos e intencionalidades diversas, acabaram por reforçar uma mesma formação discursiva 

que associa a região ao atraso e à pobreza, corroborando os binarismos tradição x modernidade, 

Norte x Sul, litoral x sertão, urbano x rural. 

 

1.3.1 As representações de um Nordeste regionalista/tradicionalista 

 

Entre os tradicionalistas, predominava o desejo de tematizar o Nordeste “como o lugar 

da conservação de uma identidade ameaçada a se perder” (ALBUQUERQUE, JR. 20011, 

p.128). Na literatura, a região é contada e descrita como a terra dos coronéis, dos jagunços, dos 

cangaceiros e dos santos, do sertão ou do engenho, como pode ser visto em obras de escritores 

como José Américo de Almeida, Rachel de Queiroz e José Lins do Rego (este terceiro, cabe 

mencionar, um autor emblemático para que se possa entender a essência do “romance de 

trinta”).  

Nascido na cidade de Pilar, Paraíba, no ano de 1901, José Lins teve a sua origem ligada 

à elite açucareira. Órfão de mãe aos quatros anos de idade, foi levado a viver no Engenho 

Corredor, propriedade do Coronel Bubu, seu avô materno e senhor de oito engenhos na várzea 

do rio Paraíba. Morou no Engenho até os 12 anos de idade, quando foi encerrado no Internato 

Nossa Senhora do Carmo, em Itabaiana-PB. Estudou no Colégio Diocesano Pio X, na capital 

do estado, e depois transferiu-se para o Recife, onde, além de frequentar o Instituto Carneiro 

Leão e o Ginásio Pernambucano, ingressou na Faculdade de Direito. Se interessou por 

literatura, trabalhou como jornalista, fez amizades entre o intelecto local, engajou-se no 

Movimento Regionalista. Em 1929, escreveu o seu primeiro livro, Menino de Engenho, obra 

com aspectos autobiográficos inspirada em experiências que tivera na infância, marcada pela 

figura imponente do avô, as conversas das criadas, as relações com os moleques da bagaceira.  

Enveredou-se pelo ciclo da cana de açúcar, retratando em obras seguintes (Banguê, 

Usina e Fogo Morto) a decadência dos engenhos e da sociedade patriarcal, a chegada da usina, 

as novas relações e papéis que ela instaura. Enquanto o senhor de engenho (materializado na 

figura do Coronel Zé Paulino) era sábio, generoso, querido e respeitado por todos, o usineiro 

aparece como sem força e nem dignidade, um proprietário impessoal e inclemente. A 
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modernização é associada à perda. A nostalgia dá a tônica a diversos personagens e romances. 

“Um tema de fato predominante é ‘a imensa tristeza do fracasso’ (...). Herdeiros de uma história 

de decadência, os personagens vivem processos de ‘desorganização’, equilibrando-se de modo 

instável entre o passado e o presente, entre o que foram e o que jamais voltarão a ser” 

(MARQUES, 2017, p.102). 

Nesse sentido, o declínio do engenho é acompanhado de uma queda moral e de um 

profundo desalento. Segundo sintetiza o próprio José Lins do Rego na nota à primeira edição 

do livro Usina, lançado em 1936: 

Com Usina termina a série de romances que chamei um tanto enfaticamente de “ciclo 

de cana-de-açúcar”. A história desses livros é simples – comecei querendo apenas 

escrever umas memórias que fossem as de todos os meninos criados nas casas-grandes 

dos engenhos nordestinos. Seria apenas um pedaço de vida que eu queria contar. 

Sucede, porém, que um romancista é muitas vezes o instrumento apenas de forças que 

se acham escondidas no seu interior. Veio, após Menino de Engenho, Doidinho, em 

seguida Banguê. Carlos de Melo havia crescido, sofrido e fracassado. Mas o mundo 

do Santa Rosa não era só Carlos de Melo. Ao lado dos meninos de engenho havia os 

que nem nome de menino podiam usar, os chamados “moleques da bagaceira”, os 

Ricardos. (...) Depois de Moleque Ricardo veio Usina, a história do Santa Rosa sendo 

arrancado de suas bases, espatifado, com máquinas de fábrica, com ferramentas 

enormes, com moendas gigantes devorando a cana madura que as suas terras fizeram 

acamar pelas várzeas. Carlos de Melo, Ricardo e Santa Rosa se acabam, têm o mesmo 

destino, estão tão intimamente ligados que a vida de um tem muito da vida do outro. 

Uma grande melancolia os envolve de sombras. Carlinhos foge, Ricardo morre pelos 

seus e o Santa Rosa perde até o nome, se escraviza (REGO, 2010, p.29-30).  

      

Entre os tradicionalistas, as artes plásticas se destacam por conferir formas visuais às 

imagens produzidas pelos romances e pela sociologia regionalista, cristalizando representações 

e instituindo-as como imagens típicas da região. Como argumenta Albuquerque Júnior (2011),  

Os quadros não são apenas representação de um real, de uma empiria, de uma coisa. 

Eles são descobertas de uma nova forma de ver, um novo ângulo para olhar os objetos 

familiares. (...) Pensar a região requer vê-la, e vê-la não é olhar para sua empiria 

amorfa, variada e colorida, mas organizar uma dada visibilidade com imagens que 

sejam consideradas sintéticas, imagens que remetam a uma pretensa essência, 

imagens simbólicas, arquetípicas, que serão instituídas com seu vir à luz como o rosto 

da região. Os quadros são cintilações, iluminações, linhas de luz, cores, formas, que 

constroem um dado espaço pictórico para a região, que lhe atribuem formas 

“verdadeiras e definitivas”; formas que lhe dão corpo e falam de sua alma. Nestas 

telas não só figuram os traços regionais, como ensinam a vê-los, desenhá-los. Elas 

educam a visão para descrevê-los. Para imaginá-los. Ensinam as outras pessoas a 

organizarem “paisagens regionais”, a identificarem “tipos ícones regionais”, a fixarem 

o que seriam as cores e a luz “regional” (p.165-166).   

 

Dois importantes artistas ligados a esse regionalismo foram os pintores Cícero Dias e 

Lula Cardoso Ayres, ambos pernambucanos, ambos provenientes – assim como José Lins do 

Rego – do mundo dos engenhos e da elite açucareira local. Em suas obras, além das cores de 
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um Nordeste tradicional, patriarcal e folclórico, a região aparece como um espaço de 

reminiscências e de sonhos, onde objetos das casas-grandes da infância dividem espaço com 

mulatos, sinhazinhas, figuras do cordel e elementos das paisagens locais.  

Cícero Dias nasceu e foi criado no Engenho Jundiá, na cidade de Escada. Aos quatorze 

anos, mudou-se para o Rio de Janeiro. Estudou no Mosteiro São Bento, começou o curso de 

arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes, conheceu modernistas célebres (como Graça 

Aranha, Manoel Bandeira e Murilo Mendes), dedicou-se à pintura e fez sua primeira exposição 

em 1928. Incomodado com a “timidez conservadora que vai tomando conta do ambiente 

cultural modernista” (GRANDO, 2017, p.1079) no início dos anos 1930 e com o sentimento de 

solidão que passa a invadi-lo na então capital federal, decide transferir-se para o Recife, onde 

pretendia “estudar as ‘cores’, os costumes de sua gente, o folclore de sua região natal” (p.1079). 

Aproxima-se de Gilberto Freyre e firma uma participação ativa no Movimento Regionalista, 

que visava proclamar o Nordeste como a matriz da identidade brasileira.  

Segundo as palavras de Freyre, uma forte amizade e um projeto comum os une nessa 

época: fincar a moldura da "pernambucanidade" na aventura modernista do país. E, 

aqui, tal sentimento tendia a se introduzir marcando presença numa empenhada 

revisitação e afirmação cultural nordestina, idealizada como capaz de abolir a 

distância entre o popular e o erudito, entre as elites triunfantes do Sul e do Sudeste e 

a aristocracia nordestina (p.1081). 

 

Nesse sentido, o passado rural vitorioso da região torna-se marcante no espaço 

imagético de Cícero Dias, que dá às suas obras o tom esverdeado dos canaviais, mesclado ao 

azul e ao vermelho do folclore. Ganham destaque as paisagens, elementos e lembranças da 

infância (sobretudo, na primeira fase da sua obra, que vai até 1938). “São quadros que 

transpiram uma visão poética, lírica, da sociedade açucareira, das relações idílicas, sem conflito 

entre os grupos sociais” (ALBUQUERQUE JR., 2011, p.167).  

Entre uma variedade de obras, Cícero Dias foi responsável pela ilustração de capa da 

primeira edição do livro Casa Grande & Senzala (Gilberto Freyre), na qual retratou o Engenho 

Noruega, uma das fazendas de sua família, e pela pintura Eu vi o mundo... E ele começava no 

Recife, um painel que media, originalmente, 15 metros de comprimento por 1,94 de altura. 

Considerada o “mito de criação do Nordeste”, a pintura fora elaborada entre 1926 e 1929 e se 

caracteriza por trazer, sob a luz amarela da caatinga e do canavial, várias cenas pernambucanas, 

a exemplo dos engenhos, o mar, a arquitetura recifense, as procissões, os carros de boi, a 

sensualidade das suas mulheres, o artesanato regional, a convivência entre brancos e mulatos. 
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Nascido em 1910, Lula Cardoso Ayres era recifense e filho de usineiros. Iniciou seus 

estudos de pintura aos doze anos, num ateliê montado para ele no maior quarto da antiga senzala 

do sobrado de sua família, na rua Benfica. Estudou também em Paris e no Rio de Janeiro, de 

onde teve que retornar no ano de 1932: sua família estava atravessando dificuldades financeiras 

e ele deveria auxiliar o pai na administração da usina de açúcar em Cucaú, onde residiu até 

1944.  

Como descreve Dimitrov (2016), ao chegar ao Recife, sete anos após sua partida, Ayres 

encontrou um “sentimento nativista dominando diferentes esferas da vida; o discurso 

regionalista engrossado pela produção cultural da elite letrada, manifesta em livros de poesia, 

romances, artigos de jornal, congressos, suplementos literários” (p.16-17). Assim como 

ocorrera com Cícero Dias, se aproxima de Gilberto Freyre, com quem passou a frequentar 

xangôs e maracatus (e a integrar importantes eventos ligados ao Movimento Regionalista, a 

exemplo do Salão de Artes Plásticas do I Congresso Afro-Brasileiro do Recife, realizado em 

1934). 

Além do ambiente intelectual recifense marcado pelo regionalismo, Ayres viu na Usina 

de Cucaú uma grande fonte de inspiração para a sua obra, aproximando-se de motivações 

populares e folclóricas. Os objetos da casa grande, que segundo Albuquerque Jr. (2011), “faz 

surgir sempre um fantasma a espreitar, como a denunciar a morte daquela sociedade” (p.171) 

e, principalmente, os trabalhadores rurais e as expressões culturais da região tornaram-se 

elementos marcantes em suas produções. Nas palavras de Dimitrov (2016), 

A rápida integração de Ayres ao projeto regionalista é visível em toda sua produção a 

partir da década de 1930. (...). Ayres teve um papel criativo importante na composição 

de um repertório imagético a respeito do que se passou a chamar de “cultura popular”, 

elevada ao status de genuinamente pernambucana (...). A maneira como Ayres se 

movimentou no feixe de relações sociais, que o posicionava e também oferecia 

caminhos, resultou nas soluções artísticas por ele propostas: os quadros sobre 

personagens do bumba-meu-boi, as fotografias de trabalhadores ou cenas de gênero 

figuradas com bonecos de barro, o olhar atento para as manifestações culturais das 

classes subalternas (p.17). 

 

No campo da música, um dos principais representantes do regionalismo brasileiro foi o 

pernambucano Luiz Gonzaga, que ajudou a construir a imagem do território nordestino nos 

quatro cantos do país (visto que, na década de 1940, o rádio desempenhou um papel 

fundamental no projeto desenvolvimentista e de integração nacional vivenciado a partir do 

Estado Novo). Nascido em 1912, na Fazenda Caiçara (Exu-PE), Gonzaga era filho de 

camponeses pobres e, para sobreviver no Rio de Janeiro, local em que dera baixa do exército 
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para se dedicar à música, passa a tocar sanfona em todos os lugares onde tem oportunidade: de 

cabarés e dancings, nos quais tocava ritmos estrangeiros como valsas, tangos e boleros; ao 

programa de calouros de Ary Barroso, onde, após vencer um concurso executando o forró Vira 

e Mexe, torna-se um dos contratados da Rádio Nacional, no ano de 1940. 

Convivendo com músicos de todo o país, resolve, a partir de 1943, “assumir a identidade 

de um artista regional, ser um representante do ‘Nordeste’, criando para isso uma indumentária 

típica que reunia a roupa do vaqueiro nordestino com o chapéu usado pelos cangaceiros” 

(ALBUQUERQUE JR., 2011, p.174). Gonzaga passa a atuar de maneira a criar associações 

sonoras, imagéticas e discursivas que remetiam sua figura à ideia de nordestinidade que vinha 

sendo construída pelos intelectuais e a oligarquia da região, mesmo sem ligações diretas com o 

Movimento Regionalista desenvolvido no Recife. 

Num período em que a valorização da produção nacional e popular estava em voga, 

Gonzaga foi convidado a fazer parte da campanha presidencial de Getúlio Vargas; tornou-se 

garoto propaganda de empresas como o Laboratório Moura Brasil e a distribuidora de petróleo 

Shell, pelos quais fez turnê por todo o país e visitou, principalmente, as regiões interioranas. 

Com uma música voltada ao migrante nordestino nos centros urbanos do eixo Rio/São Paulo e 

ao público das capitais nordestinas que podia consumir discos, o rei do baião figurou nas 

paradas de sucesso das execuções musicais no Brasil entre o final da década de 1940 e a metade 

da década de 1950 (OLIVEIRA, 2009). Como defende Freire (2012), a musicalidade de 

Gonzaga “chegava aos nordestinos migrantes como uma lembrança da terra natal. Esses 

elementos identitários, como a vestimenta, linguajar e ritmo explicam o sucesso do forró no 

Sudeste do país” (p.23). 

Com um discurso fundado nas tradições e raízes da sua terra natal, as canções do Rei do 

Baião levavam ao Brasil o Nordeste de um povo sofrido, honrado, resignado e crédulo. Uma 

população simples e permanentemente sujeita à natureza, seus ciclos e intempéries. Nordeste 

também do pobre migrante rural, que vai à cidade grande à procura de melhores condições de 

vida, mas que não consegue se adaptar à nova realidade. “A política paternalista, a memória 

dos sofrimentos, a saudade dos valores de tradição familiar serão a tônica expressa nas letras 

dessas músicas” (BALTAR, 2005, p.216).   

Esse Nordeste (da saudade, do resgate às memórias, da religiosidade, da força do 

sertanejo...) tão propagado pelos tradicionalistas, transformou-se em uma formação discursiva 

bastante forte, replicada em vários meios e produtos ao longo das décadas. Encontra força, 
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inclusive, na própria trama Velho Chico, cujo colorido das imagens remetem às pinturas 

regionalistas, os figurinos e a cenografia fazem constante alusão ao imaginário e às épocas 

remotas. Em Grotas do São Francisco, onde absolutamente todas as casas tinham oratórios e 

imagens de santos de devoção, havia a preocupação de transmitir ao público as expressões de 

uma cultura rica e ameaçada a se perder. O Nordeste era sim o berço da brasilidade e o sertanejo, 

a representação da honradez, da força e da valentia (bem como da violência, tão corriqueira a 

presença de jagunços e a resolução de desavenças no braço/ faca). 

Se “o nordestino seria macho pela própria história da região, que teria exigido a 

sobrevivência dos mais fortes, dos mais valentes e corajosos” (ALBUQUERQUE JR., 2013, 

p.185), o que não dizer do protagonista da obra, Santo dos Anjos?  Proveniente do árido do 

sertão pernambucano, ele sobreviveu (ainda bebê recém-nascido) a uma jornada de meses em 

pleno sol escaldante, carregado pelos pais no lombo de uma mula; enfrentou, em várias 

situações (e de peito aberto), rivais armados; derrubava boi bravo já na adolescência e não 

perdeu uma luta/rinha sequer. Era o verdadeiro contraposto ao rival almofadinha e frouxo 

constituído pelo deputado Carlos Eduardo, nascido e criado na capital, desconhecedor da terra 

e fraco de caráter.      

 

1.3.2 As representações de um Nordeste Crítico 

 

Contrastando com a visão dos tradicionalistas, surgem, ainda na década de 1930, as 

primeiras manifestações culturais caracterizadas por problematizar o Nordeste, encarando-o 

como um espaço de revolução e rupturas e constituindo a segunda “corrente” que atuou de 

forma ativa na construção de representações sobre a região. A influência da teoria marxista no 

pensamento social e artístico fez surgir o Nordeste de denúncia social, que não poetiza a seca, 

não sente falta da casa-grande e nem pede uma volta ao passado. Esse grupo não se preocupa, 

apenas, com a diferença crescente entre Norte e Sul. Ele quer denunciar as desigualdades e 

injustiças existentes na própria região, com seus milhões de explorados, esfomeados, 

esquecidos. É nesse contexto que aparece a poesia de João Cabral de Melo Neto e o pensamento 

social de Josué de Castro. É nesse cenário em que se inserem, também, as obras dos comunistas 

Graciliano Ramos e Jorge Amado.  
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Graciliano Ramos nasceu em Quebrangulo-AL, no ano de 1892. Proveniente de uma 

família de comerciantes e pequenos criadores de gado, passou a infância e a adolescência em 

fazenda dos interiores de Alagoas e Pernambuco. O desejo de se tornar literato o levou, em 

1914, para o Rio de Janeiro, onde trabalhou em jornais como o Correio da Manhã, O Século e 

o A Tarde, mas, ainda no ano seguinte, uma epidemia de peste bubônica atingiu vários de seus 

irmãos e familiares, obrigando-o a retornar. Entre 1927 e 1930, foi prefeito da pequena cidade 

de Palmeira dos Índios-AL. Tornou-se, em 1930, Diretor da Imprensa Oficial do estado, e em 

1933 assumiu a direção da Instrução Pública de Alagoas (cargo equivalente ao de Secretário 

Estadual de Educação). Em março de 1936 foi preso sem acusação formal, sendo mantido por 

nove meses em cadeias de Maceió, Recife e Rio de Janeiro, onde firmou residência após sair 

da prisão. Filiou-se ao Partido Comunista em 1945, mas o pensamento de esquerda já estava 

presente em sua obra bem antes disso, estando manifesto em seus quatro romances (Caetés, São 

Bernardo, Angústia e Vida Secas), todos publicados na década de 1930.  

Erudito, Graciliano tinha profunda preocupação com a estética e uma sintaxe 

extremamente apurada. Estudava dicionários, conhecia as inovações dos modernos romances 

europeus (como o monólogo interior e a fragmentação dos planos), pesquisava cuidadosamente 

o modo de falar do sertanejo: preocupava-se em fixar a língua nacional ao incorporar elementos 

da fala popular. Se interessava pelo realismo crítico e pela profunda investigação psicológica 

dos personagens. Como explica Marques (2017), “sem deixar de questionar a sociedade, o que 

lhe interessa é a existência interior de suas criaturas” (p.33). Transpassando traços da própria 

personalidade aos textos, sempre muito secos, diretos, pessimistas, ele desenvolveu uma 

literatura marcada pela brutalidade nas paisagens e, sobretudo, nas relações sociais. Seus 

personagens são frustrados, humilhados. Se devoram por dentro. Remoem mágoas, ofensas e 

outros sentimentos complexos.  

Nesse sentido, Graciliano empreende reflexões sobre o Nordeste a partir de uma 

perspectiva nova: o olhar interior de seus personagens, fazendo uma ponte entre o social e o 

psicológico. Usa de dramas particulares para levantar conjunturas coletivas, e pôr em questão 

aspectos como a modernização, a relação campo X cidade, a aristocracia rural decadente e a 

situação do camponês oprimido que, sem direito a fala, grunhe feito animal. Segundo salienta 

o pesquisador Zenir Campos Reis, em entrevista ao Portal do MEC17, Graciliano Ramos é uma 

figura diferente na literatura dos anos 30 porque incorpora de maneira forte os pontos de vista 

 
17 Disponível no endereço eletrônico: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/Revisao-T.Graciliano-

Zenir%20Campos%20Reis.pdf, acesso em 24 de Maio de 2018. 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/Revisao-T.Graciliano-Zenir%20Campos%20Reis.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/Revisao-T.Graciliano-Zenir%20Campos%20Reis.pdf
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dos atores diretamente envolvidos nas diversas camadas da sociedade, abarcando tanto o 

proprietário identificado com os valores burgueses, como é o caso de Paulo Honório (São 

Bernardo), quanto a classe média, representada por Luís da Silva (Angústia), e o “proletariado 

rural”18, retratado por Fabiano e sua família em Vidas Secas. 

Além disso, outro ponto a se destacar é sua maneira original de abordar a seca e os 

sertanejos por ela afetados: na obra de Graciliano, os personagens têm uma vida de agruras, 

mas o que de fato os flagela não são as imposições da natureza.  

Na narrativa sobre os retirantes, o ciclo da natureza é o que menos importa. O 

nomadismo não decorre de um fenômeno natural, mas do fato de Fabiano não poder 

ser um proprietário vinculado à terra, já que é explorado como um bicho e 

violentamente oprimido. Não é da seca que o sertanejo foge. Pela migração, ele 

procura escapar da fome e do mandonismo do latifúndio. Trata-se, pois, de um 

problema social. A luta contra a natureza não está em primeiro plano, a seca 

propriamente dita só aparece no primeiro e no último capítulo. Como enfatizou Luís 

Bueno, “as vidas são secas – e não a terra”. Se levarmos em conta os traços da 

literatura sobre a seca, praticada no Nordeste desde a época do Romantismo, seremos 

obrigados a concluir, definitivamente, que o livro de Graciliano não se adéqua ao 

rótulo de romance da seca. A tradição é longa: desde O sertanejo (1875), de José de 

Alencar, Os retirantes (1879), de José do Patrocínio, Luzia-Homem (1903), de 

Domingos Olímpio, entre outros, até O quinze (1930), de Rachel de Queiroz, a 

tentativa de representar o drama do retirante quase sempre esbarrou em visões 

fantasiosas, estereotipadas e limitadas, focalizando-se na maioria dos casos apenas o 

fenômeno climático (MARQUES, 2017, p.65-66). 

  

Jorge Amado nasceu no distrito de Ferradas, Itabuna-BA, em 1912. Filho de um 

comerciante sergipano que se tornou proprietário de fazendas de cacau no sul da Bahia, mudou-

se com pouco mais de um ano para Ilhéus, cidade onde passou a infância. Aos dez anos de 

idade, transferiu-se para Salvador, cursando os estudos secundários no Colégio Antônio Vieira 

e no Ginásio Ipiranga. Ainda na adolescência, começou a participar da vida literária da capital 

baiana. Atuou em jornais locais (a exemplo dos periódicos Diário da Bahia e Imparcial) e em 

1928 fundou, junto com um grupo de amigos, a Academia dos Rebeldes, movimento que 

pregava uma “arte moderna, sem ser modernista”19 e que tinha como foco discutir a identidade 

nacional a partir da valorização das raízes populares e da denúncia à situação de pobreza e 

atraso em que vivia o país (sobretudo, a região Nordeste). 

 
18 O pesquisador usa o termo proletariado com hesitação por ter consciência de que, na época em que o romance 

fora escrito, os trabalhadores rurais não gozavam de quaisquer direitos trabalhistas. 
19 O escritor e os demais membros da Academia dos Rebeldes teceram várias críticas ao movimento iniciado com 

a Semana de Arte Moderna de 1922, acusado de girar “em torno dos grandes proprietários de café de São Paulo e 

do PRP, configurando-se assim, um movimento de classe que nada trouxe de original, transpondo apenas diversos 

movimentos que surgiram na Europa pós Primeira Guerra (cubismo, dadaísmo, surrealismo etc.)” (PONTES, 2009, 

p.150).  
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Publicou, em 1931, sua primeira obra, o romance O País do Carnaval, marcada por um 

profundo ceticismo e repleta de personagens indiferentes ou sarcásticos em relação à 

polarização política que atravessava o país. Em 1932, filiou-se ao Partido Comunista, fato que 

traria repercussões diretas à sua produção literária: a obra de Jorge Amado torna-se militante. 

Passa a “submeter as matérias de expressão locais ao esquema de interpretação internacional 

do marxismo” (ALBUQUERQUE JR., 2011, p.240), assumindo um projeto estético que visa, 

ao “conciliar o belo de sua terra, do seu povo, de seus temas, com o social, feio, miserável” 

(p.240), atuar na busca da construção de um novo mundo. Como explica Pontes (2009), ser 

militante 

Significa construir uma obra acreditando na vitória, enquadrando-se, dessa forma, 

numa das tendências que disputam ou elaboram teses e mecanismos que almejam a 

transformação do mundo e do homem. O militante não atua apenas pela boa vontade 

de contribuir nas transformações, pois isso é engajamento. O literato militante não é 

espontâneo em suas narrativas e considerações, mas coerente ou centralizado numa 

proposta política, isto é, seu texto parte de um eixo político já existente e sua produção 

vem reafirmar essa linha de pensamento ou estratégia transformativa (p.149). 

 

Nesse sentido, a obra de Jorge Amado adquire o compromisso de denunciar as mazelas 

da sociedade brasileira, que em seus livros são materializados na cidade de Salvador (ambiente 

urbano) e nas fazendas de cacau do sul da Bahia (ambiente rural), dando voz aos diferentes 

grupos proletários, aos moradores de subúrbios, aos meninos de rua, às prostitutas... Além de 

denunciar a exploração a que as camadas populares eram submetidas, os romances amadianos 

visavam a construção de uma moral solidária entre os trabalhadores, chegando a apontar a 

consciência de classe, o comunismo e o Partido20 como caminhos para a construção de um 

mundo melhor. Uma visão que se inseria ao contexto internacional de ascensão da polarização 

entre os movimentos fascista e comunista que marcou o período entre guerras e que resultou 

“na tradução de sua produção literária para quarenta idiomas, aproximadamente, e na 

publicação de tais obras no estrangeiro. Consequentemente, o escritor baiano é referenciado na 

literatura internacional, principalmente entre os antifascistas e simpatizantes do comunismo” 

(PONTES, 2009, p.152).   

Em sua obra, Amado traça uma visualidade do Nordeste (e, principalmente, da Bahia) 

que, além de mesclar o popular ao discurso político, é ligada à sensualidade, ao calor, ao suor, 

 
20 Segundo Albuquerque Jr. (2011), “em sua obra, notadamente aquela publicada entre 1944 e 1954, os seus 

personagens militantes veem o Partido como lar, a escola, a razão da vida; veem-no como detentor da verdade e 

como arma para mudar o destino do mundo. Amado traça sua identidade de escritor a partir da ideia de que é uma 

voz do Partido, voz da revolução, que chama para lutar por todos, pelo destino de todos, sem exceção” (p.242).  
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ao litoral (numa abordagem, inclusive, muito próxima à que Dorival Caymmi construiu em suas 

músicas). A exceção a esse universo foi o romance Seara Vermelha, lançado em 1946, que 

constituiu a única obra do escritor baiano ambientada no sertão. Um romance que, seguindo um 

caminho próximo ao traçado por Graciliano Ramos em Vidas Secas, tece denúncia ao sistema 

a que os trabalhadores rurais nordestinos eram submetidos: mais uma vez, não são as condições 

climáticas da região as verdadeiras causadoras da migração dos retirantes.  

Não existem na narrativa referências que possibilitem identificar a localização da 

fazenda, o que nos leva à conclusão de que as precárias condições impostas aos 

trabalhadores eram comuns em toda a região. O narrador relata um sistema semifeudal 

de relações trabalhistas com os meeiros sendo obrigados a comprar no armazém da 

fazenda os alimentos básicos para a alimentação diária e a trabalhar um dia 

gratuitamente para o proprietário da terra. Amado ao omitir com precisão o espaço da 

narrativa, sugere que situações como as vivenciadas por esses trabalhadores rurais 

podem acontecer em qualquer local da região Nordeste. Quando a fazenda do coronel 

Aureliano é vendida, todos são expulsos das terras onde durante anos trabalhavam e, 

por não terem mais de onde retirar o sustento diário optam pela longa migração. (...) 

Não é a seca a causadora do êxodo, mas os retirantes tornam-se vítimas da má 

distribuição da terra, ou seja, vítimas do latifúndio e da ausência dos direitos 

trabalhistas e do abandono nas glebas (COSTA; ANDRADE, 2013, p.804). 

 

Em 1956, após Nikita Khruchióv tecer denúncias contra Stálin no 20º Congresso do 

Partido Comunista da União Soviética, Jorge Amado se desligou do PCB. Suas obras, a partir 

de então, deixariam a militância de lado e adquiririam um novo viés: o escritor muda o seu 

olhar, deixando de construir seus romances a partir da perspectiva de uma esquerda idealista 

que louva a Prestes, a Stálin e ao Comunismo. O engajamento social, no entanto, continuaria. 

Suas obras seriam marcadas, por exemplo, pelas críticas à burguesia (com seus costumes 

extravagantes e falsos moralismos), pela abordagem da questão racial e pela atenção dada ao 

sincretismo religioso.  

João Cabral de Melo Neto nasceu em 1920, no Recife, e a primeira parte da sua infância 

se deu em engenhos de açúcar das cidades de São Lourenço da Mata e Moreno. Em 1930, seu 

pai foi perseguido pela Revolução Liberal e teve o engenho destruído, o que repercutiu na 

mudança da família para a capital pernambucana, onde iniciou o estudo primário no Colégio 

Marista. Aos dezessete anos obteve o primeiro emprego, aos dezoito passou a frequentar rodas 

literárias, e aos vinte, viajou para Rio de Janeiro, onde se tornou amigo de intelectuais como 

Murilo Mendes, Jorge de Lima e Carlos Drummond de Andrade. Apesar da origem comum a 

muitos dos célebres nomes do regionalismo nordestino, pertencia a outra geração, marcada por 

diferentes interesses e inspirações (a exemplo dos romances/poesias intimistas e psicológicos), 
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tanto que seu primeiro livro, Pedra do Sono, publicado em 1942, não apresentava qualquer 

referência à realidade local. Segundo narra Carvalho (2009), 

Quando João Cabral de Melo Neto começou a escrever poesia no Recife do final dos 

anos 1930, perdia fôlego a vigorosa produção de romances de autores nordestinos que 

caracterizou um momento decisivo da literatura brasileira: Rachel de Queiroz, depois 

de O quinze (1930) e mais três romances, passaria a se dedicar ao jornalismo; José 

Lins do Rego já criara o seu “ciclo da cana-de-açúcar”, antes de chegar à obra-prima 

Fogo morto (1943); e Graciliano Ramos encerrara com Vidas Secas (1938) a sua série 

de “ficções” para explorar a “confissão” das memórias. O grupo que Cabral 

frequentava, liderado por Willy Lewin, preferia cultivar uma poesia inspirada pelas 

sugestões do sonho, em lugar dos estímulos da terra que provocaram poetas da região 

durante a década de 1920, como Jorge de Lima, Ascenso Ferreira, Joaquim Cardozo 

e Jorge Fernandes. Não era mais tempo do Primeiro Congresso Regionalista do 

Nordeste, no qual, em 1926, Gilberto Freyre lançara seu célebre manifesto de 

valorização de temas regionais, mas sim do Congresso de Poesia do Recife, no qual, 

em 1941, Cabral apresentaria sua tese Considerações sobre o poeta dormindo 

(CARVALHO, 2009, p.269). 

 

Tais autores, no entanto, constituiriam uma referência importante para o poeta, que leu 

e releu vários de seus livros (muitos deles, ainda na adolescência), e buscaria se aproximar das 

origens pernambucanas, justamente, quando estava fora do país21. Em 1945, João Cabral obteve 

aprovação no concurso público para a carreira diplomática, sendo nomeado, após passagem 

pelos departamentos Cultural e Político do Itamaraty e pela Comissão de Organismos 

Internacionais, para atuar no Consulado Geral de Barcelona, no ano de 1947. Foi na Espanha 

que ele, aguçado pelo marxismo e pela consciência de que a obra de arte deveria estar à serviço 

da denúncia social (sem, evidentemente, prejudicar sua dimensão estética), escreveu O cão sem 

plumas (1951), sua primeira poesia centrada na paisagem e no homem nordestino. A esse 

poema, se seguiriam vários outros versos voltados à realidade da região, com suas paisagens, o 

Capibaribe, as cidades pernambucanas e seus elementos humanos, a exemplo das obras O Rio 

(1954) e Morte e Vida Severina (1954-1955).  

Como apontam Marandola e Oliveira (2006), são elementos marcantes da sua obra o 

desejo de estar em Pernambuco22 e as lembranças da infância/juventude no engenho e no 

Recife. No entanto, ao contrário do que se nota entre os tradicionalistas, a memória nas 

produções de João Cabral de Melo Neto é totalmente despida de saudosismos. Avesso às 

 
21 Em depoimento, o poeta confessou: “Se eu tivesse ficado no Recife, jamais teria escrito Morte e vida Severina, 

e outros poemas, porque quando você está na província, tem medo de ser provinciano. Acho que minha obra mudou 

e tomou o curso que devia tomar porque saí pelo mundo e pude escrever sobre a província sem me sentir 

provinciano” (MELO NETO apud MARANDOLA; OLIVEIRA, 2006, p.8). 
22 Em outro trecho de depoimento apresentado pelas autoras, João Cabral de Melo Neto afirmou “o que eu gostaria 

no fundo, é que Pernambuco fosse um país independente e que eu fosse embaixador do Brasil em Pernambuco” 

(MELO NETO apud MARANDOLA; OLIVEIRA, 2006, p.9). 
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abstrações típicas das poesias líricas e românticas, ele sempre procurou se guiar pela razão e 

pela materialidade, em versos que (numa característica que o aproxima de Graciliano Ramos) 

são marcados pela forma breve, o vocabulário conciso e a aridez, tanto na sintaxe (sempre muito 

objetiva), quanto nas ideias (preocupadas em denunciar a realidade sofrida de homens que 

habitam o sertão ou os mangues recifenses, especialmente, a figura dos migrantes miseráveis, 

inutilizados pelas mudanças econômicas e “cuspidos” após serem explorados pelas usinas23).  

Segundo Ramires (2009), 

Distante do Brasil, tendo que lidar com a experiência do desenraizamento (distância 

em relação às pessoas e locais que funcionam como base significativa para a formação 

da identidade pessoal e de sua permanência ao longo do tempo, sob a pena de o “eu” 

se desfazer) o escritor não consegue ocultar a dupla angústia, presente em seus versos: 

a angústia do desterro, à qual tentava responder pela memória (e pelas cartas), e 

angústia em relação ao Nordeste que depreendia no debate sobre a questão da fome 

(aguda, incômoda, chocante) (p.207). 

 

Josué de Castro nasceu no Recife em 1908, filho de um proprietário de terras na região 

de Cabaceiras-PB. Estudou em colégios tradicionais da capital pernambucana, a saber, o 

Instituto Carneiro Leão e o Ginásio Pernambucano, e obteve o diploma de nível superior na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1929. No ano seguinte, retornou ao Recife para 

trabalhar como médico, e em 1932, atuando em uma grande empresa da cidade, escreveu o 

ensaio As condições de vida das classes operárias no Recife (estudo econômico de sua 

alimentação), desenvolvido a partir de várias observações e de questionários aplicados nos 

bairros de Santo Amaro, Encruzilhada e Torre.  

Concluiu que o trabalhador habitava mal e se alimentava pior ainda, quer do ponto de 

vista quantitativo quer do qualitativo. Salientou que a maioria dos trabalhadores vivia 

com fome e morria de fome, dado o salário por eles recebido ser insuficiente para 

selecionar os alimentos de acordo com as calorias que forneciam e na quantidade que 

necessitavam (ANDRADE, 1997, p.173). 

 

Com formação médica, Josué de Castro “partia sempre de desafios biológicos para chegar a 

problemas sociais” (p.185). Preocupou-se com estudos da Sociologia e da economia política; 

era também defensor do método geográfico, que utilizava com primazia para desenvolver as 

 
23 Como descreveu o escritor paraibano Braulio Tavares (2007) no prefácio da edição de Morte e Vida Severina 

publicada pela editora Objetiva, selo Alfaguara, “do Nordeste afirmou Gilberto Freyre em 1937 que há ‘pelo menos 

dois: o agrário e o pastoril’, o litorâneo da cana-de-açúcar e o sertanejo das fazendas de gado. Para efeito da poesia 

de Cabral, digamos que há o seco e o úmido; o da pedra e o da lama; o que é mumificado vivo pelo sol e o que é 

apodrecido pelo mar. O Recife é uma cidade de mar, mas recebe essas levas incessantes de migrantes do interior 

que não param de inchar suas periferias, o que lhe dá essa dupla face de cidade de mangue povoada por sertanejos” 

(p.9). 
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formulações científicas e as observações de campo de que se valia para compreender a 

sociedade.  

As pesquisas desenvolvidas no Recife fizeram com que adquirisse prestígio nacional e 

recebesse convites de trabalho no Rio de Janeiro. Atuou na Universidade do Distrito Federal, 

na Universidade do Brasil e em órgãos como o Serviço Técnico de Alimentação Nacional 

(STAN) e a Comissão Nacional de Alimentação. Em 1946, publicou o célebre A Geografia da 

Fome. A Fome no Brasil, no qual apresenta o problema como produto do sistema colonial a que 

o país fora submetido e tece denúncias à situação de carência em que vivia a maior parte da 

população brasileira24. Ousada e inovadora, a obra fez com que Josué de Castro adquirisse 

renome internacional, destaque que se tornou ainda maior a partir de 1948, quando se deu o 

lançamento de Geopolítica da Fome, na qual amplia a escala das suas pesquisas e passa a 

analisar o problema no mundo inteiro. Como narra Andrade (1997), 

Os dois livros definiriam de forma inconteste sua posição política e disposição de luta. 

Divulgados em vários idiomas, fizeram crescer o respeito ao geógrafo pernambucano, 

contribuindo para que em 1951 ele fosse colocado na presidência do Conselho 

Executivo da FAO – Food and Agricultural Organization, sediada em Roma e que, no 

Brasil, fosse membro da Comissão Nacional de Política Agrária, criada por Vargas 

em 1951 e, dois anos depois, nomeado vice-presidente da Comissão Nacional de Bem-

estar Social (p.180). 

 

Segundo o pesquisador, a obra de Josué de Castro desenvolveu-se num período em que 

as condições de saúde no país eram bastante precárias. Muitas moléstias (como a malária, a 

doença de Chagas, a esquistossomose, a varíola e a tuberculose, dentre outras) assolavam 

populações numerosas, sobretudo nas zonas rurais, num quadro que era ainda mais agravado 

em virtude das moradias precárias, da má qualidade da alimentação e da inexistência das 

estruturas de saneamento. Além de denunciar tais situações, o médico-geógrafo pôs em xeque 

o mito de que a seca era a responsável pela pobreza e pelo subdesenvolvimento do Nordeste: 

ela apenas intensificava o flagelo, causado, principalmente, pelas condições econômicas e 

sociais que caracterizavam o sistema dominante na região, benéfico aos grandes proprietários 

rurais, aos grandes comerciantes e aos políticos. Mais que caracterizar o problema da fome, 

Josué de Castro propôs soluções a ela. Medidas que passavam, dentre outras diligências, pela 

defesa da reforma agrária, “a fim de que o trabalhador rural tivesse acesso à posse e ao domínio 

 
24 Segundo Andrade (1997), em seu livro, Josué de Castro “demonstrava que o brasileiro, de modo geral, 

apresentava carências alimentares mais ou menos fortes e diversificadas nos mais diversos pontos do território do 

Brasil, admitindo ser o problema da fome mais acentuado na Amazônia e nos dois nordestes do que no Centro e 

no Sul do país” (p.179). Os dois nordestes apresentados pelo autor, cabe destacar, eram o “Nordeste Açucareiro”, 

formado pelo litoral e pela Zona da Mata, e o “Sertão Nordestino”.  
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da terra e pudesse desenvolver atividades agrícolas que atendessem tanto à demanda do 

mercado quanto ao abastecimento familiar” (ANDRADE, 1997, p.188).    

Além dos romances, da poesia e das obras de viés político/sociológico, outro lugar fértil 

para a expressão do Nordeste de crítica social foi o cinema, expressão de arte que demorou a se 

desenvolver no Brasil, mas que, a partir da década de 1960 de destacou por pôr em cena 

discussões importantes sobre a realidade nacional. Segundo Albuquerque Jr. (2011), a tônica 

da história do cinema brasileiro é dada pela descontinuidade, marcada, ora pela existência de 

ciclos regionais isolados (como os de Campinas e de Recife), ora pela realização de filmes 

isolados de boa qualidade, mas desconhecidos do público (como Limite, realizado por Mário 

Peixoto em 1930, e Ganga Bruta, produzido por Humberto Mauro em 1933).  

A produção cinematográfica nacional só começou a ganhar ares mais industriais a partir 

da década de 1940, quando o surgimento de companhias como a Atlântida e a Vera Cruz tornou 

mais constante a produção de filmes no país. Esse fato, no entanto, não pode ser entendido 

como uma tomada de consciência ou de criticidade pelas obras, que constituíam verdadeiras 

cópias (malfeitas e caricaturais) do cinema hollywoodiano. Como destaca o pesquisador,  

A educação do olhar, feita em grande parte pelo cinema americano, rejeitava as 

imagens do próprio país na tela. A pesquisa da realidade nacional, de seus problemas, 

que encontrava lugar em outras áreas da arte e da cultura, parecia não se adaptar ao 

cinema, local de busca da pura ilusão. Como o cinema pressupõe a criação de um 

espaço autônomo, fragmentário, ele parecia não se prestar a uma ênfase realista e 

incapaz de se tornar um meio de representação da realidade. Nas chanchadas, por 

exemplo, os cenários, mesmo quando procuravam retratar realidades locais, como a 

favela, o faziam de forma acrítica, como um simples pano de fundo para uma trama 

que não a tomava como problemática. Eram cenários que se assumiam como tal, 

lembrando sua vinculação com o teatro de revista. (...) Convencidos de que cinema 

era apenas diversão, qualquer realismo com seu verismo provocava uma reação de 

estranhamento e rejeição na plateia. Desacostumado a se ver na tela, o espectador 

brasileiro não se identificava com os personagens que pretendiam ser a expressão de 

seu próprio rosto, não se via nestes personagens (ALBUQUERQUE JR., 2011, p.295). 

 

Somando-se a isso, faltava ainda ao insipiente cinema nacional um repertório próprio sobre a 

nação. Na ausência de uma produção imagética em que fosse capaz de se autorreferenciar, ele 

recorria a imagens e representações cristalizados sobre o país, uma forma de produzir 

verossimilhança e de permitir que o público tivesse referências anteriores sobre a “realidade” a 

que o filme estava se referindo.    

Com relação ao Nordeste, especificamente, embora só tenha conhecido o seu apogeu 

com o Cinema Novo, a região já vinha sendo representada desde a eclosão dos primeiros ciclos 
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regionais, em 1912, passando pelo ciclo de Recife25 (iniciado em 1923, ano de criação da 

produtora Aurora Filme) e pelo ciclo da Paraíba, ocorrido na mesma época (DEBS, 2010). Na 

década de 1950, surgem as primeiras produções de temática nordestina lançadas pela Vera 

Cruz, os filmes O Canto do Mar, de Alberto Cavalcante, e O Cangaceiro, de Lima Barreto, 

ambos com estreia em 1953 e uma visão completamente estereotipada/grotesca da região26. 

Uma fórmula que viria a se repetir em outras obras do período (geralmente filmadas em Itu-SP, 

não na região), nas quais o nordestino figurava como matuto; as manifestações do folclore 

regional apareciam de forma deslocada das tramas, como meras ilustrações; e a natureza era 

retratada de maneira a ressaltar todos os clichês então existentes, com as estradas empoeiradas 

que muito lembravam o western americano, as pedras enormes e os cactos.   

Surgido em 1960 a partir do filme Aruanda (Lindoarte Noronha) e da publicação de três 

artigos (um de Glauber Rocha, impresso em jornais da Bahia e no Jornal do Brasil, um de 

Gustavo Dahl e outro de Jean-Claude Bernadet, ambos veiculados no Suplemento de O Estado 

de São Paulo), o Cinema Novo constituiu um movimento que se desenvolveu simultaneamente 

em três lugares: na Paraíba, com Lindoarte Noronha; na Bahia, a partir das discussões do Clube 

de Cinema fundado por Walter Silveira; e no Rio de Janeiro, onde o principal nome era Nelson 

Pereira dos Santos (ALBUQUERQUE JR., 2011).  

Tendo como referências o neorrealismo italiano, o cinema revolucionário russo e a 

nouvelle vague francesa, o Cinema Novo teve suas reflexões estéticas ligadas a intelectuais de 

classe média que buscavam resgatar o potencial de rebeldia da cultura popular, usar a arte para 

transformar a realidade, constituir uma vanguarda na luta contra o latifúndio e o imperialismo, 

vistos por eles como dois dos problemas centrais a assolar o país. Segundo aponta Debs (2010), 

A eclosão do Cinema Novo marca a entrada do cinema brasileiro em uma nova 

concepção ideológica do ato de fazer cinema: a “realidade” brasileira e não mais a sua 

idealização, deve ser mostrada nas telas. A influência do documentário de curta-

metragem é decisiva, da mesma forma que a ideologia marxista e a influência do CPC 

 
25 Sobre o ciclo de Recife, Nascimento (2004) destaca que ele teve duração entre 1923 e 1933, quando foram 

produzidos 13 filmes ao longo de oito anos. Alguns desses filmes associavam-se ao gênero de aventura, cujos 

personagens lembravam os cowboys americanos. Outros voltavam-se para temas regionais, enfocando tanto a 

cultura litorânea (com personagens jangadeiros), quanto a sertaneja (com a presença de coronéis e cultivadores de 

cana).  
26 Comentando as obras de temática nordestina desenvolvida pela Vera Cruz, a pesquisadora Sylvie Debs (2010) 

faz questão de salientar que tais produções não retratam em nada a realidade nordestina. “Muito pelo contrário, 

elas representam a ‘negação dos autênticos valores culturais nordestinos, valores políticos, sociais, humanos, 

folclóricos e geográficos. Rodados a grande maioria no Sul, tentando copiar os westerns norte-americanos para 

conquistar o público internacional, estes filmes não são em nada portadores da cultura nordestina. Negligenciando 

o aspecto essencial do cangaço, a saber, sua dimensão social e econômica que se traduz pela oposição clássica 

entre os cangaceiros e os coronéis, a luta por justiça e sobrevivência, eles não o utilizam senão como pano de fundo 

para colocar em cena histórias românticas de amor” (p.104). 
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ao qual muitos cineastas se filiam. A ressonância deste movimento, notadamente na 

França e na Itália, projeta o Cinema Novo sobre a cena internacional (p.84). 

 

Além disso, é característico do Cinema Novo o desenvolvimento de uma estética 

marcada pelo esforço em se transmitir “a força da realidade” por meio da câmera, alcançando 

uma qualidade quase que documental. Nesse sentido, os cineastas dispensam os estúdios para 

filmar em ambientes naturais; a luz deixa de ser filtrada para tentar garantir imagens mais 

próximas da realidade; a câmera passa a ser usada na mão, dando mais liberdade aos 

movimentos; os figurantes são recrutados entre a população local e o roteiro se torna o menos 

rígido possível, fornecendo abertura tanto para as improvisações do elenco, quanto para o 

aproveitamento dos insights tidos pelo diretor durante as filmagens. 

Nessa busca por retratar a realidade brasileira de forma crítica, expondo suas mazelas, 

propondo reflexões e caminhos para se superar a situação de atraso (buscando desenvolver, vale 

destacar, uma cinematografia diferente do modelo norte-americano27), o Cinema Novo teve no 

romance de 30 uma importante fonte de inspiração. Uma aproximação dada tanto pela produção 

de filmes adaptados das obras literárias, como foi o caso de Vidas Secas, transposta às telas por 

Nelson Pereira dos Santos em 1963, quanto pela preocupação em lançar sobre os problemas 

sociais aqui existentes um olhar objetivo, moderno e genuinamente brasileiro. O Nordeste e, 

mais especificamente, o sertão, passa a despontar nessas obras como um lugar propenso a lutas. 

Local onde a superação de achaques como as relações de dominação de classes e a alienação 

(representada por aspectos como o fatalismo do homem pobre, o fanatismo religioso e as 

crenças messiânicas) passaria pelo desenvolvimento de uma racionalidade entre as camadas 

historicamente mais exploradas. Terra marcada por uma rica cultura popular, mas também por 

muita servidão, miséria e secura. Espaço à espera de uma libertação que viria da revolta.  

 
27 Segundo argumenta Malafaia (2012), ao se aprofundar o debate sobre a produção cinematográfica, sobre as suas 

condições e sua relação com o público, o Cinema Novo trouxe à discussão um aspecto qualitativo: a estruturação 

do mercado de forma que se pudesse fazer frente ao produto estrangeiro, não mais como uma mera estratégia 

comercial, mas, principalmente, através do desenvolvimento de uma linguagem fílmica capaz de se sobrepor à 

importada, revelando os nossos problemas políticos e sociais, a nossa realidade cultural, a nossa desejada 

identidade nacional. A estética fílmica desenvolvida, portanto, tornou-se instrumento necessário à ocupação de 

espaços e à formação de consciências. Nesse aspecto, superaram os ideólogos cepecianos, ao proporem uma 

profunda transformação não só no campo das temáticas abordadas (com a inclusão de elementos ditos populares: 

cultura popular, movimentos sociais, miséria, violência racial etc.), mas, e principalmente, revestindo tudo com 

uma estética antagônica à narrativa hollywoodiana, também conhecida como decupagem clássica. (...) Os 

cinemanovistas procurariam desenvolver uma proposta estética baseada nos planos longos, cortes brutos, 

superposição de imagens, fotografia árida, luminosidade agressiva, tudo de forma a quebrar a educação fílmica 

que tanto viciara o público brasileiro, acostumado ao consumo dos padrões estrangeiros e alienado quanto à sua 

própria realidade. Agindo dessa maneira, estariam rejeitando a incômoda posição intelectual de colonizados (p.42-

43). 
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A exemplo do que ocorrera com a perspectiva tradicionalista/regionalista, vários 

aspectos da corrente crítica foram adotados pelos criadores da novela Velho Chico. Na trama, 

Grotas de São Francisco surge como um espaço de denúncia a muitos problemas corriqueiros 

não apenas no Nordeste, mas no país. O coronel é exposto como parte de um sistema que 

envolve diversas esferas (municipal, estadual e federal) e que tira o seu poder, dentre tantas 

práticas condenáveis, da exploração ao povo. A terra e o trabalho, temas bastante valorizados 

tanto por Benedito Ruy Barbosa e Luiz Fernando Carvalho, quanto pelos autores apresentados 

no presente subtópico, aparecem como um meio de luta, o caminho para se levar o homem à 

dignidade e a uma vida mais justa. O acesso ao solo e o seu domínio correto (com as técnicas 

de manejo adequadas para a caatinga) permite ao pequeno produtor rural cultivar com qualidade 

para atender às demandas do mercado e o abastecimento da sua família, se livrando do 

tratamento abusivo conferido pelos grandes latifundiários. A tomada de consciência e de 

criticidade constituem outro passo importante para que a realidade seja mudada e o povo, até 

então oprimido, obtenha a libertação.  

Além da proximidade das temáticas, vale destacar também algumas influências 

estéticas. O sertão pernambucano retratado no primeiro capítulo da trama traz muito da aridez 

e da secura descritos por Graciliano Ramos em Vidas Secas. Profundo admirador do Cinema 

Novo, Luiz Fernando Carvalho também traz muito desse movimento em seu jeito de trabalhar, 

com a constante busca pelos sotaques, rostos e luzes locais.        

 

1.4 As representações de um Nordeste banhado pelo São Francisco 

 

O rio São Francisco apresenta 2700 km de extensão e uma bacia que ocupa a área de 

640 mil km² (equivalente a 7,5% do território nacional). Com nascente no Parque Nacional da 

Serra da Canastra (município de São Roque de Minas-MG), ele banha a cinco estados da 

federação (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas), constituindo o maior rio 

genuinamente brasileiro. Ao todo, sua bacia apresenta 36 afluentes, dos quais, somente 19 são 

perenes. Dentre eles, destacam-se: à margem direita, os rios Paraopeba, das Velhas, Jequitaí e 

Verde Grande; à margem esquerda, os rios Paracatu, Urucuia, Pandeiros, Carinhanha, Corrente 

e Grande. Atualmente subutilizada, a malha hidroviária do São Francisco apresenta 2697 km 

de extensão, sendo considerados navegáveis os afluentes Paracatu, Corrente e Grande, além do 
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rio Preto (tributário do rio Grande). A bacia do Velho Chico, como também é conhecido, é 

dividida em Alto São Francisco (região compreendida entre as nascentes do rio e Pirapora-MG, 

incluindo os afluentes); Médio São Francisco (que compreende a área entre Pirapira e as cidades 

de Juazeiro-BA e Petrolina-PE, além dos seus tributários) e Baixo São Francisco (que vai de 

Juazeiro até a foz) (NEVES, 2004).   

De acordo com o antropólogo e arqueólogo Altair Sales Barbosa (2016), as origens do 

rio São Francisco estão ligadas diretamente ao sistema biogeográfico do Cerrado, onde 

encontram-se três aquíferos responsáveis pela formação/alimentação de alguns dos principais 

rios continentais: os aquíferos Guarani (responsável pelas águas que alimentam o rio Paraná e 

alguns dos formadores da bacia Amazônica), Bambuí e Urucuia (esses dois, ligados diretamente 

à bacia do São Francisco e às sub-bacias do Tocantins e Araguaia, dentre outras). Tudo graças 

a características próprias do cerrado, com o seu solo poroso e uma vegetação com sistema 

radicular complexo, que o permitem reter a água das chuvas.  

No caso específico da formação do rio São Francisco, as águas retidas são provenientes 

das precipitações pluviométricas ocorridas, principalmente, nos chapadões do noroeste de 

Minas, oeste da Bahia, Distrito Federal, nordeste goiano e parte do Tocantins. Segundo explica, 

Essas águas são primeiramente armazenadas nas rochas decompostas, que formam o 

lençol freático, depois, pela abundância, infiltram-se pelas brechas das rochas do 

subsolo e se acomodam nos lençóis profundos. No Bambuí, essa água, após atravessar 

a formação Urucuia, que é arenosa, se armazena nas imensas galerias comuns às 

formações calcárias. No Urucuia a água foi, com o tempo, formando grandes 

reservatórios que se acomodavam entre os poros do arenito. Quando os aquíferos 

retiveram água suficiente, este começou a brotar, na forma de nascentes, 

principalmente nas testas da serra e na forma de pequenas lagoas nas áreas aplainadas, 

formando as veredas. Com o tempo, as águas, como lágrimas milagrosas, começaram 

a descer em direção a leste, alimentando a calha do seu condutor-mor, o rio São 

Francisco (BARBOSA, 2016).  

 

Ainda segundo o pesquisador, são os seus afluentes da margem esquerda os principais 

responsáveis pelo caráter perene e pela oxigenação do rio São Francisco (e, de certa forma, pela 

sua existência), visto que brotam dos dois aquíferos. A maior parte dos afluentes da margem 

direita é formada por rios temporários, que dependem das águas armazenadas no fino lençol 

freático (e por isso, extremamente dependentes das águas pluviais e da vegetação, de forma que 

as estiagens prolongadas e o desmatamento das margens ciliares os afetam diretamente) 

(BARBOSA, 2016). Além disso, cabe destacar que o rio das Velhas, principal afluente perene 

da margem direita, “carrega para o São Francisco todo o esgoto de Belo Horizonte (MG)” 

(BARBOSA, 2007, p.72).  
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Complementando o quadro sobre a dinâmica das águas do Velho Chico, Suassuna 

(2010) chama a atenção para o papel de destaque desempenhado pelo terço superior do rio, 

“região que deveria merecer um tratamento adequado pelas autoridades, pois tudo o que ocorre 

ao longo do São Francisco é reflexo dos acontecimentos daquele importante setor de sua bacia 

hidrográfica” (p.72). Segundo salienta, é lá onde se verifica o maior volume de precipitações 

pluviométricas e onde se formam as cheias do rio, requerendo cuidados redobrados no que tange 

à preservação do ambiente. 

Destacando-se por constituir o principal rio a percorrer o semiárido do país, o São 

Francisco representa verdadeira bênção às populações que vivem às suas margens, estando 

diretamente relacionado à sobrevivência e ao sustento de um enorme contingente populacional. 

Uma dependência que chamou a atenção do engenheiro, geógrafo, escritor e historiador 

Teodoro Sampaio no final do século XIX e que, em muitas cidades e comunidades ribeirinhas, 

perdura até os dias atuais.  

Em viagem realizada entre agosto de 1879 e janeiro de 1880, quando percorreu quase 

três mil quilômetros a serviço da Comissão Hidráulica responsável pelos estudos da navegação 

pelo interior do país, o intelectual transitou da foz do São Francisco, no oceano Atlântico, até a 

cidade de Pirapora e se surpreendeu com muitas situações. Comparado a um “oásis no deserto” 

(SAMPAIO, 2002, p.65), o rio servia como refúgio para multidões de retirantes miseráveis 

fugidos da seca (a época da sua viagem coincidiu com uma intensa estiagem vivida pelo sertão 

nordestino28); fonte de riqueza e desenvolvimento (como era o caso da cidade de Juazeiro que, 

figurando como um entreposto onde eram realizadas muitas transições comerciais ocasionadas 

pelo rio, constituía, àquela época, considerável exemplo de urbanidade29); e, até mesmo, como 

motivação para o conformismo (não foram poucas as localidades em que, apesar da situação de 

 
28 Segundo narrou, ao chegar em Penedo “a população da cidade estava então muito aumentada com a gente 

emigrada dos sertões assolados pela seca. Viam-se nas ruas muito povo faminto e sem trabalho, levas de mendigos 

andrajosos esmolados ou estendidos pelo chão à sombra das árvores, homens que foram robustos, belos tipos de 

uma adaptação admirável, como se foram esqueletos vestidos de couro. A fome, que os tinha depauperado e 

dizimado aos centos, cedera lugar agora à varíola, que devorava famílias inteiras destes desgraçados que de tão 

longe, fugindo às misérias da seca, tinham vindo procurar socorro às margens do grande rio” (SAMPAIO, 2002, 

p.65) 
29 “O Juazeiro (...) tinha então para nós que acabávamos de percorrer uma região áspera, atrasada e tão pouco 

favorecida pela natureza, o aspecto de uma corte do sertão. As suas construções, em que se procura observar certo 

gosto arquitetônico, a sua nova e boa igreja matriz, o teatro, uma grande praça arborizada, ruas extensas, comércio 

animado, porto profundo e amplo, exibindo uma verdadeira frota fluvial, população alegre e ativa de mais ou 

menos 3 mil habitantes, davam-nos uma impressão tão favorável de progresso, de riqueza e de atividade que nos 

alegrava e nos levava a mudar o conceito que vínhamos fazendo deste rio e dos seus adustos sertões” (p.102-103).  
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pobreza e atraso, os moradores se valiam da fartura proporcionada pelo rio para se esquivar do 

trabalho30).   

Considerado “o rio da integração nacional”, o São Francisco apresenta importância 

histórica para o desenvolvimento de muitas localidades do país. Segundo destaca o cientista 

social Zanoni Neves (2004), o rio mobilizou uma significativa rede de relações econômicas 

entre os séculos XIX e XX. Alcançando todos os trechos navegáveis (tanto do grande rio, 

quanto dos seus afluentes), as barcas que percorriam suas águas promoviam a rotatividade de 

uma variedade de produtos, contribuindo para uma integração regional e inter-regional.  

Essa rede de relações econômicas na qual as barcas se integravam envolviam quatro 

regiões do Brasil: Nordeste (Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará), Leste (Minas Gerais), 

Centro-Oeste (Goiás e, em menor escala, Mato Grosso) e até mesmo a região Norte 

(Pará). Dessa trama socioeconômica participavam também as tropas, os carros de 

bois, as carroças etc., estando envolvidos diversos grupos sociais na produção, 

transporte e comércio – camponeses, salineiros, criadores e vaqueiros, barqueiros e 

remeiros, carreiros e guieiros, tropeiros e arrieiros, carroceiros, mascates, artesãos do 

couro e muitos outros (p.39).  

 

Demonstrando o quão vastas eram essas transações, o pesquisador faz uma síntese de 

algumas relações comerciais estabelecidas desde o início dos anos 1800, um período de mais 

de um século onde o São Francisco se destacava, inclusive, por transportar mercadorias vindas 

do exterior (que geralmente iniciavam seu percurso pelo rio a partir da cidade de Januária-MG). 

Segundo destaca, do ponto de vista econômico, diversos povoados ribeirinhos do São Francisco 

e seus afluentes se articulavam com outras regiões (onde as barcas faziam o transporte fluvial 

e os carros de boi/tropas de animais eram responsáveis pelos trajetos terrestres). Os exemplos 

são vários (NEVES, 2004).  

No início do século XIX, a Vila de Paracatu (MG) recebia de Araxá (MG) os gêneros 

de plantação que eram comercializados ao longo do rio, dentro das próprias barcas. O sal que 

chegava a São Romão (MG) era transportado, em parte, para a província de Goiás. Pilão Arcado 

(BA), outro povoamento salineiro, mantinha relações com localidades do Piauí. Comerciantes 

dos povoados de Contendas (atual Brasília de Minas-MG) e Formigas (atual Montes Claros-

MG), Caetité (BA) e Jacobina (BA) viajavam por terra até o rio para fazer comércio. Nas 

 
30 “Nestes sertões, o homem pobre nunca é suficiente pobre que precise viver do salário. O mundo aqui é largo 

demais para que se faça sentir a pressão das necessidades. A natureza pródiga não deixa haver a verdadeira pobreza 

que force a trabalhar e que obrigue e mantenha a disciplina pela necessidade de viver. Não há aqui, tampouco, 

estímulo para capitalizar. Vive-se bem, vive-se ao natural, sem cuidados pelo futuro, porque a pobreza aqui não 

aterra a ninguém. O rio é um enorme viveiro, onde o peixe não escasseia jamais, assim como as catingas e as matas 

marginais um imenso e inesgotável tesouro, fácil de explorar nos momentos, nos raríssimos momentos em que a 

preguiça universal cede um pouco de seu império” (SAMPAIO, 2002, p.142-143). 
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últimas décadas do século XIX, duas mil mulas faziam a ligação entre Juazeiro e a capital do 

estado, uma relação que se ampliou em 1896, quando foram inaugurados os trilhos que ligavam 

as duas cidades (fato que deu, também, novo estímulo à já iniciada navegação a vapor31) 

(NEVES, 2004).  

Em 1910, Pirapora foi contemplada com os vagões da estrada de ferro Central do Brasil, 

passando a comunicar-se com Belo Horizonte e o Rio de Janeiro e tornando-se um importante 

entroncamento hidroviário. Nas primeiras décadas do século XX, Januária e Barreiras (BA) 

recebiam carros de boi goianos, e Santa Rita do Rio Preto (BA) estabelecia relações com Goiás, 

Mato Grosso e Pará. Mesmo com o surgimento de meios mais modernos, as velhas barcas 

continuaram a operar o transporte a frete e o comércio ambulante em cidades, povoados e sítios 

ao longo do rio e seus afluentes até a década de 1950 (NEVES, 2004). Nos períodos seguintes, 

tornaram-se mais comuns os barcos a motor que, durante muitos anos, dividiam espaço com os 

vapores. Só a partir dos anos 1970, o São Francisco foi perdendo espaço no escoamento de 

produtos e passageiros, sendo progressivamente substituído pelas rodovias. 

Ainda no que tange aos aspectos econômicos, o Velho Chico se destaca por ser um rio 

com múltiplos usos, movimentando a uma série de atividades, gerando empregos e muitos 

recursos. De acordo com Suassuna (2010),  

Tendo sido priorizadas, inicialmente, a irrigação e a geração de energia, o rio passou 

a ser, por um longo período de tempo, um dos principais agentes de desenvolvimento 

da região Nordeste. Nesse sentido, foram criados polos de irrigação na região de 

Petrolina/Juazeiro; a pesca, principalmente do surubim, se deu com bastante 

intensidade; a navegação se mostrou importante, principalmente entre as cidades de 

Pirapora e Petrolina e o rio passou a ser responsável por mais de 90% de toda a energia 

gerada na região (p.89).   

 

Constituindo um exemplo bastante exitoso de desenvolvimento econômico, a citada 

região de Petrolina/Juazeiro aparece hoje como uma das principais áreas de cultivo de frutas e 

produção de vinho do Brasil. Segundo atesta Figueiredo (2016) os pomares do Vale do São 

Francisco são responsáveis por 100% das exportações de uva e 97% das exportações de manga 

do país. No que tange à vinicultura, os números também são expressivos: seis milhões de 

garrafas produzidas anualmente e mais de uma dezena de rótulos premiados em concursos 

renomados de diversas partes do mundo. E a explicação é bem simples. É que nenhuma outra 

região consegue colher duas safras anuais. Como explica o pesquisador e sommelier,   

Os bons vinhos exigem verões quentes e secos na produção de suas uvas. O Nordeste 

brasileiro, famoso pelas suas secas, apresenta no Vale do São Francisco a média anual 

 
31 Segundo Silva (2017), os primeiros barcos a vapor foram introduzidos no rio São Francisco a partir de 1866. 
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de 3100 horas anuais de luz solar. Temos um terço a mais de sol quando comparamos 

a 2008 horas da propalada região francesa de Bordeaux. (...) E, melhor, nossos 

vinhedos jamais conheceram a causticidade de tempestades de vento ou chuva de 

granizo, tampouco a desalentadora geada tardia nos seus períodos de brotação, 

floração, frutificação ou ainda da geada precoce nos frutos já maduros em véspera de 

colheita, como acontece nas mais diferentes regiões pelo mundo (FIGUEIREDO, 

2016, on-line).  

 

Tamanho desenvolvimento e intervenção humana, cabe destacar, têm seu preço. Um 

dos mais altos, é a situação de degradação a qual o rio vem sendo exposto ao longo desses mais 

de dois séculos de exploração. Além da devastação das matas ciliares (o que traz consequências 

desastrosas para a manutenção dos aquíferos e provoca o assoreamento do rio, dentre outros 

danos), há o lançamento de esgoto sanitário e dejetos industriais que poluem as águas. O 

aumento das fronteiras agrícolas, sobretudo no cerrado, tem provocado a morte de muitas 

nascentes; e a construção de barragens resultou em modificações no processo de reprodução 

dos peixes: ao causar alterações na temperatura das águas, interromper o fenômeno da piracema 

e contribuir para que muitas planícies de inundação e lagoas (que funcionam como criatório de 

peixes) acabassem, tais obras colaboraram para a expressiva redução dos cardumes no São 

Francisco (causando danos ambientais e impactando diretamente no trabalho – e no sustento – 

dos pescadores32) (SUASSUNA, 2010). Afora os impactos ambientais e sociais, há também os 

culturais e humanos, visto que, ao serem construídas, as cinco grandes barragens existentes no 

São Francisco (Sobradinho, Três Marias, Itaparica, Paulo Afonso e Xingó) deixaram embaixo 

d´água cidades inteiras, além de paisagens, animais e sítios arqueológicos. Foram inundadas 

muitas histórias, lembranças e vidas.  

Além disso, outro ponto sensível acerca da intervenção humana no Velho Chico diz 

respeito à faraônica obra de transposição33. Tendo como principal argumento o objetivo de levar 

 
32 Segundo dados apresentados pelo engenheiro agrônomo João Suassuna (2010), “pesquisas confirmam o declínio 

dos estoques pesqueiros. Um estudo feito em Pirapora (MG), em 1986, monitorou a pesca local por seis meses. 

Cada pescador conseguia então a média de 12kg por dia, com 86% de participação do surubim, espécie mais 

valiosa das 150 que povoam o rio. Em 1999, a pesagem foi repetida. O volume médio caiu para 3kg por dia, sendo 

inexpressiva a presença do surubim” (p.108-109). 
33 A obra de transposição do rio São Francisco sempre foi cercada por polêmicas. Aqueles que estão na zona 

receptora (Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará) tendem a se posicionar a favor da obra. Os que 

estão na zona doadora (Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas) geralmente são contra a transposição. A presente 

tese, particularmente, se encontra num local de fala contrário ao projeto (ponto de vista respaldado em uma série 

de argumentos apresentados nas páginas seguintes). No entanto, achamos por bem elencar alguns dos argumentos 

apresentados por aqueles que defendem a obra: a) a transposição perenizará bacias do Nordeste setentrional diante 

das irregularidades climáticas da região semiárida e garantirá maior segurança hídrica a importantes açudes e 

barragens do estados contemplados com o projeto; b) será diminuída a perda de água dos reservatórios por 

evaporação; c) a transposição reduzirá a exposição dos estados receptores a situações emergenciais de seca; d) o 

projeto promoverá o progresso econômico e dinamizará as regiões receptoras; e) serão ampliadas as oportunidades 

de emprego e renda; f) a obra contribuirá para a redução das diferenças regionais causadas pela oferta desigual de 
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água para populações necessitadas no sertão de Pernambuco, interior/região metropolitana do 

Ceará e partes do Rio Grande do Norte e da Paraíba, a obra foi amplamente discutida por 

diversos atores sociais (estudantes, professores, ambientalistas, membros de movimentos 

sociais, entidades religiosas, lavradores, ribeirinhos, ONGs, dentre tantos outros) e, apesar de 

muito questionada, foi colocada em prática pelo Governo Federal34, despendendo, cabe 

mencionar, valores exorbitantes de dinheiro público: segundo matéria publicada em 15 de abril 

de 2018 pelo jornal O Estado de São Paulo, até então, as obras de transposição já tinham 

consumido R$9 bilhões e gastaria outros R$11 bilhões até a sua conclusão, além do valor 

estimado em R$800 milhões por ano para custear as despesas da energia elétrica utilizada para 

bombear a água pelos canais. 

O motivo de tanta polêmica em torno da realização das obras vai além do despendimento 

dos já mencionados valores astronômicos envolvidos no projeto: há entre a população, 

sobretudo dos estados banhados pelo rio, o temor de que a transposição de suas águas cause (ou 

acelere) a sua morte. Um pensamento que, embora fatalista, é endossado por uma série de 

pesquisadores e especialistas. Após quatro anos de um mapeamento minucioso realizado no rio 

(que rendeu 212 expedições ao longo do São Francisco entre julho de 2008 e abril de 2012, 

num percurso total de 344 mil quilômetros), o biólogo José Alves Siqueira e sua equipe 

concluem: o rio encontra-se em processo inexorável de extinção. “Mostro os elementos de fauna 

e da flora que já foram perdidos. É como uma bicicleta sem corrente, como anda? E se ela 

estiver sem pneu? E se na roda estiver faltando um raio, e quando a quantidade de raios perdidos 

é tão grande que inviabiliza a bicicleta? Não sobrou nada no rio São Francisco” declarou o 

pesquisador em matéria publicada pelo jornal O Globo, em 25 de agosto de 2012. 

Segundo foi constatado na pesquisa de Siqueira, cujos resultados foram publicados na 

obra A flora das caatingas do rio São Francisco (2012), a situação registrada é bem alarmante: 

restam apenas 4% da vegetação das margens do Rio São Francisco que, desprovidas de 

cobertura verde, sofrem mais com a erosão e assoreiam o rio de forma bastante acelerada. Os 

 
água; g) a obra propiciará o desenvolvimento de grandes projetos de irrigação e não comprometerá o rio, uma vez 

que a água a ser transposta seria naturalmente lançada no mar (BRITO, 2013). 
34 Após ser cogitada por diferentes governos, obra de transposição em curso foi iniciada no ano de 2007 pelo 

presidente Lula, a partir de adaptações do projeto elaborado na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Segundo 

Feijó e Torggler (2007), o Projeto é constituído de dois eixos principais. O maior, chamado Eixo Norte, visa levar 

água aos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, e representa um volume de transposição de 17 a 90 m³/s, 

vazões correspondentes às situações de baixa e cheia do rio São Francisco (uma vazão média anual de 47 m³/s). O 

eixo menor, chamado Eixo Leste, que abastecerá os Estados de Pernambuco, Paraíba e áreas de irrigação no 

próprio vale do São Francisco, deverá operar com vazão de 9 a 25 m³/s, vazões correspondentes às situações de 

baixa e cheia do rio São Francisco, correspondendo a uma vazão média anual intra-ano de 16 m³/s 
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solos apresentam altos índices de salinização, os açudes estão com a água salobra e as áreas de 

desertificação aumentaram. Além disso, o Velho Chico está praticamente inviável como 

hidrovia, várias espécies foram extintas e os ecossistemas estão profundamente alterados.  

Acompanhando a situação do rio há mais de duas décadas, o engenheiro agrônomo e 

pesquisador João Suassuna (2010) vinha há muitos anos chamando a atenção para a 

inviabilidade do projeto de transposição do São Francisco. Entre uma sucessão de argumentos, 

uma matemática bastante precisa: o rio já não tem água suficiente para todos os usos a que vem 

sendo destinado. Conforme expôs em texto datado de agosto de 1999, 

O São Francisco já está com as águas comprometidas na geração de energia e na 

irrigação. A explicação é a seguinte: a vazão média do rio é de 2800 m³/s. Para gerar 

energia, levando em conta todo o potencial gerador da Chesf, são necessários, desse 

total, cerca de 2100 m³/s. Portanto, restam 700 m³/s. O potencial de áreas irrigáveis 

do São Francisco é de 3.000.000 ha. Se considerarmos 0,5 litro/s/ha como um número 

razoável para fins de cálculo da irrigação que é praticada atualmente no Vale do São 

Francisco, seriam necessários 1.500 m³/s para irrigar aquela área potencial. Ocorre 

que não temos esse volume disponível no rio. Temos, conforme mencionado 

anteriormente, apenas 700m³/s. Apesar de termos uma área potencialmente irrigável 

de 3.000.000 ha, só é possível irrigar, com o volume disponível no rio (700m³/s), cerca 

de 1.000.000 ha. Já nos parece existir, nessa contabilidade, um sério conflito ao uso 

das águas do São Francisco. Certamente não iremos ter água suficiente para gerar 

energia, irrigar e abastecer as cidades do semiárido nordestino, conforme se está 

pretendendo. (...) É necessário se pensar na possibilidade de se transpor águas de 

outras bacias hidrográficas para aumentar a vazão do São Francisco (p.56). 

 

Além das contas feitas pelo pesquisador, um indício fornecido pelo próprio rio endossa 

o estado de alerta: foram encontradas (ainda no ano 2000) espécies marinhas de peixes (como 

o camurim e o xaréu) em cidades como Porto Real do Colégio (AL), distantes cerca de 100km 

da foz. Sinal de que a vazão do rio está tão baixa, que ele está perdendo a luta e, em lugar de se 

lançar ao mar, passou a receber incursões de água salgada. Se os peixes de água marinha estão 

conseguindo adentrar 100km rio adentro, é porque os níveis de sal no São Francisco estão tão 

elevados a ponto de possibilitar a sua sobrevivência nesse novo ambiente (SUASSUNA, 2010). 

Um fato que preocupa ribeirinhos e pesquisadores, temerosos de que se registre no Velho Chico 

o mesmo quadro caótico existente nos rios Colorado, Estados Unidos, e Amarelo, na China, 

cujos fluxos “já não chegam mais à foz, por conta do uso indiscriminado das águas ao longo de 

suas bacias. O rio Colorado, por exemplo, recuou 100 km de sua foz, dando lugar à formação 

de um deserto pelo processo de salinização a que a área de sua primitiva embocadura foi 

submetida” (SUASSUNA, 2007, p.33).  

Outra importante referência acerca da situação do rio São Francisco, o hidrólogo e 

engenheiro João Abner Guimarães Jr. (2007) questiona os fundamentos da obra, apontada como 
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inviável e desnecessária, fruto de “interesses corporativos dos lobbies do poder econômico 

infiltrados no meio político e incrustados na infraestrutura do Estado” (p.85). Como faz questão 

de salientar, a defesa do projeto sempre foi mais capitaneada pela “forte articulação político-

empresarial envolvendo os governos e as bancadas dos Estados do Nordeste Setentrional (CE, 

PB, PE e RN)” (p.85), abraçada pelos presidentes Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso 

e depois por Luiz Inácio Lula da Silva (e seus ministros da Integração Nacional), do que por 

uma real necessidade por parte dos estados receptores da água transposta, cujas potencialidades 

sempre foram subestimadas pelo governo. Segundo argumenta o pesquisador, 

Dados oficiais dos próprios Planos de Recursos Hídricos dos Estados beneficiados 

revelam um quadro atual bastante favorável em termos de disponibilidade. O Ceará 

tem potencial para atender com segurança até quatro vezes as demandas atuais por 

água para todos os usos; o Rio Grande do Norte mais de duas vezes e a Paraíba uma 

vez e meia. Portanto, pode-se afirmar com segurança que, ao contrário do discurso 

oficial, não existe déficit hídrico nos Estados beneficiados que justifique um projeto 

da magnitude do que está sendo proposto para Transposição de Águas do Rio São 

Francisco (p.80).  

   

Além do que, da forma em que foi proposta, a obra de transposição não levaria a água 

do São Francisco ao homem do campo sujeito às secas periódicas (que deveria ser o verdadeiro 

favorecido pelo projeto). Na prática, a rota da água passa bem distante das áreas mais 

necessitadas, contemplando os leitos dos maiores rios do Nordeste Setentrional e ampliando os 

estoques de água dos maiores reservatórios da região, a exemplo do Castanhão, no Ceará (6,7 

bilhões de m³), e do Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte (2,4 

bilhões de m³). Além de manter o quadro da seca inalterado, o projeto se destacaria por levar 

água, a preços altíssimos (tamanhos os gastos envolvidos no processo de bombeamento), para 

uma região que não precisa dela (GUIMARÃES JR., 2007). Segundo completa (e denuncia) 

Suassuna (2010), 

Não existe a mínima garantia de que esses valores cheguem às populações difusas das 

regiões semiáridas (...). O verdadeiro beneficiário de suas águas será o empresariado 

do grande capital (o irrigante, o criador de camarões, o cultivador de flores tropicais 

e os empreiteiros), aquele que representa a fonte maior de votos no Nordeste e que, 

não raro, é o verdadeiro responsável pelo sucesso eleitoral da maioria dos políticos 

ora em cena no Parlamento. É essa a verdadeira realidade nordestina, perante a qual a 

região está sucumbindo e, na nossa ótica, é onde se engendra a verdadeira indústria 

da seca (p.266).  

 

De acordo com Guimarães Jr. (2007), mais eficiente, mais barato e menos arriscado do 

que realizar a transposição, seria a construção de adutoras para levar a água das grandes 

barragens para as regiões mais secas. Além disso, deve-se investir em soluções locais de baixo-

custo – como os açudes, poços e cisternas – e promover princípios como a convivência com o 
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semiárido, a democratização do acesso à água na região, o planejamento integrado e dinâmico 

dos recursos hídricos no semiárido e a valorização da infraestrutura hídrica existente. “O que o 

Nordeste precisa não é de importação de água, mas de uma reforma hídrica eficiente, 

acompanhada de uma gestão mais democrática e competente da água disponível35” (p.80). 

Além das ideias já apresentadas aqui, outro ponto sensível acerca da transposição (e das 

interferências do homem no rio São Francisco, como um todo) diz respeito à necessidade de 

uma política séria de revitalização. Os primeiros estudos de engenharia e viabilidade (tanto 

econômica quanto financeira) do projeto de transposição foram realizados na década de 1980. 

Incorporado ao Plano de Irrigação do Semiárido, o Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento (DNOS) visava captar 42,4m³/s da vazão do São Francisco para complementar as 

águas de rios nordestinos. No início dos anos 1990, no governo Itamar Franco, o então Ministro 

da Integração Nacional, Aluízio Alves (RN), propôs a construção de um canal no município de 

Cabrobó (PE) para retirar 150m³/s de água, que seria levada aos estados do Ceará e do Rio 

Grande do Norte. O Tribunal de Contas da União, no entanto, rejeitou o projeto em virtude dos 

gastos elevados esperados para a sua execução (SILVA, 2017). 

Em 1994, ainda no governo Itamar Franco, um novo projeto de transposição foi 

elaborado, dessa vez sob a chancela do Ministério da Integração Nacional, do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) e da Fundação de Ciências, Aplicações e Tecnologia Espaciais 

(FUNCATE). Além disso, foi criado um Grupo de Trabalho sobre o “Projeto São Francisco”, 

onde o tema seria debatido na Câmara dos Deputados. Na ocasião, estava prevista a privatização 

da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) para ajudar a custear os gastos com as 

obras. O projeto previa, ainda, a transposição do rio do Sono (Tocantins) para o Velho Chico, 

como uma forma de compensá-lo pela perda de recursos hídricos. Como justificativa para a 

realização do projeto, o governo alegou que as obras gerariam empregos na região e teriam 

 
35 Ratificando a ideia de que a solução do problema de escassez de água no Nordeste não passa por obras faraônicas 

como a transposição, mas por uma política mais adequada e efetiva de adaptação do homem e sua economia ao 

ambiente do semiárido, Suassuna (2007) lembra que “de acordo com a Embrapa, do total de precipitação 

pluviométrica anual no Nordeste, estimado em cerca de 700 bilhões de m³, 642 bilhões são consumidos pelo 

fenômeno da evapotranspiração e outros 36 bilhões são despejados no mar, em virtude do intenso escoamento 

superficial existente. O que resta desses quantitativos volumétricos é algo em torno de 22 bilhões de m³, os quais 

efetivamente são manejados pelos que habitam a região. A esse respeito, (...) bastaria o aproveitamento de 1/3 dos 

volumes escoados e manejados para o efetivo abastecimento de toda população nordestina (hoje estimada em 47 

milhões de pessoas), com uma taxa de 200 litros por pessoa/dia e para a irrigação de cerca de 2 milhões de hectares, 

com uma taxa de 7.000 m³ por hectare/ano. (...) A água no Nordeste existe, faltando apenas seu indispensável 

gerenciamento para o atendimento das necessidades do povo (p. 28). 
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custos inferiores aos valores despendidos com as medidas emergenciais contra a seca (SILVA, 

2017).   

Em 2001, no governo Fernando Henrique Cardoso, as obras voltariam a entrar em pauta. 

Tomando-a como prioridade, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra (RN), quis 

iniciar a transposição com urgência (antes mesmo de ela ser analisada pela Comissão Especial 

no Congresso, o que gerou polêmicas com os parlamentares). “Nem mesmo o Relatório de 

Impacto Ambiental havia sido entregue, o Ministro já havia feito a declaração da quantidade de 

verba que seria destinada à obra, valor em torno de 170 bilhões de reais” (SILVA, 2017, p.68). 

A Câmara Técnica dos Deputados criou um Grupo de Trabalho sobre a transposição e realizou 

18 audiências públicas com representantes dos governos e empresários. O objetivo de tais 

reuniões era examinar o projeto e definir a licença ambiental que permitiria a licitação e o início 

das obras. Excluídas dos debates, entidades da sociedade civil se mobilizaram em defesa do rio 

São Francisco. Os movimentos sociais se organizaram para questionar o andamento das 

discussões e a viabilidade da transposição, chegando a impedir a realização de algumas dessas 

audiências. Uma das reivindicações das entidades era que esses fóruns fossem realizados “nas 

cidades à margem do rio São Francisco, ou seja, nos municípios pertencentes à bacia doadora, 

onde vivem a população diretamente afetada pelos problemas do rio” (p.71).   

Políticos dos estados banhados pelo São Francisco (sobretudo, da Bahia e de Sergipe), 

ambientalistas e populações ribeirinhas se mobilizaram contra as obras e chamaram a atenção 

para os problemas que estavam sendo vivenciados pelo rio, cobrando um programa de 

revitalização. Após a forte pressão popular, as dissidências em sua base36 e, principalmente, 

com a crise hídrica que estava sendo vivenciada pelo Nordeste (que fez com que a CHESF 

sofresse uma queda de 10% na produção de energia aquele ano), o presidente Fernando 

Henrique Cardoso desistiu de levar adiante o projeto de transposição e, no mês de junho, o 

Governo Federal determinou que ele fosse substituído pelo de revitalização, a partir do decreto 

nº 3883. Além disso, “criou o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, composto 

pelos secretários de recursos hídricos, por dirigentes políticos dos sete estados da bacia, 

 
36 Segundo Silva (2017), “a transposição do rio São Francisco não era unanimidade no governo, era defendida por 

políticos ligados aos estados beneficiados, pelo então vice-presidente Marco Maciel, que é do estado de 

Pernambuco; por Tasso Jereissati, que à época era Governador do estado do Ceará, e pelo então Ministro da 

Integração Nacional Fernando Bezerra, que é do Rio Grande do Norte. Um dos políticos da oposição do governo 

que se posicionou contrário à transposição, foi, segundo notícia publicada na Folha de São Paulo, o senador 

Antonio Carlos Magalhães, da Bahia, que tinha ao seu lado quase todos os políticos baianos, os partidos da 

oposição, a CNBB e organizações ambientais” (p.76). 
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representantes do IBAMA, da Agência Nacional de Águas e representantes da sociedade civil” 

(SILVA, 2017, p.75). 

Considerado arquivado por FHC, o projeto de transposição voltou ao cenário nacional 

na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de não o ter incluído em seu plano de governo 

na campanha, o presidente o apresentou como a primeira obra de infraestrutura do Plano de 

Investimentos do Governo Federal para o período de 2004 a 2007. Os debates em torno do rio 

ganharam novo fôlego, os movimentos sociais voltaram a se articular, a população se 

manifestou em defesa do Velho Chico. No entanto, embora tenha apresentado possibilidades 

de diálogo maiores que o governo anterior, Lula (com o fervoroso apoio do seu ministro da 

Integração Nacional, Ciro Gomes (CE)) tomou a transposição como grande prioridade e 

praticamente retomou o projeto elaborado na gestão FHC37. Mesmo com todos os protestos 

contra a obra e a sua rejeição pela maioria dos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco38, ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos em 17 de 

janeiro de 2005 (SILVA, 2017).   

Além disso, segundo expõem Zellhuber e Siqueira (2007), outro ponto delicado com 

relação às ações do Governo Federal foi o fato de ele ter respondido a todas as cobranças sociais 

e protestos contra a transposição com um projeto de revitalização de “faz-de-conta”. Uma 

estratégia meramente política de instrumentalizar a proposta de revitalização para viabilizar 

política e socialmente a polêmica transposição. Isso porque, 

as principais causas de degradação do rio São Francisco estão estreitamente ligadas a 

problemas estruturais do uso do solo, das águas e dos demais recursos naturais da 

Bacia. No entanto, o programa do governo calculadamente se desvia destas causas 

ligadas à produção agrícola de exportação e à mineração. As ações desenvolvidas não 

alteram ou não influenciam no modelo de uso da terra e na situação fundiária, a 

principal causa da degradação do Rio, e sequer partem de análises das causas e efeitos 

do modelo de produção (p.19).  

 

Apresentando uma noção de revitalização vaga, que consiste, basicamente, em obras de 

saneamento básico e ambiental (com a coleta e o tratamento de esgoto sanitário, 

 
37 Embora tenha declarado estar levando em conta as críticas feitas ao projeto, os seus principais fundamentos 

seguiram inalterados. “Continuou-se a sua defesa com o traçado original dos canais (eixo norte e agora o eixo 

leste), permaneceu o uso múltiplo das águas do rio, em sua maior parte para o agronegócio; não se levou em 

consideração a realidade hídrica do Nordeste – principalmente o potencial instalado nas principais represas da 

região – e o custo faraônico da obra. (...) É notória (...) a prevalência da vontade política sobre as possibilidades 

técnicas de se realizarem as ações desenvolvimentistas da região” (SUASSUNA, 2010, p.269-270). 
38 De acordo com Silva (2017), o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco “é  um órgão colegiado de 

natureza consultiva, deliberativa e normativa, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos termos previstos na Lei nº9433, de 08 de 

janeiro de 1997, no Decreto de 05 de junho de 2001 e na Resolução nº 05, de 10 de abril de 2000, do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)” (p.80). 
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macrodrenagem e tratamento de resíduos sólidos), além da contenção de desmoronamento de 

barrancos, dos processos erosivos e das ações destinadas à melhora da navegabilidade e da 

recuperação das matas ciliares, o programa do governo não foca em recuperar processos e 

elementos-chave para reverter o estado de degradação do rio. Funciona mais como um meio de 

remediar os danos, do que como uma forma de saná-los. Mais que tratar sintomas, o que deve 

ser feito é combater as causas de todo o desgaste que vem se abatendo sobre o rio São Francisco 

(ZELLHUBER; SIQUEIRA, 2017). 

Segundo argumentam os pesquisadores, é inegável que a realização do saneamento é 

importante, mas é verdade também que o enfoque dado a ele desconsidera outras causas 

relevantes para a degradação. Não se pode fechar os olhos ao fato de que grande parte da 

poluição que acomete o rio vem dos resíduos das atividades agrícolas, como os agrotóxicos, e 

da mineração, como os metais pesados. Mas “muitas das obras executadas relacionadas ao 

saneamento ambiental se restringem ao esgotamento sanitário urbano, que garante a coleta, mas 

não o tratamento dos esgotos” (ZELLHUBER; SIQUEIRA, p.18, 2017). 

Além disso, as obras de desassoreamento e contenção da erosão não atingem as suas 

principais causas, que estão relacionadas ao desmatamento descontrolado. O reflorestamento 

da mata ciliar, sozinho, também não é capaz de conter o problema, visto que parte considerável 

dos processos de erosão em larga escala que mais prejudicam o São Francisco (e causam a 

morte de suas nascentes) “se dão nas regiões das cabeceiras, nas áreas de recarga, mais ou 

menos distantes da calha dos rios da bacia” (p.19). Um projeto de revitalização sério proporia 

um maior ordenamento e controle do uso do solo, além de considerar medidas para garantir o 

consumo racional da água e evitar que a vazão do rio (e dos seus afluentes) continue a ser alvo 

da superexploração (sobretudo a praticada pela irrigação e pela mineração).  

As preocupações com o rio são totalmente fundadas e deveriam ser consideradas com 

mais seriedade pelo poder público. Responsável por manter vidas no semiárido nordestino e 

por dar sustentação a um rico ecossistema, o São Francisco é muito mais que um local de 

desenvolvimento econômico. Ele é dotado de toda uma importância cultural, berço de 

representações artísticas singulares39 e um imaginário vastíssimo que alimenta muitas histórias 

 
39 Um bom exemplo são as carrancas, tipos de figuras de proa que foram usadas como objeto ornamental e de 

proteção pelos barqueiros e remeiros do Médio São Francisco até aproximadamente 1955 (SANTOS, 2016). Em 

entrevista ao jornalista Paulo Jeibali para o Caderno Globo Universidade (2016), o crítico de arte Lorenzo Mammì 

explica o surgimento dessa expressão artística. “Era prática nas barcas ou nos navios do litoral brasileiro ter aquela 

figura de proa, uma figura heroica ou feminina, que era de proteção ao navio. Às vezes, o navio de guerra tinha 

um leão, alguma coisa mais feroz, um soldado, enfim. Parece que as carrancas nasceram quando a região do São 

Francisco ficou mais rica, os comerciantes começaram a ter barcos de grandes dimensões e que eram enfeitados 
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e lendas. Uma cultura que, segundo o sociólogo Antonio Risério (2016), é indestacável da 

existência do rio, dado que nasceu das relações cotidianas estabelecidas entre as pessoas e as 

águas. O Velho Chico aparece como uma entidade simultaneamente natural, econômica, social, 

cultural, simbólica. E uma entidade tão rica, dotada de tantas multiplicidades – visto que é local 

de passagem, “estrada aquática pela qual circulam e se disseminam os mais variados elementos 

e práticas da cultura” (p.3) – que essa diversidade vai da população lá encontrada, às formas 

dela expressar sua religiosidade e lidar com a fé, dentre tantos outros aspectos.  

Já no século XIX, Teodoro Sampaio (2002) se viu impressionado com a variedade de 

tipos humanos que compunham a população são-franciscana. Segundo relata, vê-se ali na região 

banhada pelo São Francisco todos os matizes “da população policroma da nossa terra. O 

caboclo legítimo, o negro crioulo, o cariboca, misto do negro e do índio, o cabra, o mulato, o 

branco tostado de cabelos castanhos e às vezes ruivo, todas as raças do continente e os produtos 

de seus diversos cruzamentos estão ali representados” (p.94-95, grifos do autor). E é claro que 

toda essa mistura de raças, associada ao ir e vir proporcionado pelo rio, resultaria numa 

variedade de expressões, cantos, rezas e crenças. Como descreve Risério (2016),  

O Vale do São é todo ele tomado pela fé. Por um catolicismo popular que tem a sua 

singularidade, com as suas rezas e benzeduras, as suas promessas e procissões. Um 

catolicismo popular, que obviamente não tem nada de puro, trazendo consigo, 

inclusive, elementos de remotas raízes ameríndias. Além de contar com presenças de 

santos da Igreja Católica – e dos inúmeros devotos que cultuam Santo Antônio, Santa 

Terezinha ou São Gonçalo –, o vale é densamente povoado por visagens e encantados. 

Eram essas as crenças que circulavam tradicionalmente de boca em boca e de geração 

em geração, falando de entidades como a mãe d´água, o surubim-rei, a caipora, a mula 

sem cabeça, o pé de garrafa, o fogo azul – isto é, dos seres extranaturais que habitam 

aquelas ribeiras (p.3-4). 

   

Toda essa riqueza e diversidade (além da preocupação em preservá-la) costuma estar 

presente nos filmes/documentários produzidos em torno do rio40, assim como aparece de forma 

bastante acentuada na telenovela Velho Chico. Na primeira fase da trama, ambientada na década 

 
de maneira parecida com os barcos do litoral. Então, é uma invenção moderna, 1870, 1880, que foi um momento 

de grande investimento no São Francisco. Só que logo pegou um viés que não tem nada a ver com as figuras de 

proa no mundo. E aí, de fato, virou uma coisa muito específica daquela região, que só se encontra lá, que é um 

traço de originalidade muito forte da arte popular brasileira. (...) Inicialmente as peças eram reproduções mais fiéis 

dos animais, depois ganharam mais expressividade” (grifos nossos, on-line). 
40 Pesquisando sobre a produção audiovisual relacionada ao rio São Francisco, encontramos 11 produções (cinco 

longas metragens e seis documentários). A primeira delas, Aqui e acolá em terra mineira, foi produzida ainda no 

ano de 1923 e apresenta importância histórica e documental ao trazer imagens panorâmicas do rio na cidade de 

Januária-MG, com um vapor a navegar. Entre as perspectivas mais abordadas, está aquela que coloca o rio como 

lugar de ricas memórias e histórias: seis das obras identificadas buscam resgatar a vida de personagens ribeirinhos 

(suas lutas, tradições, mitos, tristezas, alegrias, saudades) e aspectos ligados a eles (como a história das 

embarcações que marcaram o Velho Chico). Nota-se ainda, a partir de 2006, o surgimento de três obras que visam 

abordar o tema da transposição – todas elas com tons de denúncia e protesto. 
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de 1960 (período em que a navegação ainda tinha força no São Francisco, desempenhando um 

papel importante no tráfego de pessoas e mercadorias), mostra-se que toda a efervescência de 

Grotas girava em torno do cais da cidade, que escoava seu principal produto, o algodão, e 

funcionava como local de comércio (tanto de outros produtos locais, quanto dos que vinham de 

fora, nas embarcações).  

Nos trechos iniciais do capítulo 25, que dá início à segunda fase da trama, uma imagem 

emblemática é exibida: um vapor, que navegava pelo rio, vai progressivamente desaparecendo, 

até sumir. Uma mensagem de que os tempos são outros e que o rio São Francisco enfrenta um 

novo cenário, com novos usos. As cenas que reapresentam a cidade e suas duas principais 

fazendas, Grotas e Piatã, confirmam a existência de uma nova realidade. O rio tem menos 

volume, a malha hidroviária foi substituída pelas estradas (os capítulos 27 e 28, inclusive, 

destacam esse ponto ao tratar da inauguração de uma rodovia que era esperada com ansiedade 

pela população, visto que traria melhoras no escoamento da produção local, prejudicado pela 

má qualidade da estrada que ligava a cidade aos outros centros urbanos), o cultivo irrigado de 

frutas para a exportação tornou-se a tônica da economia na região.  

A trama passa a dar destaque, também, aos discursos de preservação do rio, já 

profundamente maltratado por ações como a prática irracional da irrigação (que, além de 

provocar a diminuição da vazão de suas águas, contribui para que os resíduos de fertilizantes e 

agrotóxicos escorram aos seus afluentes e depósitos subterrâneos), os desmatamentos das matas 

ciliares e a malfadada obra de transposição, condenada por parte considerável dos personagens. 

Mostra-se um rio já sem peixes, que pede socorro, critica-se o aumento do número de barragens 

em prol de um “progresso” que está matando um rio tão importante. Buscam-se expor as 

ameaças a que estão submetidas a caatinga e o cerrado, verdadeiro berço das águas do rio, que 

há décadas vem sendo agredido pela substituição das plantas nativas pelo cultivo de grãos e 

outras plantas exóticas (o que, como anteriormente abordado, faz com que os aquíferos deixem 

de receber a água das chuvas e resulta no desaparecimento de afluentes menores e na redução 

considerável da vazão dos afluentes maiores). Um dos diálogos exibidos entre o coronel Saruê 

e o deputado Carlos Eduardo, inclusive, chega a mencionar o projeto do MATOPIBA, que vem 

sendo alvo de preocupações ambientais por estar associado ao desmatamento das últimas áreas 

nativas do cerrado para a expansão das atividades agrícolas, como será visto com mais detalhes 

no capítulo 3. 

 Refletindo características que são próprias dos seus autores, Velho Chico constitui uma 

obra de preocupação ambiental e social. Busca fomentar debates no país, trazer reflexões sobre 
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os seus problemas e transmitir ensinamentos ao público. Por meio de personagens como Santo, 

Tereza, capitão Rosa, Belmiro, vereador Bento, professora Beatriz, padre Benício, raizeira Ceci, 

Martim e, sobretudo, os jovens Olívia e Miguel, ela procura passar uma mensagem de 

preservação e sustentabilidade. Procura valorizar as manifestações culturais e artísticas da 

população são-franciscana e sertaneja (com as procissões, rodas de são Gonçalo, missas do 

vaqueiro e as festas de São João, além das lendas ribeirinhas), mostrar que essa constitui uma 

região de multiplicidades de culturas e credos (com uma infinidade de santos de devoção, 

terreiro de candomblé e culto aos encantados do rio). É uma obra em defesa das expressões 

populares, das minorias, do rio, do solo. Uma novela que reafirma a importância do São 

Francisco e o seu lugar como berço de riquezas, diversidades, misticismos e, mesmo tão 

degradado, de sonhos com um futuro melhor.  

Velho Chico faz alusão ao massacre sofrido pelos índios no processo de ocupação do 

rio, mostra a importância dele para as populações ribeirinhas (sendo a voz de pescadores, 

indígenas, lavradores), propõe caminhos para o uso racional da terra e das águas. Traz reflexões 

sobre como enfrentar o poder constituído de forma organizada, apontando a consciência cidadã 

e a fé como meios de resistência. Além disso, ao mostrar o quanto podem ser asquerosas as 

práticas e as figuras dos coronéis e dos políticos ligados a eles, denuncia a indústria da seca e 

mostra que a solução para o semiárido e o respeito ao rio não passa por obras superfaturadas e 

nem pela luta contra o ambiente do sertão, mas pelo convívio harmonioso com ele. A trama 

mostra práticas que estão ao alcance de todos (e não apenas do poder público) e podem ser 

realizadas para trazer mais qualidade de vida ao povo do semiárido – e sem condenar o São 

Francisco à morte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

2. MODOS DE REPRESENTAR O NORDESTE NAS TELENOVELAS BRASILEIRAS 

 

Desenvolvidas a partir de heranças do romance de folhetim, das soap-operas americanas 

e das radionovelas da América Latina, as telenovelas são os programas mais populares da 

televisão brasileira. Presentes na programação televisiva nacional desde 1951 (um ano após a 

inauguração da pioneira TV Tupi), elas se tornaram diárias em 1963 e foram convertidas, ainda 

nos anos 1960, em “queridinhas nacionais”, com lugar garantido no prime-time das emissoras 

e nas rotinas de milhões de pessoas (independente de idade, classe social ou gênero). 

Constituindo um produto de manifestação artística que apresenta grande alcance no 

Brasil, as telenovelas apresentam uma série de particularidades que interferem em sua narrativa 

e em seus modos de representar. É por isso que, antes de empreender uma análise sobre sua 

história e desenvolvimento no país, com destaque para as diferentes fases do campo e as 

representações do Nordeste contidas em cada uma delas, julga-se crucial apresentar suas 

principais características. 

 

2.1 O produto telenovela 

 

Produtos longos (com uma média de 160 capítulos de cerca de 45 minutos de duração), 

as telenovelas são produzidas, geralmente, por mais de um roteirista (que atua em equipes 

coordenadas pelo roteirista-autor), contam com diversos personagens (que vivenciam conflitos 

provisórios e definitivos), uma (ou mais) trama principal e várias secundárias que se complicam 

e se resolvem no decorrer da história. Apresentando um caráter profundamente comercial, elas 

são constituídas por três ou quatro segmentos intercalados por propagandas, de maneira que é 

recomendável, ao final de cada parte, apresentar um “gancho” que mantenha o espectador em 

frente à tela. Definidos como situações de expectativas e conflitos, os ganchos devem ser 

maiores ao final dos capítulos (sobretudo quando eles vão ao ar no último dia da semana). Feitas 

para serem consumidas de maneira distraída (às vezes em concomitância com outras 

atividades), podendo ser interrompidas e retomadas, as novelas são dotadas de sucessivas 

repetições (PALLOTTINI, 2012). 
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Refletindo sobre as ficções seriadas e suas estratégias para manter a longevidade 

narrativa e o engajamento do público, Neves41 (2015) chama a atenção, justamente, para o jogo 

entre novidade e redundância, desenvolvido por meio de unidades que fazem a narrativa evoluir 

à medida que retomam/reforçam os fatos e acontecimentos que são importantes para a evolução 

da história. Segundo destaca,  

Neste processo, deixa-se a audiência em suspensão à espera da resolução de blocos 

narrativos que, gradativamente, vão solucionando os conflitos deixados em aberto. 

Estrategicamente, esse mecanismo é impulsionado por ganchos que criam 

expectativas ao deixarem situações em aberto num capítulo ou episódio a serem 

resolvidas no seguinte e, num panorama maior, ao final da série. (...) A redundância 

trabalha para gerar expectativa em relação à novidade, daí o prolongamento do 

suspense (p.51). 

 

Contextualizando o debate sobre serialidade na televisão, a pesquisadora traz os pontos 

de vista de autores como Mittell, Calabrese, Buonanno, Eco, Esquenazi e Barbieri. Entre as 

ideias apresentadas que mais contribuem à presente tese, destacam-se a análise das estruturas 

gerais do serie e do serial (bem como as relações estruturais entre estas duas grandes tendências 

de regime de serialidade e os contextos que fizeram com que uma se sobrepusesse à outra em 

determinados momentos – como os fatores de mercado, público e evolução tecnológica) e a 

ideia de complexidade narrativa42.  

Segundo a pesquisadora, o serie e o serial constituem duas matrizes do narrar da ficção 

seriada que surgiram no mesmo período do século XIX, a partir de produtos diversos: a primeira 

é herdeira dos romances em série e a segunda resulta dos folhetins. Nesse sentido, enquanto os 

series se baseiam no modelo episódico (com episódios ou capítulos independentes entre si, que 

concluem a narrativa ao final de cada exibição para retomá-la de forma “zerada”, num eterno 

retorno ao presente), os serials apresentam um modelo de episódios encadeados, que 

interrompem a narrativa para dar sequência à história na exposição seguinte (NEVES, 2018). 

Como explica Mungioli (2012), o serial “possui estrutura diegética composta por arcos 

dramáticos que atravessam diversos episódios até uma conclusão” (p.5), enquanto que no serie 

 
41 A autora assina a publicação citada como Jéssica Neri, mas, seguindo as determinações da ABNT NBR 

6023/2018, que estabelece que sejam padronizados os prenomes e sobrenomes para um mesmo autor, quando 

aparecerem de formas diferentes em documentos distintos, optamos por identificá-la pelo nome completo, Jéssica 

Neri dos Reis Neves, que é a forma como ela se identifica na tese de doutorado também utilizada como referência 

no presente trabalho. 
42 Optamos por trazer aqui apenas as ideias que nos pareceram mais enriquecedoras para o debate sobre as 

telenovelas. Para mais informações sobre o fenômeno da serialidade e as diversas possibilidades de estruturas 

seriais (sobretudo no que tange às sitcoms), ver Neves (2018).  
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“os arcos dramáticos têm o limite do episódio, ou seja, os conflitos têm início e fim no mesmo 

episódio” (p.6). 

As telenovelas e as soap operas, dessa forma, constituem exemplos de produtos ligados 

à matriz serial, sendo marcadas pelas constantes interrupções e retomadas nas narrativas, “com 

ganchos de expectativa que mantêm o público em suspensão entre um bloco narrativo e outro 

e uma forma de narrar particular que as difere dos series” (NEVES, 2018, p.123). As duas, no 

entanto, divergem na forma de lidar com a continuidade (e, sobretudo, os encerramentos) das 

histórias. Isso porque, enquanto 

a soap opera trabalha com uma projeção do futuro que prescinde de uma memória 

total do passado e que nunca promete uma resolução definitiva (...) fugindo ao cânone 

estrutural do "começo, meio e fim", visto que acompanhá-la desde seu princípio e 

esperar por uma resolução final não faz parte do cânone deste formato televisivo (...), 

a telenovela não oferece prazeres tão ambivalentes (...), baseando seu engajamento na 

promessa de um fechamento ideal da narrativa após meses de investimento por parte 

do público, mecanismo conhecido como gratificação adiada ou a longo prazo. Ao 

contrário da soap opera, a telenovela reativa sempre a memória do público para seguir 

adiante e tendo como incentivo a promessa de uma resolução (p.122-123). 

 

A ideia de complexidade narrativa, por sua vez, fora elaborada por Mittell. Apontada 

como um produto da hibridação entre as matrizes serie e serial (e de uma sucessão de fatores 

como as tendências do mercado, as mudanças tecnológicas e os processos de negociação 

centrados no gosto do público), a complexidade narrativa está associada à construção de 

personagens psicologicamente mais densos, constituindo “uma realidade da produção de 

ficções seriadas televisivas no mercado” que “se estende a todos os gêneros narrativos” 

(NEVES, 2018, p.13). No caso do contexto de produção televisiva norte-americana, tais 

mudanças começaram a ocorrer na década de 1980 e se consolidaram nos anos 1990 e início do 

século XXI, estando ligado a fatores como o aumento da concorrência entre as emissoras, o 

surgimento dos canais a cabo (onde há uma menor preocupação com a censura dos conteúdos 

e um público mais refinado, homogêneo e fiel) e o desenvolvimento das novas tecnologias 

(como o videotape, o DVD, a internet e o Blu Ray, que proporcionaram outras formas e hábitos 

de se assistir às ficções televisivas).  

Segundo Mungioli (2012), a hibridização das duas modalidades de serialidade (serie e 

serial) passa a operar nas séries americanas (e nas produções de outros países que seguem suas 

influências) de maneira a complexificar estratégias anteriormente utilizadas pelas soap operas 

e a colocar  
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em jogo as características das duas estruturas diegéticas, permitindo ao telespectador 

assistir a um episódio completo (baseado na estrutura ternária aristotélica), ao mesmo 

tempo em que deixa margem para o desenvolvimento de tramas que não caberiam nos 

limites temporais de um único episódio. Inicia-se assim um processo de folhetinização 

narrativa que faz com que o telespectador procure assistir ao programa na semana 

seguinte. (...) Em termos de construção de personagens, os arcos narrativos mais 

longos possibilitam por meio do desenvolvimento de intrigas mais complexas o 

desenvolvimento de narrativas cumulativas. Enfim, as intrigas se complexificam, os 

conflitos se expandem propiciando desfechos, às vezes, inesperados e que 

possibilitam mais de uma solução dramática. Tais estratégias possibilitam a criação 

de personagens redondas, mais próximas do telespectador e de seu cotidiano (p.5-6). 

No caso das telenovelas brasileiras, cujo contexto de produção e lógicas de estruturação são 

bastante diversos do encontrado nas séries norte-americanas, ainda assim, conseguimos 

identificar vários elementos ligados à lógica da complexidade narrativa. Ao passo em que o seu 

campo de produção foi evoluindo no país (e trazendo consigo um maior grau de autonomia e 

know how por parte dos autores responsáveis, bem como de criticidade por parte do público) as 

tramas foram adquirindo um maior grau de requinte e elaboração, sendo dotadas de conflitos e 

personagens mais complexos, novas configurações na estrutura narrativa (com, por exemplo, 

obras que passaram a contar com clímax diários, como é o caso do sucesso Avenida Brasil, 

assinada por João Emanuel Carneiro e veiculada às 21h na Rede Globo) e o aumento de 

importância dos personagens coadjuvantes e seus conflitos, dentre outros aspectos que serão 

abordados nos tópicos seguintes. 

Como anteriormente mencionado, em sua forma de narrar, a telenovela brasileira tende 

a apresentar uma trama principal e uma sucessão de tramas secundários de vários tipos, que se 

entrelaçam. Uma forma de tornar a história mais extensa/complexa e de buscar a identificação 

de um público vasto: é recomendável que existam núcleos formados por personagens de 

diferentes idades e classes sociais, além de núcleos cômicos, que tragam algum frescor e 

descontração à história narrada.  

Além disso, por tratar-se de um produto de longa duração, é fundamental que o enredo 

seja dosado para ser distribuído em toda a sua extensão. É estritamente necessário, também, 

que a história busque uma renovação periódica da atenção do público mediante a introdução de 

novos conflitos, tramas e personagens. Segundo Pallottini (2012), sua macroestrutura deve ser 

desenvolvida aos moldes de uma ondulação, que começa elevada nos primeiros vinte 

capítulos43, quando ocorre a apresentação/estruturação dos principais núcleos/personagens, é 

seguida por um período de calmaria e depois volta a subir (à medida que novos elementos são 

inseridos à trama) e a descer (ao passo em que os conflitos vão sendo resolvidos e um novo 

 
43 Número que, evidentemente, pode mudar, de acordo com as preferências e o estilo do autor roteirista da obra. 
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momento sem muitas reviravoltas é instaurado). Tudo isso até chegar ao derradeiro ponto de 

elevação, com as arestas que deverão ser resolvidas nos momentos finais da história.      

Um aspecto importante da sua originalidade é o fato de as tramas serem escritas 

enquanto vão ao ar (com uma pequena diferença de tempo entre o capítulo escrito e o capítulo 

exibido), fator que faz dela uma “obra de caráter aberto” e coloca o público como seu 

“realimentador”. O autor roteirista tem suas preferências e apostas iniciais, mas é com base no 

seu projeto criativo e na aceitação da audiência (e de outros fatores que vão aparecendo no 

decorrer da obra) que ele vai escolher como dar sequência aos diferentes fios narrativos e 

determinar o nível de destaque/crescimento que cada um deles vai ter. Analisando o modus 

operandi da Rede Globo nas décadas de 1980 e 199044, Michèle e Armand Mattelart (1998) 

comentam que 

Vários tipos de feedback intervêm na produção do texto, e aí reside sem dúvida a 

profunda singularidade desta forma de criação dramática. O primeiro tipo de feedback 

vem dos institutos de sondagens e sobretudo da divisão de análise e pesquisa da 

empresa Globo. Além disso, grupos de telespectadores são regularmente convidados 

a dar sua opinião sobre o roteiro, os personagens. Estas medidas das reações da 

opinião pública, algumas realizadas segundo alta tecnicidade, são acompanhadas de 

uma análise da volumosa correspondência enviada à emissora e ao autor. Este último 

completa este feedback por seu próprio sistema de retorno, muito mais artesanal, 

pessoal e cotidiano. Citemos Aguinaldo Silva: “Minha faxineira volta todas as noites 

à sua casa na favela. Ela me conta as reações dos companheiros de ônibus ou dos 

vizinhos ao capítulo da véspera” (p.68).  

 

Cabe ainda destacar que, atualmente, a opinião manifesta pelo público por meio da internet (e 

das redes sociais) constitui uma importante ferramenta de feedback sobre as tramas. 

Segundo reflete a dramaturga, ensaísta e pesquisadora Renata Pallottini (2012), as 

telenovelas apresentam estrutura análoga à de uma árvore. Como sintetiza, 

As raízes, escondidas sob a terra, correspondem às concepções básicas do autor, sua 

filosofia e visão de mundo, sua ideologia; o tronco é a história central, aquela que, na 

sinopse, é a coluna mestra, a espinha dorsal; e os ramos, sempre muitos, são as 

consequências da história central, as outras histórias, linhas de ação, conflitos 

menores, secundários. As raízes dão a base do trabalho do autor. É fundamental que 

o autor (ou autores) tenha uma visão de mundo, seja ela qual for, que transpareça na 

obra. O tronco é a garantia de uma unidade de ação, ainda que truncada (...). E os 

ramos são consequências da existência das raízes e do tronco. Esses ramos podem ser 

maiores ou menores; isso dependerá muito da escolha do assunto, das personagens e 

até dos atores; a grandeza ou importância de cada um dos ramos pode, ainda, depender 

da resposta do público ou de circunstâncias totalmente alheias às intenções iniciais do 

autor (...). Ocorre, às vezes, que um ramo é simplesmente podado: não correspondeu 

às expectativas, por razões de ordem interna ou externa. Em outras ocasiões, ramos 

 
44 Cabe mencionar que, hoje em dia, a lógica em torno das sondagens feitas pela emissora continua a mesma, mas 

contando com uma diversidade de tecnologias e processos de acompanhamento mais amplos e mais complexos. 
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pensados para serem secundários e frágeis engrossam e tomam força, quase 

suplantando o porte do próprio tronco (p.52-53). 

 

Muitas das características que encontramos hoje nas telenovelas são provenientes do 

formato dos romances de folhetim, produtos que, como vimos, remetem à matriz serial. 

Segundo Martín-Barbero (1997), o surgimento dessas obras remonta a meados do século XIX, 

quando o desenvolvimento das tecnologias de impressão fez nascer a imprensa e tornou as 

narrativas “o espaço de decolagem da produção massiva” (p.170). De acordo com o 

pesquisador, o folhetim figurou como o primeiro tipo de texto escrito no formato popular de 

massa, um “fenômeno cultural muito mais que literário” (p.170). Localizados nos rodapés das 

primeiras páginas dos jornais, eles podem ser definidos como romances populares publicados 

de forma episódica ao longo de um certo período. Um produto que, caindo nas graças das 

massas trabalhadoras, permitiram redirecionar os jornais para o grande público, aumentando 

consideravelmente a sua circulação e barateando os seus custos.  

Com uma fórmula desenvolvida sob moldes profundamente comerciais, os folhetins 

eram marcados por uma narrativa de fragmentação semanal, fator que impulsionou o seu 

desenvolvimento sob vários aspectos, permitindo que fossem dosadas desde a quantidade de 

leitura (numa época em que os trabalhadores começavam a se tornar letrados e, portanto, liam 

com dificuldade – além de não contarem com condições de iluminação adequadas para uma 

boa experiência de fruição) e até a forma de pagamento (feito em pequenas quantias – o valor 

módico de uma edição do jornal – após o recebimento dos salários). Além disso, ao serem 

divididas em capítulos e subcapítulos, as histórias primavam pela valorização do suspense: cada 

episódio deveria apresentar informações suficientes para manter a unidade e satisfazer a 

curiosidade do leitor, mas deveria lançar, também, interrogações que mantivessem o seu 

interesse pela leitura e o fizesse procurar pela próxima edição lançada. 

Ainda segundo Martín-Barbero (1997), outros fatores que funcionavam como 

dispositivos de sedução operados pelos folhetins eram a sua duração e a sua estrutura aberta. 

Os longos períodos com que “conviviam” com o público provocavam no leitor grande 

familiaridade e afeto (afinal, eles tinham tempo para se acostumar com os personagens e se 

envolver em suas peripécias e ações). Como destaca o pesquisador,  

É através da duração que o folhetim consegue "confundir-se com a vida", predispondo 

o leitor a penetrar a narração, a ela se incorporando mediante o envio de cartas 

individuais ou coletivas e assim interferindo nos acontecimentos narrados. A estrutura 

aberta, o fato de escrever dia após dia conforme um plano que, entretanto, é flexível 

diante da reação dos leitores também se inscreve na confusão da narrativa com a vida, 

permitida pela duração (p.181-182). 
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Além dos romances de folhetim, outra importante influência para as telenovelas foi o 

melodrama, tratado na presente tese não como matriz cultural, mas como gênero teatral voltado 

às sensações, emoções e sentimentos. Chamado pejorativamente de drama “exagerado e 

lacrimejante”, ele apresenta uma fórmula bastante conhecida: a luta entre o bem e o mal (onde 

o vilão comumente acaba vencido pelo herói), um caso de perseguição a um ser indefeso 

(geralmente, mulheres e crianças), acontecimentos espetaculares, uma estética moralizante que 

premia a virtude e pune o crime, dentre tantas outras características.  

Encontrando na França do final do século XVIII (e de todo o século XIX) um terreno 

fértil para o seu desenvolvimento, o melodrama apresenta fortes ligações (tanto contextuais, 

quanto temáticas) com a Revolução: é que, com a queda da Bastilha e os acontecimentos que a 

ela se seguiram, o país passou por mudanças políticas e econômicas que fizeram surgir, além 

de um novo cenário social e político, uma demanda por produtos culturais e artísticos que 

satisfizessem a um novo público irrompido nesse contexto: as camadas humildes e iletradas. 

Uma ampliação que, favorecida pelo Édito da Liberação45 de 1791, ocasionou modificações 

nas obras teatrais e resultou no desenvolvimento da chamada “estética melodramática”. Além 

disso,  

As paixões políticas despertadas e as terríveis cenas vividas durante a Revolução 

exaltaram a imaginação e exacerbaram a sensibilidade de certas massas populares que 

afinal podem se permitir encenar suas emoções. E para que estas possam desenvolver-

se o cenário se encherá de cárceres, de conspirações e justiçamentos, de desgraças 

imensas sofridas por inocentes vítimas e de traidores que no final pagarão caro por 

suas traições. Não é por acaso esta a moralidade da Revolução? "Antes de ser um meio 

de propaganda, o melodrama será o espelho de uma consciência coletiva." (MARTÍN-

BARBERO, 1997, p.158).  

 

Partindo da premissa de que era preciso fazer teatro para todos, o gênero melodramático 

calcava-se na necessidade de contemplar a essas diversas camadas, agradando do trabalhador 

pobre que começava a frequentar os espetáculos e queria se ver em cena, ao aristocrata e seu 

senso de superioridade, passando pelo burguês que financiava (e ganhava dinheiro com) as 

apresentações. Como explica Thomasseau (2012), a ética melodramática realiza, nesse 

momento, os desejos de todas as camadas da população: 

A paixão das classes mais populares volta-se sobre ela mesma, nos espetáculos da 

virtude oprimida e triunfante; e ela durará todo o século. A burguesia, que tem em 

mãos os negócios, aplaude também o melodrama porque ele reage contra os excessos 

 
45 Segundo o Édito da Liberação, “todo cidadão podia construir um teatro público e ali fazer representar peças de 

todos os gêneros” (THOMASSEAU, 2012, p.13). 
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do teatro anticlerical e do teatro noir, importado da Inglaterra e ainda muito em voga 

sob o Diretório. Por outro lado, ela aprecia o melodrama porque ele tempera e ordena 

as tentativas mais ousadas do teatro da Revolução, põe em prática o culto da virtude 

e da família, remete à honra o senso de propriedade e dos valores tradicionais, e 

propõe, em definitivo, uma criação estética formalizada segundo padrões bastante 

precisos. A aristocracia, tanto a antiga quanto a nova, não deixava, tampouco, de 

misturar-se ao populacho nos bulevares para assistir aos espetáculos que, ao menos 

nos melodramas clássicos, preservavam o senso de hierarquia e o reconhecimento do 

poder estabelecido (p.14).     

 

Tendo como precursora a obra Coelina (1800)46, o melodrama rompeu com vários 

hábitos estéticos e lançou histórias que rapidamente esvaziaram as salas oficiais. Entre algumas 

das suas características marcantes, podem ser apontadas a valorização a quatro sentimentos 

básicos (medo, entusiasmo, dor e riso), que dão vazão a quatro tipos de situações (terríveis, 

excitantes, ternas e burlescas), vivenciadas por quatro personagens (o Traidor, o Justiceiro, a 

Vítima e o Bobo) que juntam-se misturando quatro gêneros (romance de ação, epopeia, tragédia 

e romance). Tudo isso se valendo de muita esquematização, entendida como ausência de 

psicologia e profundidade das personagens, e muita polarização maniqueísta, numa 

contraposição de tipos inteiramente bons aos profundamente maus (MARTÍN-BARBERO, 

1997). Fórmulas que deram início a um estigma que historicamente acompanhou o gênero: 

amado pelo grande público, que lotava as apresentações, e desprezado pelos críticos, que não 

viam nele originalidade. No entanto, ambiguidades à parte, cabe salientar o caráter institucional 

apresentado pelo melodrama ao longo de todo o século XIX, voltado a “educar” as grandes 

massas e a fortalecer as entidades políticas, religiosas e morais por meio de obras que, bem 

próximas ao drama burguês, apresentavam características como o sentimentalismo e o louvor à 

virtude, à dedicação e ao trabalho.      

Após o seu desenvolvimento na França, o melodrama se espalhou e fez sucesso em 

vários outros países, a exemplo do Brasil (onde obteve sucesso no teatro e influenciou formas 

dramáticas como as populares telenovelas). Comentando as características do gênero 

melodramático presentes nas tramas televisivas brasileiras, Souza (2004b) destaca aspectos 

como o seu caráter massivo, que busca envolver desde as classes populares até os consumidores 

de poder aquisitivo mais elevado; o seu discurso moralizante marcado por conflitos entre o bem 

e mal; a capacidade de trafegar entre pontos de vista conservadores e emancipatórios; o fato de 

 
46 Segundo Thomasseau (2012), embora outras obras anteriores apresentassem características do gênero faltava a 

cada uma delas “ao menos um elemento constitutivo essencial, a começar pela consagração definitiva do público” 

(p.23). 
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constituir um espetáculo pautado no visual, no sonoro47 e na capacidade de mobilizar fortes 

emoções.  

Além desses aspectos, destacamos ainda o fato de a telenovela, com sua forte vocação 

melodramática, constituir o terreno fértil para o desenvolvimento do que Maria Rita Kehl 

(2014) denomina como “estética do ressentimento”, entendida como um modelo/princípio que 

organiza as narrativas  

em torno do ponto de vista do personagem ressentido – o qual, sempre coberto de 

razões em suas queixas e mágoas, constitui o polo de identificações positivas do 

leitor/espectador. São dramas em que o ressentido é apresentado como moralmente 

superior aos demais (p.184-185).   

 

Desenvolvida pela pesquisadora a partir de formulações de teóricos como Max Scheler (para 

quem um dos fatores determinantes do ressentimento é a existência de uma ordem social na 

qual um direito tenha sido garantido por antecipação a todos) e Sigmund Freud (autor do 

conceito de privação), a estética do ressentimento teria a sua eficiência associada ao ponto de 

vista moral que organiza a narrativa.  

Como explica Kehl (2014), o ressentimento é um sentimento dotado de forte apelo 

dramático e está presente (de forma assídua) em obras de muitas vertentes da literatura e da 

dramaturgia, a exemplo da tragédia clássica, do melodrama e do romance moderno. Como 

comenta a pesquisadora, 

A aposta principal do personagem ressentido, em uma “vingança imaginária e adiada” 

contra o responsável pelo prejuízo de que se considera vítima, funciona bem como um 

fio condutor que mantém a tensão dramática ao longo de uma narrativa. O 

leitor/espectador, identificado com o ponto de vista do personagem ressentido, 

mantém-se preso à trama à espera do desenlace, que não precisa ser trágico: uma 

pequena virada do destino, um lance de sorte, um pouco de malícia e o personagem 

ressentido, depois de muito sofrer, será vingado sem ter se comprometido com 

nenhum ato vingativo (p.181).  

 

Partindo de uma análise dos personagens protagonistas de diferentes obras, a autora 

chama a atenção para a maneira em que o ressentimento é geralmente pautado: o personagem 

ressentido é apresentado (ou se coloca) na condição de vítima, seja de alguém malévolo, seja 

do destino e suas circunstâncias. O ressentimento e sua sucessão de afetos negativos (a exemplo 

 
47 Segundo Martín-Barbero (1997), é notável no melodrama a predominância do espetáculo sobre a representação 

mesma, visto que, em grande parte das situações, as palavras importam menos que os jogos de mecânica e de ótica. 

“Uma economia da linguagem verbal se põe a serviço de um espetáculo visual e sonoro onde primam a pantomima 

e a dança, e onde os efeitos sonoros são estudadamente fabricados. Como a utilização da música para marcar os 

momentos solenes ou cômicos, para caracterizar o traidor e preparar a entrada da vítima, para ampliar a tensão ou 

relaxá-la, além das canções e da música dos balés. A funcionalização da música e a fabricação de efeitos sonoros, 

que encontrarão nas novelas de rádio seu esplendor, tiveram no melodrama não só um antecedente, mas todo um 

paradigma” (p.160).   
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do desejo de vingança e do rancor) estariam autorizados e justificados tanto para o personagem, 

quanto para o público, que acompanha o seu infortúnio e sofre junto com ele.  

De acordo com a pesquisadora, a figura do personagem ressentido apresenta finalidades 

e construções que variam a depender do gênero em que a obra está inserida. Enquanto que no 

melodrama o ressentimento tem um estatuto moral de paixão romântica (com personagens 

ressentidos que se apresentam como o polo positivo de um mundo dividido entre bons e maus), 

nas vertentes como a tragédia e o romance moderno ele é problematizado pela narrativa 

(apresentado sob um ponto de vista crítico, por meio da ironia ou de uma reprovação explícita 

que impede que o leitor/espectador da obra concorde ou se identifique com seus pensamentos 

e ações).  

Nesse sentido, por mais que os ressentidos estejam presentes em obras de diferentes 

gêneros, a “estética do ressentimento”, propriamente dita, é dotada de uma natureza 

melodramática. 

O ressentimento presta-se à construção de personagens de pouca densidade 

psicológica, cujo perfil moral não deixa dúvidas ao leitor/espectador. Por isso o 

ressentido é o protagonista adequado ao melodrama, gênero que combina a máxima 

dramaticidade psicológica com a máxima eloquência (cênica ou narrativa), de modo 

a tornar explícitas as paixões mais obscuras, as motivações mais sutis, as intenções 

mais secretas (KEHL, 2014, p.182). 

 

E o que não dizer das telenovelas? Herdeiras diretas do melodrama, seus personagens 

ressentidos (sejam eles protagonistas ou não) apresentam grande recorrência e destaque, a ponto 

de temas como injustiça e desejo de vingança figurarem entre os mais comuns das histórias. 

Não importa em qual época se passe, nem o autor que a escreveu, toda novela que se preze tem 

pelo menos um personagem amargurado/ressabiado/sentido por alguma questão (que não 

raramente está associada à trama principal). 

Uma vez apresentadas algumas de suas características e precursoras, não podemos 

deixar de destacar que, fruto de muita experimentação e aprimoramento, as telenovelas 

brasileiras passaram por várias etapas até chegar à consagração. Ao comentar a trajetória das 

novelas no país, Almeida (2006) aponta a existência de três fases distintas. Na primeira, as 

novelas eram realizadas ao vivo e caracterizavam-se pelas adaptações de textos melodramáticos 

importados de países como Cuba e Argentina. Na segunda, momento em que o formato se torna 

diário, consolidando-se nas emissoras e na rotina do brasileiro, surgem os folhetins exóticos, 

cujos enredos se passam em países distantes e os personagens são extremamente maniqueístas. 

Também identificada como “o período de Gloria Magadan”, esta etapa apresentava 
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superproduções de interpretação empolada e textos pesados. A terceira fase, por sua vez, teve 

sua origem a partir da novela Beto Rockefeller, escrita por Bráulio Pedroso e veiculada na TV 

Tupi, e destaca-se pela aproximação maior da história com o modo de ser do brasileiro, com 

situações cotidianas e tramas que primavam por uma absorção do real.  Segundo Borelli (2001), 

incorpora-se à trama um tom de debate crítico sobre as condições históricas e sociais 

vividas pelos personagens; articulam-se, no contexto narrativo, os tradicionais dramas 

familiares e universais da condição humana, os fatos políticos, culturais e sociais, 

significativos da conjuntura no período (p.33). 

 

 Problematizando o desenvolvimento das telenovelas no Brasil, Souza (2004b) também 

fez uma divisão em três fases, mas sua estruturação é bem mais completa (e útil ao nosso 

trabalho) que a de Almeida, destacando-se, dentre outros aspectos, por abranger o conceito de 

campo, inspirado em Bourdieu. Em sua abordagem, a pesquisadora desenvolve/problematiza a 

noção de campo da telenovela – conceito anteriormente tratado por Ortiz e Ramos (1991) – e 

busca apresentar, em meio a várias outras questões, a forma como ele é atravessado por outros 

campos (a exemplo do campo político, do artístico e do econômico), além das forças e agentes 

cujas atuações repercutem diretamente sobre ele (como é o caso do Estado, do mercado 

publicitário, dos telespectadores e do meio artístico).   

Na visão da pesquisadora, “a construção da lógica particular do campo da telenovela 

pressupõe o exame da rede de relações objetivas entre as posições dos agentes, as suas 

disposições (habitus) e as escolhas estéticas, políticas e culturais que fazem acerca do que seja 

uma telenovela” (SOUZA, 2004b, p.59). É por isso que buscamos resgatar as trajetórias e 

diferentes disposições associadas aos agentes produtores das obras (em particular, de Benedito 

Ruy Barbosa e Luiz Fernando Carvalho, autores responsáveis por Velho Chico) em associação 

aos aspectos relacionados aos diferentes momentos históricos do campo, fatores que, cabe 

destacar, repercutem em mudanças nas condições de trabalho dos criadores e, 

consequentemente, nas suas escolhas e formas de representar. Considerando que as 

particularidades e características de cada uma dessas etapas devem ser levadas em consideração 

para que se possa melhor compreender as representações do Nordeste construídas nas 

telenovelas, adotamos o seguinte recorte temporal para pensar a produção das tramas no país 

(com destaque, evidentemente, para as obras ambientadas na região): a fase de formação do 

campo (décadas de 1950 e 1960); a fase de consolidação do campo (compreendida pelos anos 
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1970), a fase de ampliação e reestruturação (anos 1980 e 1990) e a fase de refinamento e 

transmidiação (a partir dos anos 2000) 48. 

Em mapeamento realizado através do site teledramaturgia.com.br49 (complementado 

com informações disponíveis no site Memória Globo50), identificamos que, em um período 

compreendido entre os anos de 1963 e 2019, 30 telenovelas produzidas no país foram 

ambientadas em solo nordestino. É sobre elas que discorreremos nos tópicos seguintes do 

capítulo. 

 

2.2 O campo da telenovela no Brasil e as tramas ambientadas no Nordeste 

 

Retomando algumas das ideias de Bourdieu apresentadas no nosso primeiro capítulo, o 

campo constitui um espaço onde diversas forças atuam sobre indivíduos. Chamados de agentes, 

esses indivíduos se movimentam e se relacionam segundo os recursos ou capitais que dispõem 

ou pretendem adquirir. Os capitais ou recursos básicos seriam o econômico, o cultural e o social, 

associados aos capitais simbólicos (relacionados ao reconhecimento dos pares, à notoriedade 

externa e todo o prestígio/recompensa que eles suscitam).  

Os agentes atuam no campo a partir de disposições ou habitus já incorporados e/ou 

adquiridos mediante as práticas dos ofícios a que se dedicam, e das condições ofertadas pelas 

circunstâncias históricas do espaço de possíveis desse campo. A cada escolha feita, cada 

movimento realizado, esses agentes vão mudando de posição (mudanças essas que podem 

ocorrer, também, como consequência das ações de outros agentes, ou como fruto de 

interferências externas provocadas por outros campos). As diferentes posições ocupadas pelos 

agentes na história do campo constituem suas trajetórias sociais e fornecem pistas para que se 

possa melhor compreender suas tomadas de posição e as escolhas observadas no modo de fazer 

as telenovelas, conferindo elementos para compreender os graus de autonomia diante dessas 

decisões. 

 
48 As três primeiras fases do campo apresentadas para estruturar a nossa explanação tiveram como base a citada 

divisão estabelecida por Souza (2004b). Como a análise desenvolvida pela pesquisadora só vai até os anos 1990, 

nos deparamos com a necessidade de atualizá-la, um esforço que resultou na identificação do que seria uma quarta 

fase do campo da telenovela, recorte que teve início nos anos 2000 e ao qual optamos por chamar de “fase de 

refinamento e transmidiação”. 
49 Elaborado por Nilson Xavier, o site constitui um importante banco de dados sobre as programações televisivas 

brasileiras (entre novelas, minisséries, séries, teleteatros e telefilmes, dentre outros formatos) que foram ao ar em 

todas as emissoras do país a partir de 1963, ano em que as telenovelas se tornaram diárias no Brasil. 
50 Disponível em http://memoriaglobo.globo.com.   

http://memoriaglobo.globo.com/
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O campo da telenovela é um microcosmo que abrange a atuação de agentes envolvidos 

na confecção das telenovelas e agentes que atuam nas instituições produtoras. Assim como 

ocorre com outros campos de produção de obras culturais, sofre a pressão de exigências internas 

(que demandam novidade e busca de consagração por parte dos criadores e empresas) e externas 

(com a satisfação das imposições comerciais e de mercado, além da busca pela conquista de 

índices cada vez maiores de audiência, dentre outras). Nesse sentido, as escolhas e decisões 

travadas por seus agentes sofrem influências de uma série de fatores, que passam tanto por essas 

exigências internas e externas, quanto pelos interesses associados à posição que eles ocupam, 

os capitais ou recursos acumulados, a percepção do espaço de possíveis que circunscreve suas 

escolhas, sua disposição/possibilidade em arcar com lutas que podem tanto subverter as regras 

do jogo, quanto perpetuá-las. 

Tecendo considerações sobre a atuação dos agentes criativos no campo dos Comics, 

Teixeira (2014) elaborou uma descrição que muito se aproxima ao campo da telenovela (basta 

que troquemos o termo editora(s) por emissora(s)). Segundo ele explica, a posição desses 

agentes, sua trajetória de prestígio acumulado,  

aumenta o poder de barganha deles com as editoras. Assim, um roteirista iniciante 

tende a não fazer exigências nem recusar demandas, pois ele precisará se sujeitar à 

maior parte das demandas da editora. Um roteirista com uma carreira ascendente pode 

fazer propostas mais ousadas, tentar negociar mais as exigências da editora e fazer 

demandas, como pedidos sobre a equipe criativa secundária. Já um roteirista no topo 

da carreira com um muito capital simbólico acumulado pode fazer exigências e 

negociar muito mais facilmente com a editora, sendo que ela pode aceitar não só 

porque confia nele, mas porque tem medo de que ele vá para uma concorrente, ou que 

seu desgosto acabe irritando seus fãs, atrapalhando as vendas. Em suma, quão maior 

for a quantidade de prestígio que um agente criativo goza, maior a sua liberdade 

artística (p.94). 

 

Sobre o campo da telenovela, especificamente, Ortiz e Ramos (1991) destacam que, 

como o custo inicial para a produção das tramas é muito alto, 

Em termos de televisão brasileira, a empresa tem que ter plena certeza (de que o autor) 

vai dar certo. Para reduzir esta margem de dúvidas existem duas estratégias. A 

primeira consiste em ter o monopólio dos escritores consagrados. A TV Globo 

contrata a maior parte dos autores legitimados pelos testes de audiência (...) 

encomendando previamente, a cada um deles, um tema para seus diferentes horários. 

Confia-se, neste caso, na experiência passada dos escritores. Para se apurar este 

sistema de seleção existe ainda uma filtragem que se faz através de pareceres (muitas 

vezes por escrito, outras de maneira mais informal). Na Globo, até recentemente este 

trabalho era realizado pela Casa de Produção. (...) Certamente o tratamento dado aos 

autores da casa era diferenciado, mas mesmo estes não têm suas sinopses aprovadas 

sem uma discussão prévia, com suas histórias e personagens avaliados pelos pares e 

pela direção geral (p.132).   
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Com base nessas ideias apresentadas, o presente trabalho se debruçará agora sobre os 

três períodos que Souza (2004b) apontou como sendo as fases do campo da telenovela, somados 

a um quarto recorte que elaboramos aqui. Cientes de que aspectos como as condições de 

produção, os capitais acumulados, as posições que os agentes envolvidos ocupavam ao longo 

da história e as ações que desempenhavam são determinantes para que se possa entender os 

tipos de telenovelas que eles produziram e, principalmente, as representações do Nordeste 

contidas em suas obras, procuraremos abordar tais dimensões nos subtópicos que se seguem. 

 

 

2.2.1 A fase de formação do campo da telenovela (anos 1950-1960) 

 

 

De acordo com Hamburger (2005) “a história das novelas se confunde com a história 

da própria televisão, do mercado consumidor, da indústria fonográfica, estimulada por trilhas 

sonoras, e do ramo da pesquisa de mercado, incrementado pela demanda de anunciantes e 

emissoras” (p.50). Consideramos esse argumento bastante válido, de maneira que não julgamos 

ser possível tratar do campo da telenovela (e, em especial, de sua fase de formação), sem 

levantar aspectos sobre a história do veículo que a põe no ar e a maneira como ele foi instituído 

no Brasil. 

A televisão foi implantada no país em 18 de setembro de 1950, quando ocorreu, na 

cidade de São Paulo, a inauguração da TV Tupi. Tendo o seu início ligado a um projeto de 

Assis Chateaubriand, magnata das comunicações e dono dos Diários Associados (um 

conglomerado que reuniu jornais, revistas, emissoras de rádio e TV), a televisão brasileira 

apareceu cedo (poucos anos após o início das transmissões nos Estados Unidos) e se configurou 

como “um novo meio de comunicação em uma sociedade rural, pobre e desigual” 

(HAMBURGER, 2005, p.21).  Um veículo que teve que enfrentar uma série de desafios até se 

transformar no “maior entretenimento de sala de estar do Brasil” (CAMPEDELLI, 1985, p.6). 

De acordo com Ortiz (1991), as primeiras experiências televisivas no país foram 

marcadas por dificuldades e improvisações. Os profissionais eram, em sua maioria, importados 

do rádio, o que trazia resultados nem sempre favoráveis. Além disso, o novo veículo era 

marcado por uma grande precariedade empresarial e financeira, que resultava em implicações 

técnicas e artísticas: tudo era escasso nos primeiros anos da televisão brasileira. Os atores 

tinham que providenciar os próprios figurinos; os cenários eram malfeitos e reaproveitados; os 
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estúdios, insuficientes e pequenos. Limitações que, acrescidas das sérias dificuldades de caráter 

operacional (com imagens feitas ao vivo e grandes adversidades para a realização de cenas 

externas), prejudicavam bastante o resultado dos produtos. Como conta Daniel Filho (2003),  

A tevê era um espetáculo diário, que durava de 14 a 15 horas ininterruptas. 

Trabalhávamos sete dias por semana. Havia muita improvisação e pouca 

responsabilidade, a gente resolvia os problemas inventando. Mas algumas das 

invenções provaram ser descobertas permanentes para a linguagem do novo veículo. 

(...) A gente estava aprendendo a fazer a coisa. Todo mundo. Na marra, no dia a dia, 

e sem ninguém para ensinar (p.19). 

 

Além disso, contribuindo para esse quadro de debilidade, a TV demorou a se beneficiar 

de vultosos investimentos publicitários. Apresentando um alcance duplamente limitado 

(primeiro, em razão de apenas alguns centros serem cobertos pela televisão, segundo, porque 

os aparelhos receptores eram caros, constituindo um privilégio restrito a uma pequena parcela 

da população51), o novo veículo era visto pelos grandes anunciantes como um investimento de 

risco.  Como aponta Ortiz (1991), “até metade dos anos 50 é praticamente o varejo (pequenas 

lojas) que utilizavam o vídeo para anunciar localmente os seus produtos” (p.40). 

De acordo com Campedelli (1985), a programação das emissoras brasileiras durante 

esses primeiros anos “oscilava entre programas informativos – combinando noticiários de estilo 

radiofônico com debates e entrevistas –, programas educativos e programas de distração” (p.9). 

Dentre essas atrações, as que contavam com maior prestígio eram os programas de auditório e, 

sobretudo, os teleteatros, que, valorizados por supostamente conferir à televisão uma aura mais 

artística, eram exibidos em vários horários e costumavam atrair os profissionais mais 

prestigiados, geralmente levando ao ar – em episódios unitários – adaptações de obras literárias 

clássicas (HAMBURGER, 2015).  

Segundo Alves (2011), os teleteatros foram, justamente, as primeiras produções de 

televisão a conquistarem a crítica letrada no Brasil, passando a ser transmitidos em todas as 

emissoras do país. Como aponta Ortiz (1991), constituindo um sucesso tanto de crítica quanto 

de público, visto que as poucas pesquisas de audiência que existiam em São Paulo no início dos 

 
51 Segundo números levantados por Hamburger (2015), “os dados sobre a presença de aparelhos nos domicílios 

carregam as marcas da desigualdade social, inscrita na geografia brasileira desde os primórdios coloniais. O 

número de aparelhos aumenta em períodos de crescimento econômico – como os chamados anos do ‘milagre’, na 

década de 1970, e era do real, nos anos 1990 –, quando os televisores encabeçaram a lista dos eletrodomésticos 

mais vendidos. A distribuição de aparelhos no território nacional acompanhou o crescimento urbano: em 1960, 

dez anos após a inauguração da TV, de acordo com dados do Censo, apenas 4,6% dos domicílios brasileiros 

possuíam um aparelho; esse número subiu para 22,8% em 1970 e para 56,1% em 1980. Apenas na segunda metade 

da década de 1980, os sinais televisivos se tornaram disponíveis na maior parte do território nacional, mas, ainda 

em 1991, apenas 71% dos domicílios possuíam pelo menos um aparelho” (p.22).   
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anos 1950 indicavam que os melhores programas eram os teleteatros, tais produções eram 

utilizadas como “cartão de visitas”, uma forma de realçar a notoriedade dos canais televisivos. 

De acordo com o pesquisador, esses programas introduzem na televisão um sentido “que 

contrasta com o intuito puro e simples de divertimento ou de maximização da audiência. Eles 

trazem junto às emissoras uma preocupação cultural e um prestígio que se fundamenta na 

consagração de obras clássicas, o que confere ao próprio meio televisivo uma aura artística” 

(ORTIZ, 1991, p.43-44). 

No entanto, apesar de já contar com uma busca por qualidade, os anos 1950 podem ser 

caracterizados como uma “fase de aprendizagem”, um período em que a criatividade tentava 

suprir as limitadas possibilidades técnicas e o pequeno orçamento destinado às produções. 

Como as emissoras tinham um alcance de transmissão bem pequeno, as programações 

apresentavam um caráter nitidamente local, que passou a ser abandonado quando a televisão 

começou a se firmar como um veículo de massa, em meados de 1960. 

Um bom exemplo dessa debilidade apresentada pela televisão brasileira dos primeiros 

anos pode ser visto na forma como eram realizadas as telenovelas. A primeira trama 

folhetinesca exibida no país foi a obra Sua Vida me Pertence, assinada por Walter Foster e 

exibida pela Tupi de São Paulo em 1951. Uma história que, assim como as que lhe seguiram, 

era exibida duas vezes por semana, com duração média de 20 minutos por capítulo (enquanto 

os teleteatros chegavam a contar com mais de 2 horas de exibição). Como a televisão era uma 

aquisição recente no país, as telenovelas buscaram no rádio a forma de suprir a sua falta de 

repertório próprio: foi desse veículo que elas herdaram a maior parte dos seus profissionais e 

boa parte das histórias a serem contadas (assim como a matriz melodramática). Uma solução 

que não deixava de trazer problemas, visto que o elenco vindo do rádio tinha boas entonações, 

mas nenhuma expressão corporal. Além disso, havia a dificuldade em decorar os scripts (os 

atores estavam habituados a ler diante do microfone) e era marcante a falta de tempo em buscar 

uma especialização para o novo veículo: era comum “artistas e escritores trabalharem 

simultaneamente no rádio e na televisão. A Tupi, por exemplo, mantinha um cast fixo para 

atuar nos dois meios” (ORTIZ, 1991, p,29). A novela era encarada – tanto pelos produtores, 

quanto pelos financiadores – como um gênero menor. 

De início bastante lento, o crescimento da atividade televisiva brasileira pode ser 

apontado como um dos resultados da ampliação do consumo industrial iniciado após o governo 

Juscelino Kubitscheck, cuja onda desenvolvimentista estimulou tanto o consumo de aparelhos 

de TV, quanto o investimento maciço das empresas em verbas publicitárias (CAMPEDELLI, 
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1985). Além disso, o país passa a se valer de avanços tecnológicos importantes, como a 

utilização do videoteipe, o recurso de edição eletrônica e a integração nacional via satélite (que 

aumentou o alcance das emissoras e, consequentemente, contribuiu para a superação do seu 

caráter local). De acordo com Ramos e Borelli (1991), 

Embora o sistema televisivo esteja longe de cobrir o país como um todo, até meados 

dos anos 60 o espaço atingido pelos transmissores se amplia sensivelmente. Ele deixa 

de ser restrito às cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, 

para atingir cada vez mais as capitais dos estados assim como as cidades de porte 

médio do interior. Rede importante, na medida em que a introdução de novas 

tecnologias, o videoteipe, permitem que determinados programas tenham agora uma 

circulação mais ampla, a televisão começa realmente a se implantar como um veículo 

de massa, transformação que implica numa reorientação do seu financiamento. Em 

1958, as verbas nela aplicadas atingem somente 8%, contra 22% do rádio e 44% dos 

jornais. Já em 1967 ela concentra 42% dos investimentos publicitários, contra 16% do 

rádio e 15% dos jornais, vinculando-se definitivamente aos interesses de mercado 

(p.56-57).      

 

Vale destacar, ainda, que outro fator que contribuiu para o crescimento da televisão foi 

a mudança na sua forma de gestão. Passando a apresentar um modelo implantado pela TV 

Excelsior, criada em 1959 a partir de uma nova mentalidade de gerir o patrimônio – marcada 

por uma moderna visão empresarial –, a televisão brasileira vai deixando de lado a 

improvisação para se converter numa indústria de rentabilidade e prestígio. Adota-se um 

processo de racionalização em diferentes níveis, que envolvem tanto os horários dos programas, 

quanto a maior exploração do caráter mercadológico dos canais: a programação passa a 

obedecer a horários fixos, contando com uma estrutura horizontal (programas diários) e vertical 

(estruturada a partir de uma sequência de programas que fidelizem o telespectador e o 

“impeçam” de mudar de canal). Surgem os logotipos e a prática da autopromoção entre as 

emissoras, que principiam as disputas pela audiência, pela contratação do corpo de técnicos 

mais gabaritado e a aquisição das principais estrelas (RAMOS; BORELLI, 1991). 

Como observam Ramos e Borelli (1991), até dezembro de 1962 a Excelsior tinha uma 

programação bastante sofisticada que exibia, além dos teatros, filmes de Fellini, Bergman e 

Antonioni. No entanto, como os índices de audiência eram irrisórios, a empresa resolveu se 

reformular, mudando tanto de direção, quanto de filosofia. E a aposta foi alta: assumiram-se 

riscos econômicos com a contratação de profissionais de renome e a aquisição de novos 

equipamentos; trocou-se a programação por outra de apelo mais popular, passando-se a investir 

mais nos shows de auditório e nas telenovelas. O depoimento de Daniel Filho (2003) é bastante 

emblemático para se entender a estratégia adotada pela emissora.  
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É em São Paulo que vai ocorrer a mudança mais significativa. Ali, a concorrência nos 

programas de teledramaturgia resumia-se, até então, à disputa da Tupi com a Record. 

Mas entra em cena a Excelsior, que começa a tomar atores da Tupi. Um dos primeiros 

atores que muda de casa é um astro que começava a despontar. Estava acabando de 

fazer Cleópatra. Junto com ele, veio uma atriz também de sucesso. O casal era Tarcísio 

Meira e Gloria Menezes, que iniciavam assim a sua história na televisão – e sua 

história afetiva. (...) A Excelsior também foi a primeira a pôr no ar a tevê em rede 

nacional. Só que nada era exibido simultaneamente. Os programas eram gravados e 

os videoteipes “viajavam” de um lugar para o outro. Havia um atraso de não sei 

quantos capítulos da novela, do Rio para São Paulo. O Times Square52 da semana era 

exibido no Rio de Janeiro, na semana seguinte em São Paulo, três semanas depois em 

Porto Alegre e mais outras semanas depois em Recife. A exibição em rede gerou uma 

enorme diferença no aspecto comercial. O custo da produção começou a ser dividido 

por várias praças. Com isso, a Excelsior pôde elevar o salário de toda a sua equipe 

(p.30-31).  

     

Beneficiando-se desse quadro mais amplo de transformações, as novelas também 

passaram por mudanças que culminaram na sua ascensão ao posto de “queridinhas nacionais”. 

Como parte da estratégia de conquista de mercado, a TV Excelsior lança no ano de 1963 a trama 

2-5499 Ocupado, primeira telenovela diária da televisão brasileira, protagonizada pelo casal 

Tarcísio Meira e Glória Menezes. Uma aposta que passa pelo mérito da Colgate-Palmolive: 

segundo Ramos e Borelli (1991), foi Penha Aranda, um dos chefes da empresa, quem conseguiu 

convencer os administradores da Excelsior de que a telenovela diária seria o meio ideal para a 

divulgação dos seus produtos. Assim, as “fábricas de sabão”, que fizeram história no país ao 

ajudar a implantar as radionovelas, desenvolveram também um vínculo com as tramas a serem 

exibidas na TV. De acordo com os pesquisadores,  

A presença das firmas de sabão e dentifrício pode ser observada durante praticamente 

toda a década de 60. Segundo a revista Veja, no ano de 1969, ainda era possível 

constatar que das 24 das telenovelas produzidas, 16 delas estavam sob o patrocínio 

das empresas Gessy-Lever, Colgate-Palmolive, Kolynos-Van Ess. Essas agências 

desempenharam um papel importante na consolidação da indústria televisiva 

brasileira, que, se tinha força para se impor como veículo de massa, não possuía ainda 

capital suficiente para se autonomizar enquanto fonte produtora. Elas se constituíam 

em verdadeiras unidades de produção. Como observa Pola Vartuck, uma das primeiras 

diretoras da divisão da Colgate-Palmolive de São Paulo, “a agência era dona do 

programa, era quem decidia a novela. Quem negociava com a direção da emissora, 

quem ia ser o diretor, tudo”. As empresas patrocinadoras formavam ainda uma rede 

latino-americana e, no interior delas, muitos escritores se iniciam no processo de 

autoria, selecionando scripts, adaptando histórias (estrangeiras ou nacionais) e 

posteriormente escrevendo suas próprias novelas (p.60).    

 

Embora causando certa estranheza no início, a novidade da telenovela diária não 

demorou a agradar: aos poucos o público foi se acostumando às sequências e inserindo o 

 
52 Times Square foi um programa musical que buscava transpor os espetáculos do teatro de revista para a televisão. 

Sua exibição se deu entre setembro de 1963 e maio de 1965, na TV Excelsior.  
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folhetim no seu cotidiano. Tanto que, como aponta Campedelli (1985), a “era da telenovela” 

tem início em 1964, quando a TV Tupi lança a trama O Direito de Nascer, escrita por Thalma 

de Oliveira e Teixeira Filho, primeiro grande sucesso da teledramaturgia no Brasil. Segundo 

aponta Hamburger (2015), transmitida em horário nobre, a novela se revelou um produto 

eficiente para atrair audiência. É o triunfo de um produto comercial por excelência 

“simbolizando o domínio da lógica industrial sobre a produção televisiva” (p.29).  

Com o advento da telenovela diária, o país passou a conviver com uma nova “epidemia” 

que, atraindo a atenção das diferentes gerações, contribuiu para alterar vários hábitos das 

famílias brasileiras (interferindo nos diferentes compromissos dos telespectadores e 

antecipando, até mesmo, o horário das pessoas jantarem). Responsáveis pela elevação nos 

índices de audiência, as tramas cresceram de importância, superaram os teleteatros (tanto em 

número de realização, quanto na preferência do público, causando a sua decadência) e 

tornaram-se programação obrigatória nas emissoras.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que o período compreendido pelos anos de 1950 e 1960 

“corresponde às primeiras condições tecnológicas, artísticas, econômicas e políticas que 

propiciaram o surgimento das emissoras, dos realizadores e do produto telenovela” (SOUZA, 

2004b, p.111). No que tange especificamente ao contexto de produção das novelas, tal período 

contou com três “modelos” de realização bastante significativos: havia as tramas constituídas 

por textos melodramáticos importados de países como Cuba e Argentina (modelo com produção 

ligada às agências de publicidade que faziam circular as histórias nos diferentes países onde 

tinham atuação); havia os “folhetins exóticos”, com seus enredos ambientados em reinos e 

países distantes, repletos de duques, condes e personagens extremamente maniqueístas (modo 

de produção muito forte nos primeiros anos de existência da TV Globo); e houve também, a 

partir da novela Beto Rockefeller (1968), o aparecimento de histórias que começavam a buscar 

uma maior aproximação com o modo de ser do brasileiro, as situações cotidianas e a absorção 

do real53. Como explicam Michèle e Armand Mattelart (1998), 

Beto Rockefeller reinou mais de um ano nos vídeos, transformando radicalmente a 

fórmula da novela. Com ritmo mais rápido, linguagem e movimento dos atores mais 

soltos, Beto Rockefeller introduz principalmente um novo tipo de herói e de impulso 

dramático: não se trata mais do princípio maniqueísta do Bem e do Mal – o herói não 

é mais o executor da vingança, a encenação da Paixão ou o portador do Bem, mas um 

indivíduo de origem modesta, habitante da cidade, sujeito a erros, cheio de dúvidas, 

 
53 Característica que viria a se tornar uma “marca registrada” da telenovela brasileira, que se destaca por incorporar 

“à trama um tom de debate crítico sobre as condições históricas e sociais vividas pelos personagens; articulam-se, 

no contexto narrativo, os tradicionais dramas familiares e universais da condição humana, os fatos políticos, 

culturais e sociais, significativos da conjuntura no período” (BORELLI, 2001, p.33). 
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inseguro, buscando estima, pondo em prática todos os seus recursos de astúcia para 

subir na escala social. Os críticos o classificam como “próximo ao caráter brasileiro”. 

Pela primeira vez, estavam representados personagens-tipos que correspondiam às 

diversas classes sociais, tanto o industrial que conquistou seu lugar ao sol como o 

auxiliar de mecânico. Todos viviam conflitos e se enfrentavam na sociedade. “O 

mundo das classes médias urbanas brasileiras, com seus dramas e suas aspirações 

invadia as telenovelas”. São características desta nova etapa: diálogos menos 

forçados, certa margem de improvisação, mais gravações externas, aumento do 

número de tomadas de cenas e das sequências e, por isso mesmo, uma narração mais 

rápida. O estilo do teleteatro é anulado em proveito de uma linguagem mais próxima 

do cinema (p.30-31). 

  

Mais profundamente marcada pelas tramas de inspiração estrangeira (seja as importadas 

de outros países latino-americanos, seja as ambientadas em nações/reinos exóticos e distantes), 

a década de 1960 apresentou quatro tramas cujos enredos se passavam em terras nordestinas. 

Obras que, de certa forma, refletem o próprio modus operandi de se fazer telenovelas até então, 

quando a maior parte das emissoras tinham alcance restrito a Rio de Janeiro ou São Paulo e 

ainda não havia preocupações por parte das histórias em retratar (e, sobretudo, valorizar) os 

aspectos da cultura e do cotidiano nacional. 

A primeira telenovela brasileira ambientada no Nordeste foi a obra O Acusador (1964), 

trama de Janete Clair que se passava no interior de Pernambuco e contava com um dos grandes 

clichês da teledramaturgia na época: a troca de identidades entre personagens gêmeos. Exibida 

pela Tupi (Rio) às 21h, a história policial constituía a adaptação de uma radionovela elaborada 

pela própria Janete para a Rádio Nacional (intitulada Inocente Pecadora) e não teve importância 

significativa no sentido de elaborar um ponto de vista sobre a região. Negando uma tendência 

que vinha acontecendo na literatura, no teatro e no cinema, a roteirista ainda não apresentava 

grandes preocupações com a realidade nacional, característica que só viria a se tornar marcante 

nas produções de sua autoria a partir da novela Véu de Noiva (1969, Globo, 20h). 

No ano seguinte (1965), vai ao ar O Mestiço, assinada por Cláudio Petraglia e exibida 

pela Tupi, às 19h. Ambientada numa aldeia do século XIX, a história constituía a nova versão 

de uma obra cubana importada/produzida pela Colgate-Palmolive. Estabelecendo certo diálogo 

com os discursos construídos por outros produtos, a novela contava com personagens bastante 

associados ao Nordeste: coronéis autoritários e senhores de engenho. Figuras utilizadas, no 

entanto, mais para alimentar o maniqueísmo do bem contra o mal, do que para problematizar a 

região. Sua trama trazia a história do jovem Renato, filho de um branco com uma índia, que 

teve que lutar contra o preconceito e uma série de perseguições na aldeia em que vivia. 
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Grande especialista na criação/adaptação de histórias melodramáticas no país (primeiro 

no rádio, depois na televisão), Ivani Ribeiro seria a responsável pela elaboração da trama As 

Minas de Prata (1966), exibida às 19h30 pela TV Excelsior. Baseada na obra homônima de 

José de Alencar, a obra foi a primeira novela histórica da televisão brasileira, que iniciava os 

passos em direção à valorização da identidade nacional em suas tramas folhetinescas. 

Considerada uma das maiores superproduções da teledramaturgia nacional até então, a obra foi 

ambientada na Salvador do século XVII e não apresentou, por assim dizer, nenhum elemento 

ligado à ideia de nordestinidade. 

Entre as quatro produções analisadas, a que de fato mais buscou retratar o espaço e a 

cultura “nordestina” fora a trama A Moça do Sobrado Grande (1967), produzida pela TV Jornal 

do Commercio (afiliada da Bandeirantes em Recife). Escrita pela paulista Semírames Alves 

Teixeira, a novela tinha como objetivo abordar fatos pitorescos da história de Pernambuco e 

destacava-se por exibir cenas externas do Recife. Obteve grande sucesso em seu estado de 

origem, mas passou praticamente despercebida em São Paulo, onde foi exibida no ano seguinte.  

 

 

2.2.2 A fase de consolidação do campo da telenovela (anos 1970) 

 

 

A chegada dos anos 1970 representou uma época de grande florescimento para o gênero 

da telenovela, período em que “ocorre um fortalecimento dos elementos anteriormente 

descobertos e implementados” (SOUZA, 2004b, p.113). As inovações tecnológicas continuam 

se ampliando, as emissoras se tornam mais racionais e dotadas de visão empresarial, os 

trabalhadores da televisão adquirem maior profissionalização e especialização. Surgem as 

grades de programação fixas e as novelas passam a apresentar características específicas para 

os diferentes horários de exibição. O mercado publicitário se expande e aumenta a quantidade 

de investimentos nos veículos televisivos (que passaram a ter as telenovelas como os produtos 

mais rentáveis). 

Além disso, surgem as redes nacionais e o Estado autoritário passa a exercer uma 

interferência maior sobre o funcionamento e a programação das emissoras. Desde a Era Vargas, 

passando pelo período desenvolvimentista de JK, o Estado vinha figurando como o fomentador 

das bases culturais, econômicas e políticas que proporcionassem um projeto de modernização 

conservadora no país. E isso se tornou ainda mais evidente com o governo ditatorial e o 
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despontar da televisão como veículo de massas. A TV converteu-se em importante aliada do 

Estado em seu empreendimento modernizador, e dele recebeu importantes investimentos em 

infraestrutura, propaganda e políticas culturais (SOUZA, 2004b). Como afirma Hamburger 

(2005),  

a televisão desempenhou o papel de ‘integrador nacional’ articulando pressão 

governamental com forças de mercado, incluindo a força criativa de um grupo de 

profissionais. E a consequência é esse produto nacional inusitado, misto do que de 

mais comercial e lucrativo a indústria cultural foi capaz de produzir, embalado com 

as cores nacionais, vitrine da contemporaneidade brasileira, definida em cenários que 

destacam, muitas vezes, imagens de ícones nacionais como Brasília, o Pão de Açúcar 

etc., e reconhecida como palco de movimentação de tipos ideais de homem, mulher, 

pai, mãe, filho, filha e família brasileiros (p.35-36).   

Um projeto que não demorou a chegar às telenovelas. O Brasil, que se vê como o país do futuro, 

começa a estampar a modernidade nas tramas (cada vez mais urbanas, realistas e dispostas a 

lançar tendências). 

Ao contrário do que ocorrera em países como os Estados Unidos, todo o suporte 

tecnológico que propiciaria o desenvolvimento de um sistema de redes no Brasil se deu como 

um investimento do Estado, que promoveu muitos outros incentivos para que a TV se 

expandisse no país. Segundo Souza (2004b), em 1965 foi criada a Embratel, pontapé inicial de 

toda uma política modernizadora de telecomunicação. No mesmo ano, o país se associou ao 

sistema internacional de satélites (Intelsat) e em 1967 foi criado o Ministério da Comunicação. 

Entre 1968 e 1970 foi construído um sistema de micro-ondas que permitiu que todo o território 

brasileiro fosse interligado, constituindo um passo importante para que as redes nacionais 

pudessem, enfim, ser implementadas.  

No entanto, constituindo um grande incentivador para que a televisão se desenvolvesse 

no país (no sentido de proporcionar amparos tecnológicos, legais e financeiros), o Estado foi 

também um forte agente de censura e controle, promovendo cortes na programação, definindo 

eixos temáticos a serem explorados e chegando, até mesmo, a cassar concessões.  

Em 1967, uma lei de imprensa criada pelo regime militar aumentou o poder da 

censura. Em setembro de 1968 o Ato Institucional nº5 (AI-5) limitou a liberdade de 

discurso e aumentou o controle político sobre várias áreas da vida brasileira, incluindo 

jornais, universidades, editoras, espetáculos, rádio e televisão. Em 1970, durante os 

anos mais duros do autoritarismo, o presidente Garrastazu Médici baixou um decreto 

proibindo publicações e programações consideradas “ofensivas à moral e aos bons 

costumes”. Em 1971, a lei nº 1.077 estabeleceu padrões para a censura moral e ética 

de shows e publicações. No mesmo ano, o ministro das Comunicações limitou os 

intervalos comerciais a três minutos em cada 15, e formou uma comissão encarregada 

de avaliar o conteúdo da televisão (HAMBURGER, 2005, p.34). 
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Em 1969, após sofrer várias reprimendas por confrontar o regime militar, a TV Excelsior teve 

sua concessão cassada e saiu do ar. No ano de 1975, Wladimir Herzog, diretor de jornalismo 

da TV Cultura de São Paulo, foi preso e assassinado na prisão.   

Afinada com o governo ditatorial e beneficiada com a cassação da Excelsior (único 

veículo televisivo com organização suficiente para ameaçar seu poderio), a Globo desponta 

como a principal emissora do país. Amparada por um acordo promissor firmado com o grupo 

americano Time-Life, ela uniu atributos como um bom planejamento, modernização 

tecnológica e uma eficiente estrutura organizacional para criar o que Ramos e Borelli (1991) 

definem como “as bases para uma perfeita produção de cultura industrializada” (p.82). Segundo 

Hamburger (2005),  

Desenvolvendo uma estrutura institucional original e um estilo visual e de 

programação próprios, a Globo tornou-se a primeira emissora lucrativa do país, e, ao 

se diferenciar da influência americana inicial, deixou outras emissoras para trás e se 

inseriu no mercado internacional como poderosa exportadora, capaz de penetrar o 

mundo socialista, talvez justamente por sua matriz em um país de Terceiro Mundo 

cuja política externa é relativamente independente (p.32). 

 

Estava formado um poderio que lhe rendeu a hegemonia e lhe conferiu autoridade para criar 

normas. 

É justamente nessa época, meados da década de 1970, que a Globo cria o seu famoso 

padrão de qualidade, um compromisso de autocensura que visa eliminar o grotesco da televisão 

e trazer mais qualidade estética à sua programação (sobretudo às tramas folhetinescas, que 

juntamente com o Jornal Nacional, criado em 1969, já constituíam o carro-chefe da emissora). 

Nesse sentido, a Globo lança-se ao objetivo de “ser popular sem ser popularesca” e institui 

hierarquias dentro da indústria televisiva. Sedimenta no imaginário nacional uma concepção de 

qualidade que reúne os mais variados critérios de excelência, e vão desde o cuidado com a 

programação (a exemplo do apuro técnico e da tentativa de obtenção de elevados padrões 

artísticos e culturais), ao impactante discurso empresarial (a emissora com os mais elevados 

índices de audiência, que mais exporta programação aos mercados internacionais, uma das 

maiores emissoras do mundo). Como destacam Brittos e Rosa (2010) a “ideia de um ‘Padrão 

Globo de Qualidade’ está baseada não somente na diferenciação técnica da emissora perante 

suas concorrentes, mas principalmente na criação de um discurso de hegemonia” (p.7). 

Além disso, outro passo importante dado pela Globo na sua busca por qualidade e 

proeminência foi a criação do Departamento de Pesquisas e Audiência, fundado em 1971 sob 

o comando de Homero Sánchez. É esse o setor da empresa que tem a função de desenvolver 
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análises quantitativas e qualitativas para a melhor compreensão de dados como a flutuação da 

audiência e o preço médio a ser cobrado por inserção comercial em cada programa, além de 

empreender avaliações sobre as telenovelas e demais realizações da emissora. Cabe ao 

Departamento a análise prévia de sinopses e a realização de grupos de discussão para 

acompanhar o andamento das tramas (ORTIZ, RAMOS, 1991; HAMBURGER, 2005).   

Outra importante criação global desenvolvida no período foi a estruturação das novelas 

por horários específicos, uma lógica que se firmou no cotidiano nacional e persiste até os dias 

de hoje. Segundo Lopes (2003), cabe à novela das seis as temáticas mais romântica ou histórica; 

à novela das sete os temais atuais, de apelo jovem e de comédia; e à novela das oito, principal, 

as temáticas sociais e adultas. Criando uma fórmula que combina noticiário e melodrama, a 

emissora firmou o Jornal Nacional no horário entre a novela das sete e a das oito. Além disso, 

durante um período de 13 anos, compreendido entre 1965 e 1997, também ia ao ar a faixa das 

22h, marcada por novelas com mais liberdade de criação e maiores possibilidades de abordagem 

de temas polêmicos, visto que contava com menos imposições da censura. 

Cabe mencionar, ainda, que essa foi uma época de redefinição dos papéis e relações 

estabelecidas entre as emissoras e as empresas publicitárias. Dotadas de uma melhor 

organização, as redes de TV passaram a gerenciar com mais autonomia e competência técnico-

financeira o seu rol de anunciantes, além de definir de forma mais precisa os preços e lucros 

dos negócios televisivos. Além disso, as emissoras passaram a ter total gerência sobre a 

elaboração das novelas, que deixaram de ser produzidas pelas agências de publicidade ligadas 

às empresas de sabão. É nesse período que as temáticas nacionais se sobrepõem de vez aos 

dramalhões, que parcerias de sucesso começam a ser estabelecidas entre roteiristas e diretores, 

e que o lugar do autor-roteirista vai ficando mais forte, com mais espaço para imprimir marcas 

estilísticas nas histórias. Constituindo os principais criadores das telenovelas, eles passam, 

também, 

a ter o primeiro grande contato com as ingerências das regras de mercado da cultura 

e das pressões do governo autoritário. A resposta desses profissionais a essa nova 

característica se dá a partir da tentativa de subversão a essas regras e pressões, 

aprendendo ao longo do período a lidar com os sistemas internos de consagração de 

suas práticas, os quais oferecem uma situação mais favorável para a negociação dos 

espaços de criação e das condições de trabalho com as empresas. A inversão na 

formação dos profissionais e nos equipamentos introduz novos elementos no debate e 

nas formas de se conceber as telenovelas, como é o caso da experiência com a 

gravação das cenas externas e sua repercussão na concepção de uma linguagem 

audiovisual mais madura, que naquele momento foi chamada de cinematográfica, e 

de enredos mais voltados para a realidade brasileira (SOUZA, 2004b, p.113-114).   
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Caracterizada como “os mais criativos anos da televisão brasileira”, a década de 1970 

também se destaca pela forte atuação de profissionais de esquerda (com ênfase nos autores) 

oriundos do teatro e do cinema. Vendo-se impossibilitados de trabalhar em suas áreas de origem 

em decorrência da perseguição implacável exercida pelo Estado autoritário, esses profissionais 

migraram para a televisão (sobretudo, para a TV Globo), onde desempenharam seus trabalhos 

imersos em uma contradição: embora estivessem atuando em um veículo alinhado ao governo 

militar, não podiam abrir mão de suas convicções e posicionamentos políticos (um paradoxo 

também vivenciado pela emissora, que em busca de qualidade estética e artística, proporcionava 

um grau de autonomia aos seus criadores). Surge, assim, uma variedade de obras de caráter 

crítico que põe em questionamento o poder instituído no Brasil e certos costumes/práticas 

enraizadas na sociedade (além do projeto de modernização que estava em curso no país). Essa 

preocupação em imprimir um tom de crítica social à teledramaturgia esteve presente em quatro 

das cinco novelas produzidas nos anos 1970 tendo a região Nordeste como cenário.   

Baiano natural de Salvador, dramaturgo desde 1940 e filiado ao Partido Comunista 

desde 1945, Dias Gomes foi o autor de três dessas obras. Um profissional que, após mais de 

duas décadas criando dramaturgias e adaptando obras literárias (primeiro para o teatro e depois 

também para o rádio), passou a ser perseguido pelo regime militar: além de ser demitido da 

Rádio Nacional, entrou para a lista negra do governo e tornou-se um alvo frequente da censura. 

Situação que fez com que ele, reconhecido autor de várias obras premiadas (inclusive no 

exterior), aceitasse o convite feito pela TV Globo e passasse a fazer parte do quadro da emissora 

no ano de 1969. Como declarou em trecho reproduzido por Resende (2013) do livro de 

memórias Apenas um subversivo,   

Minha situação econômica não me permitia sequer hesitar. Tinha várias peças 

proibidas, e as que ainda não estavam sê-lo-iam certamente. Não me seria permitido 

prosseguir com minhas experiências teatrais, pois minha dramaturgia vivia do 

questionamento da realidade brasileira, e essa realidade era banida dos palcos, 

considerada subversiva em si mesma pelo regime militar (...). Minha geração de 

dramaturgos ‒ a dos anos 1960 ‒ erguera a bandeira do teatro popular, que só teria 

sentido com a conquista de uma grande plateia popular, evidentemente. Um sonho 

impossível, o teatro se elitizava cada vez mais, falávamos para uma plateia a cada dia 

mais aburguesada, que insultávamos em vez de conscientizar. Agora ofereciam-me 

uma plateia verdadeiramente popular, muito além dos nossos sonhos. Não seria 

inteiramente contraditório virar-lhe as costas? Só porque era agora um autor famoso? 

(p.13). 
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Logo após ser contratado pela emissora de Roberto Marinho, que entre 1965 e 1969 

vivenciava a “Era Glória Magadan”54, Dias Gomes escreveu a sua primeira obra televisiva, a 

trama A Ponte dos Suspiros, ambientada na Veneza de 1500 e assinada com o pseudônimo de 

Stela Calderón (estratégia adotada, justamente, para despistar os censores). Nascida com o 

formato exótico bem aos moldes da época, a trama, no entanto, mudou o seu curso após a 

demissão de sua idealizadora: com a saída de Magadan da emissora, o dramaturgo ganhou mais 

liberdade para seguir sua intuição e promoveu mudanças radicais à história que, mesmo se 

passando no século XVI, adquiriu um caráter político e incorporou várias referências ao país 

(inclusive, tecendo críticas à deposição de João Goulart) (TELEDRAMATURGIA, 2016).   

No ano seguinte, com estreia em 10 de janeiro de 1970, no horário das 22h, teve início 

a primeira telenovela de Dias Gomes voltada totalmente à realidade nacional, a obra Verão 

Vermelho. Ambientada na Bahia, a história “destacou a cultura popular local, com suas festas 

de rua, rodas de capoeira e candomblé, além dos problemas sociais” (MEMÓRIA GLOBO, 

2016). Apresentando um número total de 209 capítulos, a trama contou com gravações em 

Salvador (em localidades como a igreja de Senhor do Bonfim, a igreja de São Francisco, o Farol 

da Barra e as praias de Itapuã e Pituba) e fez polêmica ao abordar a reforma agrária e o desquite, 

tema visto com preconceito e muitas ressalvas na época, (de acordo com os registros do próprio 

site de memória da teledramaturgia da emissora, o divórcio só fora instituído legalmente no 

Brasil em 1977).  

Em matéria55 publicada em dois de janeiro de 1993 pelo Jornal do Brasil, Dias Gomes 

lembrou com carinho da trama e reconheceu que ela foi importante por ajudar a abrir caminho 

para os tipos nacionais, sendo a primeira de um ciclo baiano que se desenvolveria na televisão 

brasileira. “Antes disso, Glória Magadan, a dona de tudo, não permitia uma novela brasileira. 

Janete Clair, certa vez, sugeriu algo diferente das mexicanas e Glória respondeu com uma frase 

lapidar: 'o Brasil não é um', país romântico', logo era preciso fazer histórias espanholas. (...) 

Surgiu assim a nova linha de teledramaturgia”. 

Em 1973, também na faixa das 22h (dedicada aos projetos mais experimentais, horário 

menos visado pelos militares e, portanto, o mais recomendado para que um roteirista 

considerado subversivo pudesse exercer o seu trabalho com um maior grau de autonomia), o 

dramaturgo estreou mais uma obra com ambiente nordestino: a trama O Bem-Amado, que, 

 
54 Novelista cubana que, acumulando as funções de escritora, supervisora e produtora de novelas da TV Globo, 

promoveu na emissora uma verdadeira incursão ao “mundo” das já citadas telenovelas exóticas. 
55 Texto intitulado “Verão Baiano tira Dias Gomes da sombra”, assinado por Rose Esquenazi.  
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assim como ocorrera em Verão Vermelho, contou com cenas externas filmadas na Bahia. 

Primeira telenovela em cores56 da televisão brasileira, a trama foi baseada numa peça produzida 

pelo próprio Dias Gomes em 1962 e trouxe a história de Odorico Paraguaçu, prefeito eleito na 

cidade de Sucupira com a promessa de construir um cemitério. Tendo o humor como uma das 

suas características mais marcantes, a novela tecia críticas ao “Brasil do regime militar, 

satirizando o cotidiano de uma cidade fictícia no litoral baiano e a figura dos chamados coronéis 

– políticos e fazendeiros que exerciam autoridade sobre a população local e agiam com força, 

falta de escrúpulos e demagogia para se perpetuar no poder” (MEMÓRIA GLOBO, 2016). 

Muito presente em O Bem-Amado, o uso de metáforas para proferir críticas ao contexto 

político e social do país (e, sobretudo, ao governo ditatorial) atingiu o seu ápice na década de 

1970 com a trama Saramandaia, outro grande sucesso de Dias Gomes exibido no horário das 

22h global. Lançada no ano de 1976, oito meses após o autor ter sofrido a censura da trama 

Roque Santeiro, inteiramente vetada minutos antes da estreia, a obra se valeu de doses 

generosas de elementos fantásticos, absurdos e folclóricos para burlar a censura (além de 

aproveitar os elementos sobre a literatura de cordel e os mitos nordestinos que foram 

pesquisados pelo autor para a elaboração da trama censurada57).  

Ambientada em Bole-bole, outra cidade fictícia do interior do Bahia, a história trazia 

um homem que soltava formigas pelo nariz, outro que colocava o coração pela boca, um 

lobisomem e até uma mulher que explodiu de tanto comer. Uma sucessão de parábolas, por trás 

das quais “não faltavam coronéis autoritários, disputas políticas e jovens sonhando com 

mudanças. Tudo culminando com uma grande alegoria da liberdade, quando João Gibão 

revelou suas asas e sobrevoou a cidade” (GLOBO UNIVERSIDADE, 2013). Como explica 

Trevisan (2013), em Saramandaia 

o absurdo se incorpora à realidade e essa inserção se torna uma referência explícita ao 

referente extraliterário. Os fatos insólitos são metáforas do mundo exterior e 

 
56 A matéria “A novela da cor”, publicada pela revista Veja em 7 de dezembro de 1972 destaca o 

cuidado/preocupação da Globo com essa nova aposta. O texto conta que a trama só seria exibida em cores para os 

próprios técnicos da estação, como uma espécie de “curso de aperfeiçoamento”, e traz os seguintes depoimentos 

de Daniel Filho, então coordenador da central de novelas da emissora. "A Globo preza muito os altos índices do 

Ibope conseguidos com a programação em preto e branco e não pretende se aventurar em um terreno ainda pouco 

conhecido”. “A cor requer uma movimentação de câmaras muito mais precisa e planejada. Os ensaios têm de ser 

mais demorados. Os interiores, mais bem cuidados, e a escolha de exteriores feita a dedo, pois qualquer 

imperfeição não passa despercebida como no preto e branco. E a maioria dos cenários tem de ser construída em 

alvenaria porque a artificialidade da madeira fica evidente num vídeo colorido”. “O que queremos saber com O 

Bem-Amado é se a novela em cor é economicamente viável. Se for, quem sabe, essa novela mesmo pode ir ao ar. 

Mas só se tudo correr muito bem, porque mais vale um Ibope em preto e branco do que um fracasso colorido”. 
57 De acordo com informações apresentadas na matéria “As saramanovelas da telemandaia (ou a realidade 

fantástica)”, assinada por Norma Couri na edição de 30 de abril de 1976 do Jornal do Brasil. 
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explicitam uma camada mais profunda do real, pois remetem aos muitos absurdos, 

não alheios à vida das pessoas, mas intrínsecos a seu cotidiano (p.29).   

    

A quarta trama de ambiente nordestino veiculada no país durante a fase de consolidação 

do campo da telenovela foi a obra Gabriela, também exibida pela TV Globo, também assinada 

por um autor de esquerda: Walter George Durst, roteirista expert em adaptações literárias para 

a televisão, profundamente preocupado em elaborar obras dotadas de engajamento político e 

função social. Baseada no livro Gabriela, Cravo e Canela, do também comunista Jorge Amado, 

a história, exibida em 1975, às 22h (como já mencionado, mais aberto à veiculação de questões 

polêmicas), trazia a sensualidade da mulher personificada na figura de Gabriela (Sônia Braga) 

e apresentava também importantes discussões ao abordar os costumes e vícios da sociedade 

patriarcal na Bahia (representada pela burguesia ávida por ascensão social, pela aristocracia 

decadente e falsa moralista, pelas camadas populares que se opõem  a esses grupos e, claro, 

pela figura do coronel Ramiro Bastos, fazendeiro de cacau que domina a política da região há 

anos e não hesita em fraudar eleições e cometer outras arbitrariedades para se manter no poder). 

Realizada no ano em que a Globo completava dez anos de existência, a trama exprimia 

muitos dos cuidados que já eram característicos às produções da emissora da década de 1970: 

a preocupação com a escolha do elenco e das locações, o apuro nos detalhes cenográficos e a 

busca pelo retrato o mais fiel possível do nacional. O diretor, Walter Avancini, que iniciou sua 

carreira na direção adaptando uma obra da cearense Rachel de Queiroz e estreou como roteirista 

em uma adaptação do sergipano Ranulfo Prata, chegou a destacar que considerava o Norte-

Nordeste como “a mais brasileira das regiões”58 e, prestes a lançar a novela, declarou o seu 

compromisso de respeito à narrativa regionalista de Jorge Amado (defendendo, inclusive, que 

o ator deveria vivenciar a linguagem e o clima expressos na obra – incluindo o sotaque59). Ele 

e sua equipe chegaram a percorrer 800km de estradas na Bahia e a visitar toda Ilhéus, mas, 

percebendo que não seria possível encontrar espaços semelhantes às descrições do romance, 

optou-se pela construção de uma cidade cenográfica na Barra de Guaratiba, onde foram 

realizadas todas as gravações externas60.  

 
58 Fala retirada de um manifesto escrito pelo diretor e mencionado na matéria “Muito antes pelo contrário”, 

assinada por Mister Eco em edição de 28 de abril de 1975 do jornal A Última Hora. 
59 Escolha que foi bancada pelo diretor e alvo de muitas críticas da imprensa, que frequentemente apontava falhas 

graves na prosódia baiana do elenco (como pode ser visto em textos como o anteriormente citado “Muito antes 

pelo contrário” e “A prosódia, a imagem e a volta do manifesto”, publicado em 28 de abril de 1975 pelo Jornal do 

Brasil). Detalhe que nem sempre passa despercebido, a questão do sotaque fora iniciada com Gabriela e até hoje 

perpassa muitas tramas regionais veiculadas no país. 
60 Informações disponíveis na matéria “Avancini: Gabriela não será uma supernovela”, publicada em dois de abril 

de 1975 na revista Amiga da TV. 
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Sobre a cidade cenográfica, uma nota publicada por Arnaldo Risemberg, em 9 de abril 

de 1975, na revista Amiga da TV, destacou que o diretor de cenografia da TV Globo, Mário 

Monteiro, viajou a Ilhéus para recolher informações precisas de como era a cidade na década 

de 1920 e recebeu autorização da emissora para reproduzir tudo “o mais fiel possível”. Para a 

empreitada, foram convocados os marceneiros da Globo, além da contratação de pessoal 

vinculado ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em Barra de Maricá, a cenografia adaptou 

uma paisagem de caatinga com casebres.  

Entre as obras produzidas na década de 1970 que foram ambientadas no Nordeste, a 

única que não contou com a atuação de roteirista ligado à esquerda foi a novela Maria Maria, 

assinada por Manoel Carlos (então, estreante) e exibida em 1978, às 18h, na TV Globo. Em 

conformidade com o horário em que fora veiculada (voltado às donas de casa e destinado às 

adaptações da literatura romântica, numa forma encontrada pela emissora para aprazer ao 

governo, contemplando a preocupação nacionalista e educacional dos militares), a obra não 

utilizava o Nordeste para tecer reflexões sobre o país e nem tinha o objetivo de fazer críticas 

sociais.  

Baseada no livro Maria Dusá, de Lindolfo Rocha, a trama era ambientada na região de 

garimpos da Bahia do século XIX e narrava a história de duas irmãs gêmeas que não se 

conhecem, têm personalidades e posições sociais distintas e se apaixonam pelo mesmo homem. 

Sua produção contou com “um levantamento detalhado de costumes, vida social, vestimentas 

e religiosidade na região do garimpo nordestino do século XIX” (MEMÓRIA GLOBO, 2016) 

e chegou a dialogar com espaços cênicos fortemente associados à região ao mostrar a miséria 

de uma família sertaneja que, assolada pela seca, tem suas ações subjugadas pelo clima hostil. 

Como é apresentado na sinopse da trama principal, contida no site de memórias da emissora, 

“no sertão da Chapada Diamantina, com uma situação de vida miserável, Raimundo oferece a 

filha, Maria Alves, ao tropeiro Ricardo Brandão em troca de mantimentos”.  

Em ocasião de seu encerramento, a trama chegou a receber um texto elogioso assinado 

pelo crítico Artur da Távola61, do jornal O Globo, segundo o qual a proposta de realização e o 

resultado da obra “abrangeram um amplo gradiente de material brasileiro, cultural e artístico”. 

Enumerando alguns dos pontos que ilustram o universo temático registrado na novela, o 

jornalista fez a seguinte descrição: “A seca de 1859. O problema da miséria e da fome em 

regiões como Comércio de Fora, Tapera da Lagoa e Mucujê. As paragens da seca 

 
61 Publicação datada de 25 de junho de 1978, com o título “Intelectual que se preza não chega em casa à tarde... 

(mas critica a televisão sem ver)”. 
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(impossibilitada de gravar nos locais reais (800 km de Salvador) a televisão teve todo um 

enorme e meritório trabalho de adaptação dessas regiões). A vida de uma família miserável de 

retirantes. A vida dos abastados. A vida da nascente pequena burguesia. Os hábitos do pequeno 

comércio. As atividades de mineração. A presença de estrangeiros nas atividades extrativas (na 

novela um inglês, chamado Arthur, muito bem interpretado pelo ator Ary Coslov). A região de 

Xique Xique, centro urbano e comercial catalizador da economia da região. Os tipos humanos 

da chapada diamantífera. Mais de 90 personagens representativos de figuras da época e da 

região, representando pequenos papéis de ambientação sociocultural. Os transportes da época 

(e vimos em vez do cavalo do ‘mocinho’, tão infelizmente habitual, o cuidado da direção de 

Herval em colocar o Ricardo andando de mula, como era típico da época e da região). A 

tentativa de reconstrução de uma caatinga (realizada pela produção perto de Maricá) para poder 

gravar com as ambiências regionais abordadas no romance. O vestuário. O comportamento. A 

música, tanto a de época como a escrita para a telenovela”. 

 

 

2.2.3 A fase de ampliação e reestruturação do campo da telenovela (anos 1980-1990) 

 

 

Vivenciada a partir da década de 1980, “a fase de ampliação e reestruturação do campo 

da telenovela” foi marcada por aspectos como o fim do regime militar, a redemocratização da 

sociedade brasileira, o fortalecimento do mercado cultural e as mudanças na configuração do 

telespectador (cada vez mais segmentado e diversificado). Antes restrita a uma minoria de 

domicílios localizados na região Sudeste, a televisão torna-se, de fato, nacional, estando 

presente em praticamente todo o território brasileiro. Alguns canais deixam de operar (a 

exemplo da Tupi, cuja concessão foi cassada em julho de 1980), outros são inaugurados (como 

é o caso do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, fundado em agosto de 1981 por Silvio Santos) 

e a Globo vê confirmada a sua posição de principal emissora do país.  

Sobre a produção das telenovelas, especificamente, esse foi o período em que as figuras 

dos colaboradores ficaram mais presentes, os diretores ganharam mais espaço para inserir sua 

marca às produções (numa busca por conferir diferenciação e valor estético às obras) e novos 

autores-roteiristas foram promovidos à mais cobiçada faixa de horário da Globo, as 20h (que, 

aos poucos, foi tendo o seu horário atrasado: no ano de 1995, em virtude das cenas mais 

“picantes”, a novela Explode Coração, da roteirista Glória Perez, foi a primeira novela das 8 a 
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passar às 21h62). Além disso, nota-se a tentativa de outras emissoras (a exemplo da 

Bandeirantes, da Manchete e do SBT) investirem em teledramaturgia para tentar romper com a 

hegemonia global. Esse foi um período em que se nota uma reconfiguração da disputa pela 

audiência na teledramaturgia. Um “movimento” que, ainda tímido nos anos 1980, foi se 

intensificando na década de 90.  

No início dos anos 1990, a principal concorrente da Globo foi a Manchete, que faz 

barulho com a exibição de Pantanal (como será visto com mais detalhes logo mais adiante). 

Em meados da década, foi a vez de o SBT tentar ameaçar a hegemonia global: a emissora de 

Silvio Santos chegou a produzir obras que foram sucesso de crítica (como é o caso de Éramos 

Seis (Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho,1994), vencedora do prêmio de melhor novela do 

Troféu Imprensa de 1995) e, no ano de 1996, ainda firmou contrato com três dos principais 

novelistas da Globo (Benedito Ruy Barbosa, Glória Perez e Walther Negrão). Cada um deles 

deveria escrever duas novelas para a emissora paulista, mas acabaram desistindo do acordo – o 

que resultou em processo judicial63. Abalada para seguir com o seu projeto, o SBT passou a se 

dedicar à exibição/adaptação de textos mexicanos e argentinos. Entre as tantas tramas 

importadas da Televisa, principal canal de Televisão do México, podem ser apontados os títulos 

Maria do Bairro e A Usurpadora64. Como exemplo de telenovelas adaptadas, citamos 

Chiquititas (Cris Moreno, 1997-2001) e Pérola Negra (Henrique Zambelli, 1998). 

Comentando sobre o desenvolvimento das telenovelas no país, Hamburger (2005) faz 

uma classificação bastante interessante. Se nas décadas de 1970 e 1980 coube às tramas abordar 

o Brasil como o país do futuro, trazendo conteúdos políticos e ideológicos que marcaram os 

debates culturais e passando a fazer uso tanto da ironia e do cinismo como elementos 

dramáticos, quanto das cores da bandeira brasileira e de eventos da época para estabelecer 

diálogos mais diretos com o imaginário nacional, a partir dos anos 1990, as histórias passaram 

a adquirir um status de “intervenção”, “na medida em que se propõem a intervir diretamente 

em determinados assuntos pontuais, escolhidos pelos autores, de acordo com as afinidades de 

seus respectivos estilos” (p.131). A autora aponta como exemplos as tramas Explode Coração 

(Glória Perez, 1995, que fez campanha para ajudar diversas mães a encontrarem crianças 

 
62 Segundo informações de Victor Bianchin em “Por que as novelas da Globo não começam nos horários?”, 

publicação de 30 de julho de 2009, na seção da revista Mundo Estranho, site Superinteressante, editora Abril.  
63 “Tribunal”, Daniel de Castro, dois de novembro de 2002, Folha de São Paulo. 
64 Exibidas pela primeira vez no país em 1997 e 1999, respectivamente. 
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desaparecidas) e O Rei do Gado (Benedito Ruy Barbosa, 1995, responsável por pôr em pauta 

temas como a reforma agrária e o Movimento Sem Terra).  

Tais intervenções na sociedade também passaram a ser denominadas como 

Merchandising Social, definido como “a inserção sistematizada e com fins educativos de 

questões sociais nas telenovelas e minisséries” (SCHIAVO, 2002, p.1), de forma que as tramas 

e seus personagens “passam a atuar como formadores de opinião e agentes de disseminação das 

inovações sociais, provendo informações úteis e práticas a milhões de pessoas simultaneamente 

– de maneira clara, problematizadora e lúdica” (p.1). Utilizado com certa regularidade pela 

principal emissora aberta do país desde 199565, o Merchandising Social se destaca pelo 

tratamento de temas de interesse público com vistas a sensibilizar, propor reflexões e incentivar 

determinadas atitudes nos telespectadores.  

Cada vez mais estimulado pelos altos escalões da Rede Globo, que incluíram na filosofia 

da emissora o emprego da responsabilidade social, o Merchandising Social tem se dedicado a 

uma variedade de temas (a exemplo dos assuntos relacionados à sexualidade; saúde preventiva; 

violência doméstica e urbana; direitos das pessoas com necessidades especiais; preconceito 

racial e abuso de drogas, dentre tantos outros). Uma variedade que, segundo Schiavo (2002), se 

justifica por duas razões principais: a necessidade de se voltar às questões marcantes da 

contemporaneidade e o objetivo de abordar assuntos que contemplem os interesses do público 

ao qual a trama se destina. Como argumenta,  

Para ser efetivo em seus propósitos de alavancar e sustentar mudanças 

comportamentais junto aos telespectadores, o merchandising social deverá estar em 

conexão direta com as expectativas gerais da sociedade. Além disso, sua efetividade 

também depende da aceitação da telenovela pela audiência. Sendo a telenovela um 

produto de edutainment dirigido a grandes audiências, as expectativas do público 

telespectador devem ser levadas em consideração. Isso implica elaborar cenas e/ou 

situações socioeducativas mais próximas ao cotidiano dos telespectadores, fundadas 

nas questões sociais que mais o preocupam, no momento (p.3).   

 

Ganhando status de “compromisso”, visto que faz parte de histórias de cunho realístico 

e é abordado por meio da atuação de atores conhecidos e carismáticos, o Merchandising Social 

(praticado em maior ou menor escala, a depender do já citado universo ficcional do autor da 

trama) destaca-se tanto pela boa receptividade ante o público, quanto pela grande repercussão 

que ocasiona às histórias. As telenovelas constituem uma verdadeira vitrine para produtos e 

 
65 Quando, dentre outras inserções, a trama História de Amor (Manoel Carlos, 18h) abordou o drama das mulheres 

que sofrem de câncer de mama. Através da personagem Martha (que vivenciou o diagnóstico positivo; a cirurgia 

para a retirada do tumor e o processo de recuperação física e psicológica), a história deu ênfase à importância do 

autoexame das mamas e da frequência regular ao médico como medidas preventivas. 
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comportamentos, travam um diálogo direto com a opinião pública, ajudam a estabelecer pautas 

e, quando se propõem a dar ênfase a assuntos de interesse social, obtêm resultados que só 

reforçam a sua importância ante a sociedade brasileira. 

Sobre o Nordeste, a primeira metade da década de 1985 contou com três novelas 

ambientadas na região, as tramas Rosa Baiana (1981), Terras do Sem Fim (1981) e Final Feliz 

(1982). A primeira, assinada por Lauro César Muniz e exibida às 20h pela Bandeirantes, teve 

como pano de fundo os campos petrolíferos da Bahia - sendo, inclusive, inteiramente gravada 

no estado, sem o auxílio de estúdio. Apesar de esperada com ansiedade pela crítica, que via na 

proposta ousada da trama uma possibilidade de reinvenção do gênero (além de uma promessa 

de ameaça à hegemonia da Globo, há anos respaldada em seu padrão de qualidade e 

“acomodada” na posição de líder absoluta)66, a novela decepcionou. A emissora fez uma aposta 

ao lançar o projeto, mas, com a trama no ar, ficou nítido que faltou arcabouço e know how para 

assegurar a qualidade esperada para a obra (houve dificuldades na captação dos sons, que, ao 

serem gravados fora do estúdio, requerem mais cuidados; e não foi possível, por exemplo, 

montar uma infraestrutura de apoio na Bahia. Se um equipamento quebrasse, ele deveria ser 

enviado para São Paulo, interrompendo as gravações)67.   

Além disso, problemas afetaram a continuidade do trabalho desenvolvido por seu 

principal trio de criadores. Lauro César Muniz acusou David José de fazer uma interpretação 

errada dos seus capítulos, desavenças que resultaram no afastamento do diretor. O principal 

entusiasta da produção, Walter Avancini, então superintendente do núcleo de telenovelas da 

Bandeirantes, foi demitido pela emissora, sendo tachado de incompetente por ter programado 

a estreia da obra no momento em que a concorrente Global, Coração Alado, entrava em seus 

momentos decisivos – época em que a audiência das tramas geralmente é alavancada. Além 

disso, dos 37 atores que compunham a trama, 22 eram inexperientes; um dos artistas de maior 

destaque na história, Walter Prado, simplesmente abandonou a novela; e houve até boicote 

político à história. O então governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, proibiu que a obra 

fosse veiculada no estado por considerar que ela – expondo o lado pobre e feio de Salvador, 

 
66 Como atestam os textos “Bandeirantes acerta, desta vez” (Tarso de Castro, seis de janeiro de 1981, Folha de São 

Paulo) e “Rosa Baiana, última chance para um gênero” (Helena Silveira, 15 de janeiro de 1981, Folha de São 

Paulo). 
67 Informações retiradas das matérias “Com aquele som não dá” (Jornal O Globo, 15 de fevereiro de 1981) e “A 

Bandeirantes não ajudou Rosa Baiana” (Graça Perri, 12 de agosto de 1981, Revista Amiga da TV). 
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marcado por prostíbulos – não correspondia à imagem ideal do estado, que tem grande potencial 

turístico68.   

A trama Terras do Sem Fim, de Walter George Durst e direção de Herval Rossano, 

constituiu uma adaptação dos romances Terras do Sem Fim, Cacau e São Jorge dos Ilhéus, de 

Jorge Amado. Tendo como tema central “a disputa pelo controle do poder político no interior 

da Bahia entre os dois maiores coronéis da região cacaueira” (MEMÓRIA GLOBO, 2016), a 

história não conseguiu repetir o sucesso obtido em Gabriela e teve o seu final antecipado. 

Contrariado, o roteirista comentou o insucesso: 

Como explico o fracasso? Primeiro por um erro de cálculo de minha parte, julgando 

ser possível botar às 6 horas da tarde (horário tradicionalmente limitado a donas de 

casa menos atarefadas; crianças, babás, e aposentados sedentários – a porcentagem de 

público masculino é de zero vírgula) uma história mais séria, sem os ingredientes 

sentimentais-adocicados do costume. Em segundo lugar porque tive o azar da minha 

novela cair nas mãos do pior diretor de todas as Américas (...). Em terceiro e último, 

porque tudo isso coincidiu, ainda por cima, com a entrega de dois novos canais de 

televisão, um para Silvio Santos e, outro, para Adolfo Bloch (LEBERT, 2009, p.134-

135). 

 

A obra Final Feliz, assinada por Ivani Ribeiro e veiculada na faixa das 19h da Rede 

Globo, foi ambientada em Pernambuco e no Ceará. As representações dos espaços nordestinos 

contidas na trama ficaram a cargo das belas praias cearenses (a exemplo de Canoa Quebrada e 

Morro Branco), da pesca de lagosta em Fortaleza e da usina de açúcar pertencente aos 

personagens Alaor e César, localizada em Recife. Servindo como uma boa “propaganda” do 

estado, a trama serviu como chamariz para alavancar a atividade turística no Ceará nas férias 

de julho69 daquele ano.  

Embora tenham se iniciado de forma modesta, com produções que pouco ou nada 

inovaram em relação à década anterior (a ponto de muitos profetizarem uma saturação do 

gênero telenovela no país), os anos 1980 ganharam fôlego a partir de sua segunda metade, 

quando “ocorre o ressurgimento das telenovelas de crítica social” (SOUZA, 2004b, p.191). 

Uma das mais importantes delas, Roque Santeiro, constituía um projeto antigo de Dias Gomes: 

vetada duas vezes pelo regime militar (a primeira em 1965, quando foi montada e censurada 

como peça de teatro intitulada O Berço do Herói e a segunda em 1975, já na televisão), a história 

pode enfim ser exibida em 1985, após iniciado o processo de abertura política do país. Também 

 
68 Parágrafo elaborado com informações extraídas do já citado texto “Bandeirantes não ajudou Rosa Baiana” e da 

publicação “Além das novelas, as terríveis subnovelas” (Paulo de Castro, 14 de março de 1981, Folha de São 

Paulo). 
69 “Peixada à mestre Antônio, um novo prato cearense”, Egídio Serpa, Jornal do Brasil, 29 de maio de 1983. 
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ambientada numa cidade fictícia que visava constituir um microcosmo da nação (denominada 

Asa Branca), a obra ressaltava a posição ascendente do seu roteirista autor no campo da 

telenovela: enfim Dias Gomes conseguia estrear na cobiçada faixa das 20h global70.  

Constituindo a primeira novela do horário das 20h da TV Globo a deixar de focalizar o 

eixo Rio-São Paulo para retratar o sertão nordestino, a trama tratou de temas como “a sátira à 

exposição política e comercial da fé popular” (MEMÓRIA GLOBO, 2016) e contou com um 

fato curioso: criada por Dias Gomes, a história foi escrita, em sua maior parte, pelo 

pernambucano Aguinaldo Silva (roteirista que assumiu a novela a partir do capítulo 51). 

Quando a narrativa caminhava para as suas emoções finais, os dois se desentenderam e o 

idealizador reassumiu a feitura total dos capítulos.  

Já na primeira semana no ar, Roque Santeiro se destacou por bater recordes. Segundo 

matéria publicada por Miriam Lage na edição de sete de julho de 1985 do Jornal do Brasil, os 

capítulos iniciais registraram uma média de 73,4% de audiência no Rio de Janeiro e 61,3% em 

São Paulo. “Nenhuma outra novela teve tal performance na estreia. Em seu segundo dia, Roque 

Santeiro arrebanhou um público de 3 milhões 343 mil pessoas no Rio, com um índice de 83% 

cada vez mais raro, mesmo na Globo”, comentou. Aos interessados em saber o motivo de tanto 

êxito, a jornalista dá a resposta. “Diz o público que a história quebra a rotina do horário, 

mostrando o Brasil brasileiro, tema bissexto na nossa televisão. A cidadezinha de Asa Branca, 

o coreto na praça e seus personagens meio caipiras acabam sendo mais exóticos do que o pseudo 

charme cosmopolita, pasteurizado em comportamentos de clichê. Roque Santeiro inova 

exatamente por esse caminho e por não ter caído na armadilha do novelão que costuma dar 

certo no horário. Nada de choro e soluço, muita gargalhada arrancada por um elenco escolhido 

com acerto. E um ritmo frenético da narrativa, sem as habituais esticadas de cena que deixam 

o espectador com a clara sensação de que está sendo engabelado”.  

E com o avançar da história, o sucesso continuou. Uma nota sobre televisão publicada 

em 27 de julho de 1985, no Jornal do Brasil, destacou que, naquela semana, a novela tinha 

alcançado 85 pontos de ibope71 em São Paulo. O maior índice obtido no estado pela emissora, 

 
70 Para o qual retornaria nas tramas Mandala (1987) e O Fim do Mundo (1996), esta última, cabe mencionar, 

desenvolvida na fictícia Tabacópolis (mais uma vez, no interior da Bahia) e repleta de sátiras, elementos fantásticos 

e críticas sociais.   
71 IBOPE é a sigla proveniente do nome Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. Criada em 1942, a 

empresa se destaca por fornecer um conjunto de informações e estudos sobre opinião pública, intenção de voto, 

consumo, marca, comportamento e mercado, no Brasil e em mais 14 países. Constituindo uma das maiores 

referências em pesquisa de mercado da América Latina, a empresa se tornou tão consolidada no Brasil que seu 

nome virou um verbete bastante disseminado. No país, a palavra ibope passou a ser utilizada como sinônimo de 

audiência e prestígio.  
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em toda a sua história. Marca que superou a cobertura da chegada do homem à lua e as 

transmissões dos jogos das Copas do Mundo.   

Após acompanhar um dia de gravação na fictícia Asa Branca, a revista Veja publicou, 

em dois de outubro de 1985, uma matéria que quantifica parte do esforço empreendido na 

elaboração da trama enquanto produto audiovisual (e que atesta o grau de complexidade que a 

produção de uma novela de alta escalão já havia alcançado no país). A reflexão começa pela 

enumeração do volume de especialistas envolvidos na confecção das telenovelas, que passam 

por centenas de mãos até chegar ao vídeo. Só no capítulo 87, “por exemplo, 800 pessoas 

estiveram envolvidas, formando uma cadeia que ia da estudante Zailda Menezes, 19 anos, uma 

figurante anônima, à superestrela Regina Duarte, num dos melhores desempenhos da sua 

carreira”.  

Segundo observa a revista, Dias Gomes concebeu a trama, mas, como alegara cansaço, 

ela foi entregue a Aguinaldo Silva, que contou com a ajuda de três roteiristas colaboradores 

para escrever as cenas. O dramaturgo Marcílio Morais e o roteirista Joaquim de Assis liam e 

discutiam os capítulos, fazendo críticas e sugestões; a pesquisadora Lílian Garcia fornecia os 

elementos que davam realidade à ficção. O primeiro diretor escalado para assumir a obra fora 

Paulo Ubiratan, substituído por Gonzaga Blota após se submeter a uma cirurgia cardíaca. Além 

de assinar a direção geral, Blota passou a dirigir as cenas externas (contando com o auxílio de 

Antônio Carlos Marques). As cenas de estúdio ficavam a cargo de outros dois diretores, Marcos 

Paulo e Jayme Monjardim, que trabalhavam com o auxiliar de estúdio Nilton Canavezes.  

Uma vez escritos, os capítulos eram encaminhados a Eduardo Figueira, produtor 

executivo responsável por providenciar a logística envolvida nas gravações. As fachadas dos 

prédios que compuseram a cidade cenográfica foram elaboradas pelo cenógrafo Mário 

Monteiro; os interiores da novela tiveram a assinatura de Raul Travassos; os dois contavam 

com o auxílio da coordenadora e produção Maria Alice Miranda. A citada gravação do capítulo 

87 envolveu 500 figurantes, 30 técnicos, 20 atores e atrizes, seis guardas e 15 motoristas. Os 

figurantes foram todos contratados pela agência Five Star, dirigida por Virgínia Marinho e 

Janete Mocho. A maior parte das roupas utilizadas foram elaboradas pelo figurinista Marco 

Aurélio, mas as gravações só eram iniciadas após o olhar atento da continuísta Carmem Ubilla, 

que fotografava todos os atores antes deles entrarem em cena e, na gravação seguinte, conferia 

se eles estavam exatamente iguais. Uma vez gravadas, as cenas iam para a mesa de edição 

comandada por Sérgio Louzada e Célio Fonseca, que gastavam cerca de 10 horas para montar 

um capítulo de 40 minutos. Depois de editados, os capítulos eram encaminhados para a 
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sonorização, onde recebiam desde o sino da igreja até o chacoalhar das pulseiras de Sinhozinho 

Malta.    

Roque Santeiro teve seu capítulo final exibido em 22 de fevereiro de 1986, acumulando 

muitos méritos. Além de fazer o Brasil se ver (e rir de si mesmo), sendo apontada como a 

telenovela que “tematizou a redemocratização brasileira”72, a trama “foi acompanhada por 70 

milhões de pessoas, teve uma audiência média de 80% dos telespectadores e, em alguns 

capítulos, alcançou 100% do público – algo que só ocorre em partidas finais da Copa do 

Mundo”, destacou a matéria “O milagre de Roque”, publicada na edição de 26 de fevereiro de 

1986 da revista Veja. 

 Por mais que, na época, tenha-se tentado abafar as desavenças entre Dias Gomes e 

Aguinaldo Silva, elas tiveram repercussão prática no desenrolar da história e nas posições 

ocupadas pelos dois roteiristas no campo da telenovela (além de terem resultado numa disputa 

pelos direitos autorais e os lucros financeiros73). Dias Gomes reassumiu a novela a partir do 

capítulo 162 e, sempre lembrado como o criador de Roque Santeiro, aumentou seu prestígio no 

Brasil e no exterior. Aguinaldo Silva entrou para a seleta fila da faixa das 20h global, horário 

em que veio a assinar as produções O Outro (1987) e o marco Vale Tudo (1988), escrita com 

Gilberto Braga e Leonor Bassères. 

Em 1989, Aguinaldo Silva contabilizou mais um êxito: o sucesso de Tieta, baseada no 

romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado. Inicialmente prevista para ser uma minissérie, a 

obra foi alçada ao horário das 20h por interferência do vice-presidente da Globo, José Oliveira 

Bonifácio Sobrinho (que interrompeu a produção de Barriga de Aluguel, assinada por Glória 

Perez, por julgar que a história era dotada de grande estilo folhetinesco74).  

 
72 Bia Abramo, Folha de São Paulo, cinco de setembro de 2010. 
73 De acordo com a matéria “A trama oculta de Roque Santeiro”, assinada por Laura Mattos na edição de 26 de 

junho de 2011 do jornal Folha de São Paulo, Dias Gomes chegou a escrever, em novembro de 1986, uma carta 

para o então diretor da Rede Globo, José Bonifácio de Oliveira (o Boni), onde afirmava ser o autor de 99 dos 209 

capítulos da novela. Além disso, destacou que era sua a autoria da peça O Berço do Herói, obra que deu origem à 

trama e que não teve os direitos adquiridos pela Globo. Propôs que os lucros decorrentes de Roque Santeiro fossem 

divididos da seguinte forma: 60% para ele (50% pelos capítulos e 10% pela peça), 30% para Aguinaldo Silva e 

10% para os colaboradores. No mês seguinte, quem se dirigiu à emissora foi Aguinaldo Silva. Afirmou ter escrito 

110 capítulos, além de ter atualizado os iniciais, provenientes da trama censurada em 1975. Propôs 40% para si, 

40% para Dias Gomes e 20% para os colaboradores. Imprimiu à sua carta um tom duro: “Nesse instante, do que 

estou mais precisando é de incentivos, e não que venha alguém minimizar o meu trabalho". A Globo optou pela 

proposta de Aguinaldo Silva e a amizade entre os dois roteiristas ficou abalada desde então. 
74 Segundo informações publicadas pela Folha de São Paulo em três de junho de 1989, a emissora pretendia acabar 

com os excessos dramáticos das 20h. No ano seguinte, a trama Barriga de Aluguel foi ao ar na faixa das 18h. 
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Além de determinar urgência na produção de Tieta (visto que ela deveria substituir O 

Salvador da Pátria, já no ar), a emissora fez duas importantes imposições a Aguinaldo Silva: 

que a sensualidade do livro fosse mantida e que Betty Faria interpretasse a protagonista (a atriz 

teve seu nome recomendado pelo próprio Jorge Amado e foi a intermediadora da compra dos 

direitos da história). Ao aceitar a demanda, o roteirista fez uma principal exigência, a contração 

de Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares para lhe ajudarem na escrita dos capítulos. Como 

declarou à jornalista Eliane Martins, em matéria publicada em nove de julho de 1989 pelo jornal 

O Dia, ele (Aguinaldo Silva) escreveu sozinho os seis primeiros capítulos – como uma forma 

de tentar estabelecer uma linha do texto –, mas, a partir do sétimo, o trabalho foi igualmente 

dividido entre os três, “porque eles não são meus colaboradores, e sim meus parceiros”, 

destacou.  

Com cenas externas gravadas em Mangue Seco, Sergipe, a novela apresenta muitos 

elementos que viriam a se repetir em outras produções assinadas pelo roteirista: se passa em 

uma cidade fictícia do interior do Nordeste, conta com elementos cômicos e fantásticos e tece 

críticas a aspectos da sociedade brasileira (sobretudo no que se refere aos costumes). Essas 

repetições, vale destacar, são frutos da própria maneira em que ele encara o processo criativo 

da telenovela: como comenta Souza (2004b), o autor 

não cansa em dizer que a demanda por inovação em telenovela é inadequada e passa 

a usar a repetição de forma provocadora, construindo um estilo a partir dela. Diz que 

suas telenovelas antigas remetem às recentes, onde personagens e cidades de uma 

telenovela passeiam pela outra, traçando continuidades declaradas (p.168). 

 

 

As outras obras com ambientação no Nordeste escritas pelo roteirista na fase de 

ampliação e reestruturação do campo da telenovela” foram as novelas Pedra Sobre Pedra 

(1992) e A Indomada (1997). Ainda sobre Aguinaldo Silva, merece destaque o fato de que, 

embora tenha parado de escrever, há quase duas décadas, histórias localizadas nas tais 

cidadezinhas fictícias nordestinas, a região nunca saiu da sua obra: três das suas cinco últimas 

novelas75 apresentaram como protagonistas personagens nordestinos que conseguiram obter 

êxito financeiro no eixo Rio-São Paulo (seja através do trabalho árduo, seja de forma ilícita).  

Ainda no que tange à citação como marca estilística, julga-se interessante mencionar o 

exemplo do autor Ricardo Linhares: participando como coautor de várias obras de Aguinaldo 

 
75 A saber, as tramas Senhora do Destino (2004), Duas Caras (2007) e Império (2014). As exceções são as novelas 

Fina Estampa (2011), cuja protagonista, Griselda, tem origem açoriana, e O Sétimo Guardião (2018), que tem 

como principal um personagem paulista (Gabriel) e se passa em Serro Azul, cidade fictícia que, embora seja 

vizinha da pernambucana Greenville (A Indomada) está situada em Minas Gerais. 
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Silva (a exemplo de Tieta, Pedra Sobre Pedra e A Indomada), o roteirista assinou, no ano de 

1998, a trama Meu Bem Querer (Globo, 19h), história que não apenas retoma muitas das 

características das obras citadas, como também apresenta referências diretas a elas. Além das 

ruas e lugares da fictícia (e nordestina) São Tomás de Trás serem batizados com nomes de 

personagens criados pela dupla em outras novelas – Travessa Professor Praxedes (Fera Ferida), 

Ladeira Altiva de Mendonça e Albuquerque (A Indomada), Beco da Cinira (Tieta), Rua 

Gioconda Pontes e Largo Dona Francisquinha Queiróz (Pedra Sobre Pedra) – na trama, o 

lugarejo era vizinho de Tubiacanga e Greenville, cidades de Fera Ferida e A Indomada, 

respectivamente (MEMÓRIA GLOBO, 2016). 

Ao se mencionar as telenovelas ambientadas no Nordeste, não se pode deixar de abordar 

uma trama que se tornou um marco na produção televisiva do país (chegando a ser apontada 

por muitos como a melhor novela brasileira da década de 1990): a obra Renascer, assinada por 

Benedito Ruy Barbosa e dirigida por Luiz Fernando Carvalho. Exibida no horário das 20h 

global, entre março e novembro de 1993, a história traz a saga do coronel José Inocêncio, um 

poderoso fazendeiro da região cacaueira da Bahia. Repleta de inovações narrativas e estéticas, 

a obra deu destaque ao cotidiano do povo brasileiro (representado através do trabalho) e às 

manifestações da cultura popular local, dois temas que, a propósito, “inundaram” as passagens 

de uma sequência para a outra ao longo dos 215 capítulos (SOUZA, 2004b). 

Traduzindo muito das convicções do seu autor, um experiente roteirista cujo início da 

carreira na televisão remonta à década de 1960 (e apresentando uma sucessão de marcas 

estilísticas do seu diretor, com imagens de muita luz, suor, labor e moradores locais, por 

exemplo), a novela construiu representações pautadas na crítica social e na reflexão sobre temas 

como o celibato religioso, a questão dos menores abandonados e a corrupção política no Brasil. 

Além disso, há ainda um grande destaque para a questão agrária na história (que chegou a contar 

com um personagem bastante emblemático: o catador de caranguejo Tião Galinha, solitário em 

seu pedido por uma melhor distribuição fundiária. Um indivíduo que, num país de tão grande 

extensão territorial, acaba cometendo suicídio por não conseguir um pedaço de chão para obter 

o seu sustento e o da sua família).  

Sucesso de público, de crítica e de captação de recursos publicitários, Renascer 

constituiu, ainda, um desdobramento das trajetórias ascendentes dos seus principais criadores. 

Luiz Fernando Carvalho nasceu no Rio de Janeiro, filho de um carioca com uma alagoana. 

Perdeu a mãe aos quatro anos de idade e, desde sempre, buscou suprir essa falta com o desejo 
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de reconstruir suas raízes76 (fato que faz com tenha grande carinho pelo Nordeste, a ponto de 

julgá-lo uma constante fonte de inspiração artística e de busca: ele tenta, permanentemente, 

identificar na riqueza das culturas na região Nordeste a identidade de sua mãe77). Estudou 

arquitetura e letras, foi cartunista e ilustrador, e aos 18 anos começou a estagiar no cinema, 

onde vivenciou diferentes funções. Na década de 1980, passou a atuar na televisão. Foi 

assistente de direção de nomes como Paulo José e Walter Avancini (que, na gravação da 

minissérie Grande Sertão: Veredas, no ano de 1985, lhe deu a oportunidade de dirigir sua 

primeira cena)78. Em 1987, começou a atuar em novelas, assinando duas tramas na Manchete 

(Helena e Carmem) e chamando a atenção da Globo como contratação potencial79. Já na 

principal emissora do país, foi escalado para as obras Vida Nova (18h, Benedito Ruy Barbosa, 

1988), Tieta, Riacho Doce (minissérie de Aguinaldo Silva e Ana Maria Moretzsohn, 1990) e 

Pedra Sobre Pedra, cuja direção das cenas do Auto de Natal lhe renderam vários elogios, deram 

origem a um especial intitulado Auto de Nossa Senhora da Luz e resultaram no convite para a 

direção de Renascer80.  

No prestigiado papel de diretor-geral da trama das 20h global, Luiz Fernando Carvalho 

primou por uma iluminação que passasse calor e umidade, buscou uma linguagem que se 

aproximasse da fábula (fugindo do naturalismo excessivo que vinha marcando as novelas), 

defendeu a valorização da cultura popular e a revelação de novos talentos. Tentando o explicar 

o sucesso que vinha sendo obtido pela trama, ele fez a seguinte análise: “Acho que o tom que a 

novela tem agora é algo que eu e o Benedito [Ruy Barbosa] estivemos procurando desde o 

princípio. É um tom de fábula, de encantamento, da recuperação do herói, do sonho, da 

esperança, aliados a uma intensa consciência do real e do país. Não poderia ser uma fantasia 

pura e simples, pois o país não permite. Se você embarcar só na fantasia, fatalmente, vira um 

vidiota. Esta mistura da fábula e do real mexe muito com as pessoas. Você sai de uma cena de 

encantamento, e corta para uma cena de pisoteio de cacau, com os negros rachando no sol... É 

uma mistura muito interessante porque é o retrato do brasileiro, que vive com o delírio do sonho 

e a precariedade do real. Isso faz com que as pessoas se aproximem da novela de uma forma 

intensa. Elas se comprometem”81. Seu apuro estético, que exigia uma intensa adequação entre 

atores e personagens (e que resultava de um criterioso processo de preparação de elenco), e os 

 
76 “O homem por trás da lavoura”, Juliana Pinheiro Mota, dois de dezembro de 2001, Jornal do Brasil. 
77 “Quixote do Brasil”, Luiz Carlos Merten, 12 de junho de 2007, O Estado de São Paulo. 
78 “Um diretor fora da curva”, Maria da Paz Trefaut, 24 de março de 2017, jornal Valor Econômico. 
79 “Na mira”, Jornal do Brasil, 27 de julho de 1988. 
80 “Luiz Fernando Carvalho”, Fernando Gerheim, 27 de junho de 1993, Jornal do Brasil. 
81 “O piloto de um sonho real”, Patrícia Andrade, seis de junho de 1993, jornal O Globo. 
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ótimos índices de audiência obtidos pela novela (que alcançou uma média de 70 pontos no 

ibope82) fizeram com que ele se tornasse, após o encerramento da trama, “o mais disputado 

diretor da Rede Globo”83 naquela ocasião.  

Benedito Ruy Barbosa, por sua vez, é natural de Gália, no interior de São Paulo. Foi 

contador, publicitário, jornalista. Começou a carreira na televisão em 1964, como editor de 

script e supervisor, lendo novelas mexicanas e cubanas para a Colgate-Palmolive. Em 1966, 

escreveu sua primeira novela, Somos Todos Irmãos, uma adaptação que foi ao ar pela TV Tupi. 

Em 1971, inaugurou o horário das 18h global com a obra Meu Pedacinho de Chão, educativa 

e bastante elogiada pelo público (chegando a ser exibida quatro vezes ao dia, duas na emissora 

e duas na TV Cultura). Inventivo, propôs à Globo, em 1980, um projeto ousado: a realização 

de uma novela sobre a imigração em São Paulo. Com a recusa, procurou a TV Bandeirantes, 

que apostou na ideia. Lançada em 1981, no horário das 18h30, Os Imigrantes alcançou uma 

média de 37 pontos, sucesso que fez com que fosse esticada ao máximo (atingindo a marca de 

459 capítulos e se tornando a quarta maior telenovela da televisão brasileira). Diante desse 

êxito, foi convidado a retornar à Globo, onde emplacou outros sucessos na faixa das seis (entre 

os quais, a obra Sinhá Moça, uma adaptação literária que chegou a bater o recorde de exportação 

de Escrava Isaura).  

Fascinado pelos temas regionais brasileiros, propôs novo projeto à Globo: a produção 

de uma novela bucólica ambientada no Pantanal. Vendo sua ideia engavetada por seis anos, 

resolveu apresentá-la à Manchete. A trama foi aprovada e se converteu em um novo sucesso de 

audiência, o que projetou a sua carreira de forma determinante. Como destaca Souza (2004b), 

O retorno para a TV Globo, depois do sucesso de Pantanal, não seguiu mais os moldes 

anteriores. O escritor deixará o antigo posto no horário das 18h, sendo alçado para o 

horário dos maiores riscos e o de maior reconhecimento. Poderá fazer as telenovelas 

que almejava, com o diretor que escolhesse e com sistema de produção que lhe 

aprouvesse. Esse novo momento na trajetória de Benedito Ruy Barbosa significou, 

portanto, uma mudança significativa de sua posição no campo (p.194). 

Foi nesse retorno à principal emissora do país que se deu a produção de Renascer e o 

estabelecimento da promissora parceria com Luiz Fernando Carvalho (dobradinha que voltou 

a se repetir com êxito no ano de 1996, quando foi ao ar O Rei do Gado). 

Sobre Pantanal, cabe destacar ainda que, inovadora e exitosa, ela foi importante por 

estimular uma competitividade entre as emissoras no quesito teledramaturgia. Segundo destaca 

 
82 “Cordel com sofisticação”, O Globo, oito de dezembro de 1995. 
83 “Carvalho vira diretor dos sonhos da Globo”, Folha de São Paulo, nove de março de 1994. 
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matéria assinada por Annette Schwartsman, na edição de 25 de novembro de 1990 da Folha de 

São Paulo, “o grande mérito de Pantanal foi o de ter sido a primeira novela a desbancar a 

audiência da Rede Globo no horário nobre. Logo que estreou, em 27 de março, a novela da 

Rede Manchete foi ganhando audiência e os 10 pontos inicialmente previstos pela emissora 

triplicaram já na primeira semana de exibição. Mesmo quando, por volta do 20º capítulo, 

Pantanal mudou de fase e trocou quase todo o elenco, o sucesso se manteve. (...) A partir daí 

começou a disputa Manchete X Globo, animada pelos jornais. As armas usadas iam desde 

atrasos na programação seguidos de promessas de que eles não mais ocorreriam, (...) até o 

questionamento da validade de um dos sistemas de medição do Ibope, o Data-Ibope, pela Globo 

e o SBT. Na Manchete choviam anunciantes num dos períodos mais difíceis para o mercado 

publicitário, o do Plano Collor. O custo de Pantanal - cerca de US$ 7 milhões - foi coberto nas 

primeiras três semanas e a emissora passou a recusar anunciantes por falta de espaço. (...) A 

novela aumentou o faturamento da emissora em 30% e passou a representar mais da metade do 

faturamento geral de todas as empresas do grupo Bloch”. Uma experiência bem-sucedida que 

resultou num incentivo para que TV Manchete se esmerasse mais em produzir novas tramas 

“com a cara do Brasil”. Nesse contexto, as novelas exibidas pela emissora tendo a região 

Nordeste como cenário foram Tocaia Grande (1995) e Mandacaru (1997), ambas dotadas de 

muita sensualidade e nudez (marcas da emissora).  

Baseada na obra de Jorge Amado, Tocaia Grande tinha como foco a disputa por terras 

e domínio político entre coronéis de uma cidade fictícia na região cacaueira da Bahia. Assinada 

por Duca Rachid, Mário Teixeira e Marcos Lazarini, a trama foi escrita, na vxdt65erdade, por 

Walter George Durst, impossibilitado de pôr seu nome no roteiro em virtude de vínculos 

contratuais mantidos com a Rede Globo: como consequência do já mencionado insucesso de 

Terras do Sem Fim, o roteirista passou a ter o seu trabalho boicotado na emissora, “que o 

mantinha legalmente atado à empresa mesmo sem aprovar nenhum dos seus projetos há muito 

tempo” (LEBERT, 2009, p.134). Mandacaru, trama de Carlos Alberto Ratton inspirada no 

romance Dente de Ouro, de Menotti Del Picchia, trouxe uma história “que tem o cangaço como 

tema, retratando seus costumes e discutindo a questão da terra” (TELEDRAMATURGIA, 

2016). Abordou, por assim dizer, alguns dos espaços cênicos tratados em expressões artísticas 

como a literatura e o cinema.   

Além do sertão e da região cacaueira, o Nordeste foi retratado em telenovelas da “fase 

de reestruturação e ampliação do campo” como um ambiente paradisíaco, de belas praias e 

muito sol, representações identificadas, além da já citada Final Feliz, em Trcopicaliente (1994). 
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Assinada por Walther Negrão e veiculada na faixa das 18h (de mais romance e menos 

criticidade), a novela foi ambientada na cidade de Fortaleza (contando, inclusive, com vultosos 

patrocínios do governo municipal).  

 

2.2.4 A fase de refinamento e transmidiação (a partir dos anos 2000) 

 

O recorte temporal iniciado nos anos 2000 foi marcado por fatores socioculturais e 

econômicos que interferiram diretamente no enredo e na estrutura narrativa das telenovelas, 

provocando significativas alterações tanto no ritmo dos capítulos, quanto nas formas de 

produção e distribuição das tramas. Segundo Pereira Júnior (2013), a virada do século XX e 

início do XXI sagrou-se como um período frenético em vários aspectos, a começar pela própria 

vida urbana contemporânea, cada vez mais corrida, com as pessoas saindo de casa mais cedo e 

retornando mais tarde em virtude do trânsito.  

O principal horário de veiculação das telenovelas se firmou às 21h (e não mais às 20h). 

Segundo informações de Vitor Bianchin, no texto “Por que as novelas da Globo não começam 

nos horários?”, publicado na seção da revista Mundo Estranho no site Superinteressante, em 30 

de julho de 2009, Laços de Família (Manoel Carlos, 2000) foi classificada pela Vara da Infância 

e Juventude como imprópria para menores de 14 anos, só podendo ser exibida às 21h, o que fez 

com que o horário, que vinha sendo eventualmente utilizado pela emissora, emplacasse de vez. 

Todas as tramas que se seguiram (por também apresentarem quantidade considerável de cenas 

de sexo e violência) foram obrigatoriamente iniciadas após as 21h. No entanto, cabe destacar 

que, apesar da alteração no horário, a expressão “novela das oito” continuou sendo usada pelo 

público e pela mídia. De acordo com nota publicada pelo A Tarde Online em 30 de dezembro 

de 2010,  Insensato Coração (Gilberto Braga e Ricardo Linhares, 2011) foi a primeira novela 

a ser anunciada pela Globo como “novela das nove”, alteração vista como “uma forma de 

adequar o real horário de exibição do folhetim mais visto do país, às 21h”. 

Seguindo a uma tendência mundial, o ritmo acelerado e a linguagem dos videoclipes 

viraram mania no país, influenciando gostos e padrões de consumo, sobretudo do público mais 

jovem. Além da MTV, apontada por Pereira Júnior (2013) como o principal veículo de 
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divulgação de tais produtos, a TV aberta registrou o aparecimento de programas dedicados ao 

formato (e focados, especialmente, em bandas/artistas dos gêneros pop e rock)84.  

A televisão brasileira passa a contar com uma programação HDTV (em alta definição), 

que demanda aprimoramentos nos processos de produção. O modelo de TV a cabo se fortaleceu, 

favorecendo uma maior fragmentação do público. As séries, principalmente norte-americanas, 

se tornaram ainda mais populares, ganhando crescente destaque e interferindo, também, nos 

padrões de consumo. A TV digital é implantada no país. 

O uso da internet foi cada vez mais potencializado, de maneira que o número de 

internautas superou o de telespectadores no Brasil. As emissoras passaram a se dedicar à criação 

de portais que associam sua grade e programas ao sistema global de rede de computadores. Se 

antecipando às concorrentes, a Globo foi a primeira emissora aberta do país a se direcionar à 

rede, lançando, em março de 2000, o portal globo.com, destinado a unificar sua identidade na 

internet e hospedar os sites da empresa. A partir de tal passo, todos os seus programas e novelas 

passaram a contar com página própria na internet. 

Com a criação e popularização do Youtube (lançado em 2005 na Califórnia, Estados 

Unidos), surgem novos cenários. A apropriação informal dos conteúdos televisivos pela 

audiência ganha corpo. Usuários começam a compartilhar capítulos das novelas e outros 

conteúdos da Globo, despertando a necessidade/interesse da emissora em proteger seus direitos 

e controlar a veiculação do seu material. Outra característica do período foi o advento das 

plataformas streaming de vídeos sob demanda. Um aspecto com dupla reverberação: se, por 

um lato, tais ferramentas converteram-se em mais uma concorrente às emissoras de TV aberta 

(que, além dos canais fechados, passaram a “disputar” a atenção do público com provedoras 

globais de filmes e séries, a exemplo da Netflix), por outro, elas começaram a ser utilizadas 

pelas próprias emissoras como uma estratégia de difusão e venda dos seus produtos (trazendo, 

assim, uma nova experiência de fruição, visto que as novelas e demais programas agora podem 

ser vistos a qualquer hora, em qualquer lugar, sem interrupções comerciais e com a frequência 

e o ritmo que o expectador preferir).  

 
84 Em novembro de 1999, a recém-inaugurada RedeTV! lançou o Interligado, atração que era apresentada por 

Fernanda Lima e trazia, além dos videoclipes, entrevistas, matérias especiais e informações sobre música e cultura. 

Entre 2001 e 2004, a Band exibiu o programa ClipMania, apresentado por Sabrina Parlatore e voltado à veiculação 

de 20 videoclipes escolhidos pelo público ao longo da semana, em votações que eram feitas pelo telefone e pela 

internet (seguindo o modelo do Disk MTV, apresentado por ela ao longo de quatro anos na MTV Brasil). De 2000 

a 2004, o canal educativo TVE veiculou o programa de videoclipes Plugado, apresentado por Luiza Sarmento. 
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Valendo-se das novas tecnologias (e tentando se sobressair aos desafios criados por 

elas), a Globo começou a disponibilizar vídeos (tanto de trechos, quanto da íntegras dos seus 

programas) nos sites do portal globo.com. Em 2015, foi lançado o Globoplay, plataforma de 

streaming que apresenta, além das produções veiculadas na televisão, vários conteúdos 

originais e exclusivos (como foi o caso do capítulo zero da novela Totalmente Demais (2015), 

da luta de UFC da personagem Jeiza de A Força do Querer (2017) e da série Ilha de Ferro 

(2018), dentre tantos outros exemplos). O serviço, cujo aplicativo de acesso pode ser instalado 

em aparelhos dos sistemas Android e IOS, além de televisores digitais de diferentes marcas, fez 

com que as novelas (e demais conteúdos da emissora) pudessem ser assistidas fora do espaço 

televisivo e de maneira alheia à grade.  

Além disso, a televisão adentra as redes sociais. Fãs criam perfis e comunidades 

destinadas aos seus programas favoritos, a prática de tecer comentários nas redes a partir de 

computadores, celulares e tablets enquanto se assiste TV torna-se corriqueira (conduta que 

recebeu, na academia, a denominação de “fenômeno na segunda tela”), de maneira que as 

percepções e opiniões do público são propagadas instantaneamente. As próprias emissoras 

resolvem se valer desse novo cenário como estratégia para desenvolver novas formas de 

produção e distribuição dos seus conteúdos.  

É nesse contexto que a televisão (e as telenovelas) adentram à fase da “transmidiação”, 

conceito que foi difundido no Brasil a partir das ideias de Henry Jenkins e será abordado aqui 

a partir da definição de Fechine (2012), segundo a qual “o termo transmidiação designa, 

genericamente, um conjunto variado de estratégias de desenvolvimento e distribuição de 

conteúdos em múltiplas plataformas”. A ideia de transmidiação, que pressupõe a existência de 

conteúdos diferenciados e autônomos entre si, está diretamente relacionada ao desenvolvimento 

de uma cultura participativa, entendida como  

o cenário e o conjunto variado de possibilidades abertas aos consumidores de maior 

acesso, produção e circulação de conteúdos midiáticos, a partir da digitalização e 

convergência dos meios. A cultura participativa define, nessa perspectiva, novos 

comportamentos no uso das mídias, associados, sobretudo, ao compartilhamento, 

publicação, recomendação, comentários, remix e reoperação de conteúdos digitais 

(criados e disponibilizados em meios digitais, especialmente na internet) (FECHINE 

et al, 2013, p.26-27). 

 

A Rede Globo começou a pensar a transmidiação em 2007, quando passou a 

desenvolver grupos internos de estudo sobre o tema. Em seguida, surgiu na emissora a figura 

do “produtor de conteúdo transmídia” e as primeiras ações pontuais envolvendo múltiplas 
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plataformas. A partir de 2010, as ações estratégicas de transmidiação85 se tornaram sistemáticas, 

de maneira que os produtores transmídia passaram a ser considerados profissionais artísticos e 

começaram a constar nos créditos das telenovelas (FECHINE et al, 2013; SOUZA; LESSA, 

ARAUJO, 2013). Como uma forma de marcar presença nas redes sociais, a Globo lançou, em 

2011, o seu perfil oficial no Facebook. Uma ferramenta utilizada, no entanto, muito mais para 

replicar os conteúdos do site Gshow (portal de entretenimento da plataforma globo.com lançado 

em 2014) do que para interagir com o público.  

Além disso, cabe destacar que esse período ao qual classificamos como quarta fase do 

campo da telenovela não está ligado apenas a questões de interatividade e transmidiação. Em 

linhas gerais, todas essas mudanças e novidades tecnológicas fizeram com que as novelas 

passassem também a ser criadas para a fruição mais concentrada, ou seja, não precisam mais 

ser feitas supondo apenas um consumo distraído. Com a variedade de mídias e a possibilidade 

maior de imersão que elas propiciam, a busca por estratégias que ampliassem esse escopo 

tornou-se cada vez mais fundamental, colocando em questão o quesito da qualidade artística da 

ficção seriada.  

Como comenta o diretor Luiz Fernando Carvalho, “hoje em dia, não importa muito onde 

está passando o conteúdo, o que importa é a excelência. Se a excelência estiver na TV Globo, 

o camarada vai pra TV Globo, mesmo o que já saiu. Mas se a excelência estiver na HBO, ele 

vai pra HBO e não quer nem saber da cumplicidade que ele tinha, da fidelização que a família 

tinha, o pai, a mãe, a avó, que ficavam ligados na TV Globo, ele tem outras oportunidades. (....) 

O controle remoto já é coisa de época. É tudo, até o celular. O que conta é: 'eu não posso deixar 

de ver isso'. É preciso criar conteúdos com esse perfume de objeto do desejo para o espectador. 

É provocar o 'eu tenho que ver isso', não importa onde, 'isso me diz respeito'. (...) Se você abrir 

mão do artístico, vai dançar mesmo, porque a web está totalmente no artístico, no sentido da 

excelência, da qualidade de conteúdo”86.  

As telenovelas entraram em um período em que, mais do que nunca, passou a se buscar 

o refinamento (tanto na estética visual, quanto nos textos e enredos propriamente ditos). 

 
85 Como exemplos de ações transmidiáticas desenvolvidas pela emissora, citamos o blog Sonhos de Luciana, diário 

virtual no qual a personagem da novela Viver a Vida (Manoel Carlos, 2009) compartilhava experiências e 

confissões com o público; a criação do videoclipe Vida de Empreguete e o lançamento do livro Cida, a empreguete: 

um diário íntimo, conteúdos relacionados à trama Cheias de Charme (Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, 2012); 

e a websérie Totalmente sem noção demais, spin-off da telenovela Totalmente Demais (Rosane Svartman e Paulo 

Halm, 2015), produto que contou com dez episódios exclusivos disponibilizados na plataforma Globoplay após o 

fim da novela, no dia 30 de maio de 2016. 
86 Falas extraídas da matéria “Não importa onde está o conteúdo, importa a excelência”, Cristina Padiglione, 27 

de outubro de 2013, O Estado de São Paulo. 
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Segundo observam Pucci Jr. el al (2013), o público está cada vez mais interessado em ser 

desafiado por histórias complexas. Essa foi uma fase em que a novela brasileira precisou se 

reinventar. Na tentativa de despertar (e manter) a atenção do público, novos roteiristas foram 

escalados, as tramas se tornaram mais dinâmicas e as “superproduções” (com ainda mais 

requinte e esmero) se tornaram a tônica. 

A prática do merchandising social (e o desenvolvimento das novelas de intervenção) se 

tornou ainda mais forte. Dando sequência a um aspecto que começava a ganhar corpo nos anos 

1990, o foco não é só o entretenimento. Busca-se intensificar a transmissão de mensagens que 

levem à reflexão e ensinem algo de positivo ao público. Laços de Família (Manoel Carlos, 

2000) chamou a atenção para a importância da doação de medula; Mulheres Apaixonadas 

(Manoel Carlos, 2003) denunciou a violência doméstica e o maltrato aos idosos; Insensato 

Coração (Gilberto Braga e Ricardo Linhares, 2011) tratou da homofobia; Velho Chico 

(Benedito Ruy Barbosa, 2016) levantou a bandeira da sintropia e do desenvolvimento 

sustentável, constituindo uma grande narrativa de ações socioeducativas com efeito 

pedagógico; A Força do Querer (Glória Perez, 2017) abordou a transexualidade; O Outro Lado 

do Paraíso (Walcyr Carrasco, 2017) pôs em pauta temas como a violência contra a mulher, a 

pedofilia e o nanismo. Dentre tantos e tantos outros exemplos. 

Sobre a concorrência entre as emissoras nessa fase de refinamento e transmidiação da 

telenovela, a Rede Globo continua como a líder de audiência, mas não sem sofrer ameaças. A 

partir dos anos 2000, o SBT manteve a prática de adaptar textos argentinos e mexicanos, 

produzindo obras como Pícara Sonhadora (Henrique Zambelli, 2001), Esmeralda (Henrique 

Zambelli e Rogério Garcia, 2004) e Amigas & Rivais (Letícia Dornelles, 2007). Em 2012, Íris 

Abravanel assinou o remake da novela infantil Carrossel, produção que rendeu bons índices de 

audiência (média de 15 pontos e pico de 17 na Grande São Paulo), o que fez com que a emissora 

viesse a investir em novas adaptações para o público infantil: Chiquititas (Íris Abravanel, 2013), 

Cúmplices de um Resgate (Íris Abravanel, 2015), Carinha de Anjo (Leonôr Correa, 2016) e As 

Aventuras de Poliana (Íris Abravanel, 2017). A rede Record, por sua vez, passou a investir na 

produção ficções seriadas originais e, no ano de 2005, criou o seu Núcleo de Teledramaturgia, 

localizado em Várzea Grande (SOUZA; LESSA, ARAUJO, 2013). A emissora também lançou-

se à contratação de ex-atores e roteiristas globais; definiu faixas de horário específicas para a 

veiculação de telenovelas; chamou a atenção do público com várias de suas produções – como 

é o caso de Escrava Isaura (Tiago Santiago, 2004), Essas Mulheres (Marcílio Morais e Rosane 

Lima, 2005) e da trilogia Os Mutantes  (Tiago Santiago, 2007 – 2009) e conseguiu atingir – em 
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vários momentos – a primeira posição da audiência com Os Dez Mandamentos (Vívian de 

Oliveira, 2015). 

Com relação às tramas de temática nordestina, nota-se que a partir dos anos 2000 houve 

uma redução do número de obras que trazem o Nordeste como cenário (sobretudo no horário 

das 21h da Rede Globo). Tal diminuição pode ser explicada a partir de diversas hipóteses aqui 

elencadas: a primeira é a queda do número de emissoras produtoras de teledramaturgia no país 

(a rede Manchete, por exemplo, decretou falência e fechou as portas em 1999); um segundo 

aspecto foi a morte de roteiristas como Walter George Durst (1997) e Dias Gomes (1999), 

autores cujo universo ficcional costumava dar grande destaque ao Nordeste; uma terceira 

questão diz respeito à mudança de foco de Aguinaldo Silva, que após produzir cinco tramas 

nordestinas87 em pouco mais de dez anos, resolveu “substituir” sua fórmula; o quarto aspecto, 

e talvez o mais significativo, se relaciona à ampliação do número de criadores no campo, o que 

gerou, como consequência, uma maior rotatividade de autores, além da diversificação nos temas 

e universos retratados.  

Um desses autores, por exemplo, foi responsável por abordar o Nordeste a partir de um 

cenário até então inédito nas telenovelas: São Luiz do Maranhão, cenário de parte considerável 

da trama Da Cor do Pecado (2004), assinada por João Emanuel Carneiro e veiculada no horário 

das 19h da Rede Globo. Um local retratado como rico culturalmente e ligado a misticismos 

(duas representações bastante associadas à região).  

Outra importante trama assinada por roteiristas da nova geração de criadores da Rede 

Globo foi a novela Cordel Encantado (2011), de Thelma Guedes e Duca Rachid, ao ar às18h. 

Sucesso de público e crítica, a trama buscou inspiração na literatura de cordel para narrar uma 

história desenvolvida na fictícia Brogodó, cidadezinha do sertão que, além das clássicas figuras 

“padre, delegado, prefeito e coronel”, contou com um bando de cangaceiros, um profeta beato 

aos moldes de Antônio Conselheiro e a chegada de uma corte europeia que buscava uma 

princesa perdida (além, vale destacar, de uma sucessão de episódios fantásticos, comuns tanto 

ao universo dos cordéis quanto ao mundo dos contos de fadas).  

Em 2011, houve a criação de um novo horário de telenovelas na Globo, a faixa das 23h, 

inaugurada pela trama O Astro (remake de novela homônima de Janete Clair assinado por 

 
87 A última das suas novelas ambientadas no Nordeste foi Porto dos Milagres (2001), escrita com Ricardo Linhares 

e dirigida por Marcos Paulo e Roberto Naar. A história foi baseada nos livros Mar Morto e A descoberta da 

América pelos Turcos, de Jorge Amado, e se passou em Porto dos Milagres, uma pequena cidade fictícia do interior 

da Bahia.  
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Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro). Ligado à veiculação de produções também chamadas 

de superséries (por apresentarem uma duração menor que as novelas habituais), o horário ainda 

tem como importante singularidade o fato de só exibir uma obra por ano (diferentemente das 

faixas das 18, 19 e 21 horas, cujas tramas encerradas são substituídas por outra nova na segunda-

feira seguinte88). Em 2012, foi ao ar no horário um remake de Gabriela assinado por Walcyr 

Carrasco e em 2013 estreou Saramandaia (Ricardo Linhares) que, apesar de ser uma releitura 

da trama de Dias Gomes, não foi ambientada no Nordeste (segundo informações do site 

Memória Globo, a Bole-bole da nova geração era um microcosmo da nação, e as paisagens que 

a circundavam ficavam em diferentes partes do país, a exemplo dos lençóis Maranhenses, das 

fazendas do interior de São Paulo e dos canaviais mineiros).   

No ano de 2013, foi lançada na faixa de 18h da Globo a novela Flor do Caribe, escrita 

por Walther Negrão e dirigida por Jaime Monjardim. Exibida de 11 de março a 14 de setembro 

e contando com 159 capítulos, a história se passava em Vila dos Ventos, cidade fictícia próxima 

a Natal, Rio Grande do Norte. A obra contou com locações em Baía Formosa, Praia de Pipa, 

Base Aérea de Natal, Forte dos Reis Magos e dunas de Genipabu, e trouxe à cena uma ideia de 

Nordeste paradisíaco, solar. 

Em 2016 (três anos após ser retratado em Flor do Caribe), o Nordeste volta às 

telenovelas com a trama Velho Chico, história de Benedito Ruy Barbosa escrita por Edmara 

Barbosa e Bruno Luperi, com direção artística de Luiz Fernando Carvalho. No ar entre 14 de 

março e 30 de setembro, a trama promoveu um retorno da região ao cobiçado horário nobre 

global (a faixa das 21h, chamada de “novela das oito” até 2010), que há 15 anos vinha sendo 

preenchido por histórias urbanas desenvolvidas no eixo Rio-São Paulo, e marca as novas 

posições ocupadas por Benedito Ruy Barbosa e Luiz Fernando Carvalho em suas trajetórias 

sociais.  

Após os sucessos obtidos com Renascer e O Rei do Gado, o autor roteirista aumentou 

ainda mais o seu poder de barganha e criação na Rede Globo. Em 1999, ele lançou Terra Nostra, 

 
88 Sobre esse fato, é relevante mencionar que, entre os anos de 2016 e 2019, a Globo adotou a  prática de estrear 

novos folhetins das seis e das sete no meio da semana (principalmente, às terças-feiras), partindo da lógica de que, 

ao finalizar as histórias nas sextas e exibir a reprise do último capítulo no dia seguinte, estaria colaborando para 

uma fuga da audiência aos sábados. A estratégia teve início com a trama Haja Coração (19h), que estreou em 31 

de maio de 2016 (terça-feira), e se repetiu com Rock Story (19h, 9 de novembro de 2016, quarta-feira), Novo 

Mundo (18h, 22 de março de 2017, quarta-feira), Pega Pega (19h, 6 de junho de 2017, terça-feira), Tempo de 

Amar (18h, 26 de setembro de 2017, terça-feira), Deus Salve o Rei (19h, 9 de janeiro de 2018, terça-feira), Orgulho 

e Paixão (18h, 20 de março de 2018, terça-feira), O Tempo Não Para (19h, 31 de julho de 2018, terça-feira), 

Espelho da Vida (18h, 25 de setembro de 2018, terça-feira), Verão 90 (19h, 20 de janeiro de 2019, terça-feira) e 

Órfãos da Terra (18h, 2 de abril de 2019, terça-feira).  
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história que se passava em no final do século XX em São Paulo e contou com a direção de 

Jayme Monjardim, um orçamento ampliado e uma estreia com ares de superprodução89. Com 

o êxito obtido90, sua posição continuou ascendente e uma outra novela com a sua assinatura 

estreou no principal horário das telenovelas em 2002: Esperança, ambientada na São Paulo dos 

anos 1930, dirigida por Luiz Fernando Carvalho91. A obra, no entanto, não surtiu o efeito 

esperado. O casal formado por Reynaldo Gianechini e Ana Paula Arósio não agradou, a crítica 

e a audiência reclamaram do ritmo lento da história, o roteirista passou por problemas pessoas 

(a mãe fora internada na UTI com problemas pulmonares e, pouco tempo depois, ele adoeceu 

também92) o que contribuiu para que houvesse considerável atraso na entrega dos capítulos. A 

solução encontrada pela emissora foi a sua substituição por Walcyr Carrasco, num episódio que 

gerou desentendimentos e pouco agradou a Benedito Ruy Barbosa93. 

 Após esse revés sofrido, o roteirista estreou a minissérie Mad Maria (2004) – projeto 

ambientado na Amazônia que estava engavetado há mais de 20 anos na Rede Globo – e novas 

 
89 De acordo com matéria assinada por Lílian Fernandes no jornal O Globo (23 de maio de 1999), Terra Nostra 

foi uma trama épica que fez parte do projeto “Brasil 500”, da Rede Globo, que marcou as comemorações do 

aniversário de 500 anos de descobrimento do país. Antes da estreia, chegou a ser previsto que a história contaria 

com três fases (cada uma com um título diferente) e totalizaria 240 capítulos. Em outra publicação, de 26 de junho 

de 1999, o jornalista Júlio Gama (O Estado de São Paulo) chega a destacar que o roteirista recebeu carta-branca 

da Globo para elaborar a telenovela. Segundo informa, após o fim de O Rei do Gado, o autor teria alegado cansaço 

e anunciado que deixaria de escrever novelas para se dedicar a minisséries. Foi a própria superintendente da 

emissora, Marluce Dias Silva, quem se encarregou de procurá-lo para escrever a substituta de Suave Veneno 

(Aguinaldo Silva), no horário das 20h. Benedito Ruy Barbosa teceu exigências “só se for um projeto muito ousado, 

que comece no século passado e se desenrole até a virada do milênio” e ouviu dela a frase dos sonhos de qualquer 

autor “você imagina e a gente faz”. De acordo com Alexandre Maron (Folha de São Paulo, 15 de setembro de 

1999), além dos R$90 mil por capítulo – gasto padrão da emissora – a Globo teria despendido R$1,2 milhão com 

as cenas iniciais da trama, rodadas na Inglaterra, que contaram com a contratação de mais de 400 figurantes e o 

aluguel de autêntico navio S.S. Shiedall. Tudo isso “para colocar a novela no trilho de 45 a 50 pontos de audiência, 

o que sua antecessora, Suave Veneno, não conseguiu”, comenta o jornalista.   
90 A publicação “Outra do Benedito”, de Ricardo Valladares (revista Veja, edição de 17 de novembro de 1999) 

destacou que a telenovela alcançou uma média de 13 pontos de audiência acima da obtida pela sua antecessora (o 

que totaliza quase nove milhões de expectadores a mais). Segundo comentou, “na Globo, o bom resultado de Terra 

Nostra vem produzindo uma sensação de alívio pela recuperação da faixa das 8 da noite. Além de inchar o preço 

dos anúncios apresentados nos intervalos da novela, esse sucesso eliminou, ao menos temporariamente, uma dor 

de cabeça da emissora: a concorrência do Programa do Ratinho. Quando a Globo exibia Suave Veneno, Ratinho 

e suas baixarias chegavam a alcançar picos de 30 pontos de audiência, superando a trama de Aguinaldo Silva. 

Insatisfeitos com a novela, muitos telespectadores trocavam de canal em busca de outra atração. Com Terra Nostra 

no ar, isso deixou de acontecer. A audiência do Programa do Ratinho estabilizou-se na faixa dos 18 pontos, sem 

registrar picos. Em outras palavras, a novela conquistou a fidelidade do público”. 
91 Quando a novela ainda estava em fase de pré-produção, o nome do diretor já figurava como a única certeza da 

trama. “Gosto de trabalhar com Luiz Fernando porque ele tem uma leitura espetacular do meu texto”, declarou o 

roteirista ao jornalista Robinson Borges, em entrevista publicada em 13 de dezembro de 2001, no jornal Valor 

Econômico. 
92 Viviane Cohen, revista Isto É – Gente, cinco de dezembro de 2002.  
93 Comentando sobre o seu afastamento da novela, o roteirista declarou ao jornalista Rodrigo Rainho Silva (Folha 

de São Paulo, 30 de novembro de 2003), “estou magoado com o que aconteceu. Magoado comigo”, afirma. “Não 

me conformo, me senti derrotado. Sou ariano! E ariano não sabe perder”. Em outra situação, ele reclamou dos 

rumos dados aos seus personagens por Walcyr Carrasco. “Ele mudou minha novela completamente. Fiquei com 

tanta raiva que parei de ver. Fui pescar” (Marcelo Marthe, revista Veja, 1º de abril de 2009). 
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versões de antigos sucessos no horário das 18h – Cabocla (2004) e Sinhá Moça (2006). O 

desenvolvimento dessas histórias, cabe destacar, marcam um traço muito comum de Benedito 

Ruy Barbosa: enquanto outros roteiristas da emissora escrevem seus textos com o auxílio de 

uma equipe de colaboradores, ele prefere se cercar da própria família para desenvolver os seus 

trabalhos. Há mais de três décadas, Benedito Ruy Barbosa vem desenvolvendo um clã familiar94 

em torno do seu universo ficcional (talvez como uma forma de garantir que seu estilo será 

inteiramente expresso em suas telenovelas, visto que já afirmou várias vezes preferir ter o 

inteiro controle do rumo tomado por suas histórias e personagens). Durante muitos anos, as 

filhas Edmara e Edilene Barbosa atuaram como suas colaboradoras95; nos dois remakes citados, 

a escrita das novas versões ficou inteiramente a cargo das duas, cujo trabalho foi apenas 

supervisionado pelo pai, ainda cansado e abalado pelo trauma de Esperança. Ao final de Sinhá 

Moça, o autor ainda chegou a travar uma “disputa” com Aguinaldo Silva para lançar a substituta 

de Páginas da Vida (Manoel Carlos, 2006), mas acabou sofrendo um Acidente Vascular 

Cerebral. 

Após a sua recuperação, Benedito Ruy Barbosa propõe um novo trabalho à Globo, mas 

a emissora, preocupada com o seu estado de saúde, sugere que ele supervisione um novo remake 

para a faixa das 18h. Paraíso estreia em 2009, mesmo ano em que o roteirista realizou uma 

nova viagem pelo rio São Francisco e iniciou com a filha Edmara as pesquisas para Velho Chico 

(que teve o seu nome registrado, mesmo sem previsão de lançamento).  

Em 2011, a renovação do seu contrato com a emissora se torna conflituosa96, mas eles 

chegam a um termo e o vínculo é prorrogado por mais três anos97. Nesse mesmo ano, Benedito 

Ruy Barbosa chega a desistir do projeto de Velho Chico, por constatar que a trama certamente 

 
94 Na matéria “O patriarca das novelas”, o jornalista Marcelo Marthe (revista Veja, 1º de abril de 2009) chamou a 

atenção para essa forma de trabalhar do roteirista. Segundo assinalou, “não são poucos os noveleiros que escalam 

parentes ou amigos para suas tramas. Benedito foi mais longe. (...) Ele é um patriarca que transformou sua obra 

em negócio familiar. As filhas Edmara e Edilene fazem as readaptações. O filho Ruy administra os negócios. E o 

caçula, Marcelo, cuida das trilhas musicais. Além do belo salário de Benedito, na casa dos 250.000 reais mensais, 

a Globo remunera as filhas e Marcelo por esses trabalhos. A terceira geração dos Barbosa já dá continuidade à 

tradição – não sem provocar celeuma no clã”. De acordo com o jornalista, divergências entre as irmãs na escalação 

da atriz Paula Barbosa (filha de Edilene) para um papel secundário em Paraíso (2009) – a mãe queria que ela 

tivesse mais destaque – fez com que Benedito Ruy Barbosa interviesse e tomasse uma decisão importante: a partir 

dali, cada filha trabalharia em um projeto diferente “para não haver ciumeira”.  
95 Edmara Barbosa começou a trabalhar como colaboradora do pai na obra Voltei pra você (Rede Globo, 18h, 

1984). Edilene Barbosa, por sua vez, ingressou no ofício em 1993, na obra Renascer. 
96 Segundo informações do Portal Terra (11 de fevereiro de 2011), o motivo da celeuma foi a exigência do roteirista 

para que suas filhas fossem recontratadas pela emissora. De acordo com nota da colunista Keila Jimenez (Folha 

de São Paulo, 10 de fevereiro de 2011), havia torcida na Globo pela não renovação do vínculo com Benedito Ruy 

Barbosa. 
97 Keila Jimenez, Folha de São Paulo, 11 de março de 2011. 
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cairia em questões políticas98. Em 2012, ele disputa com Walcyr Carrasco e Manoel Carlos a 

autoria da substituta de Salve Jorge99. Em 2013, a seu pedido, o remake de Meu Pedacinho de 

Chão entra para a fila de produção do horário das 18h100. O roteirista pretende abordar temas 

que foram vetados pela censura em sua primeira edição. Quer escrever para não se sentir mais 

um “peso morto” e pede que Luiz Fernando Carvalho assuma a direção do projeto101. Sua ideia 

é fazer uma novela com um número de personagens reduzidos (cerca de 20) e, para evitar 

sobressaltos, escreve toda a trama antes da estreia (ainda sob o efeito do trauma Esperança)102. 

A novela é lançada em 2014 e torna-se sucesso de crítica.  

Em 2015, a ideia de produção de Velho Chico é retomada. De início, a trama seria 

ambientada às 18h, mas a Globo decide adiantá-la e promovê-la para a faixa das 21h: é que, 

como A Lei do Amor, de Maria Adelaide Amaral e Vincent Vilari, trataria de temas políticos, a 

emissora preferiu adiá-la para evitar problemas com a legislação eleitoral103. Os detalhes sobre 

o contexto de produção da trama serão apresentados no capítulo seguinte desta tese, mas o que 

julgamos pertinente salientar aqui é que histórias de Glória Perez e Lauro César Muniz ainda 

chegaram a entrar na disputa104, mas Benedito Ruy Barbosa e Luiz Fernando Carvalho foram 

escolhidos para a empreitada por figurarem, naquele momento, como os nomes mais 

promissores para retomar o destaque esperado para o principal horário de exibição de 

telenovelas do país: além de haver na emissora a sensação de que as tramas de temática urbana 

ambientadas no eixo Rio-São Paulo estavam desgastadas ante o público105, a dupla vinha 

embalada pelos sucessos obtidos por Meu Pedacinho de Chão e pela reprise de O Rei do 

Gado106 no Vale a Pena Ver de Novo.  

 
98 Coluna Sem Intervalo, Cristina Padiglione, 26 de fevereiro de 2011, O Estado de São Paulo. 
99 Keila Jimenez, Folha de São Paulo, sete de junho de 2012. 
100 Keila Jimenez, Folha de São Paulo, 19 de agosto de 2013. 
101 Cristina Padiglione, O Estado de São Paulo, seis de abril de 2014. 
102 Nilton Carauta, O Globo, seis de abril de 2014. 
103 Cristina Padiglione, O Estado de São Paulo, 25 de setembro de 2015.  
104 Lígia Mesquita, Folha de São Paulo, 25 de setembro de 2015. 
105 Cristina Padiglione, O Estado de São Paulo, 6 de outubro de 2015. 
106 Segundo informações de Keila Jimenez (Folha de São Paulo, 18 de fevereiro de 2015) a reprise de O Rei do 

Gado (iniciada em 12 de janeiro de 2015 como parte das comemorações do aniversário de 50 anos da Rede Globo) 

angariou resultados extremamente positivos: além da alta repercussão na internet, a exibição obteve índices de 

audiência superiores aos de sua antecessora vespertina (Cobras e Lagartos, João Emanuel Carneiro) e do que a 

trama Boogie Oogie (Rui Vilhena), novela inédita exibida na faixa das 18h. Os bons números fizeram com que a 

obra de Benedito Ruy Barbosa tivesse o seu horário aumentado – espremendo os filmes da Sessão da Tarde e o 

programa Vídeo Show, que ficaram menores. O sucesso obtido pela trama, cabe destacar, não é inédito: além das 

impressionantes marcas obtidas na primeira vez que foi ao ar, em 1996, a história também foi exitosa em sua 

passagem pelo Vale a Pena Ver de Novo, em 1999. Segundo informações do jornalista Alexandre Maron (Folha 

de São Paulo, 15 de setembro de 1999), na ocasião, O Rei do Gado teve uma audiência superior às de Pecado 

Capital (Glória Perez, 1998) e Força de Um Desejo (Gilberto Braga, 1999), novelas das seis veiculadas no período 

em que a reprise de Barbosa esteve no ar no horário vespertino. 
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Voltando às trajetórias sociais dos autores da obra e à posição ocupada por eles no 

campo da telenovela, também é importante que se faça um apanhado das experiências de Luiz 

Fernando Carvalho até a produção de Velho Chico. Um dos seus traços mais marcantes é a 

realização de trabalhos quase que artesanais no seio da cultura televisiva, uma dedicação que o 

torna extremamente detalhista. Segundo declarou ao jornal O Globo, em 16 de junho de 1996, 

“tenho inaptidão para o que não me emociona. Não me sinto pronto para ser jogado daqui para 

lá, deste para aquele projeto, como se fosse indiferente para mim o conteúdo e o porquê de cada 

um. (...) Não devo me deixar contaminar pela ansiedade da TV, não devo ter pressa, e sim, 

urgências”. Uma opção de trabalho que constantemente é marcada por tensões. 

Em 2001, dirigiu a minissérie Os Maias, sucesso de crítica, mas um pouco aquém na 

audiência. Seu trabalho minucioso fez com que o primeiro capítulo sofresse um atraso: duas 

horas antes da estreia, ele ainda montava as cenas iniciais.  De acordo com Marcelo Miggliacio, 

do jornal O Estado de São Paulo (em publicação de 13 de janeiro de 2001), “não deu tempo de 

acabar e foram ao ar apenas 22 minutos, menos da metade dos 50 previstos”. Um atraso que, 

segundo o jornalista, deve ser perdoado ante o brilhantismo/dedicação do diretor. “Carvalho, 

que elevou solitariamente os padrões de qualidade da telenovela em Renascer, estuda cada cena, 

cada enquadramento, toma conta da luz e das inflexões dos atores, faz TV com capricho e não 

com pressa de ir para casa”. Constituindo um importante exemplo da maturidade alcançada pela 

telenovela brasileira em sua terceira fase do campo, Luiz Fernando Carvalho é um profissional 

que demonstra com sua prática o quanto o ofício do diretor evoluiu no país, sendo capaz de 

imprimir importantes (e pessoais) marcas na feitura de obras tão comerciais (e associadas à 

figura do autor-roteirista) quanto as telenovelas. Como defende, “se você não tem uma 

caligrafia pessoal, alguém segura sua mão e assina por você. Diretor só é diretor quando tem 

responsabilidade artística. Senão, vira soprador de apito”107. 

No ano seguinte, a já citada experiência traumática com a trama Esperança fez com que 

ele se afastasse das telenovelas para se dedicar a projetos de duração mais curta e teor mais 

autoral, como é o caso das minisséries. Em 2005, lançou a obra Hoje é Dia de Maria (na qual 

também assinou a criação e o roteiro) e em 2007 estreou A Pedra do Reino, minissérie baseada 

na obra de Ariano Suassuna que deu início ao Projeto Quadrante108 (que visava aproximar 

 
107 Declaração dada à jornalista Patrícia Andrade, jornal O Globo, seis de junho de 1993. 
108 “O Quadrante nasceu do meu desejo de encontrar e contar o meu país. É minha declaração de amor à literatura. 

Os livros revelam uma linguagem, coisa rara hoje em dia. Ao me aproximar da literatura, fujo de qualquer forma 

naturalista de encenação. Entendo que o naturalismo que se faz hoje na TV, no cinema ou no teatro, não chega 

nem a se consolidar como linguagem. Estou atrás da literatura porque busco reafirmar o valor da linguagem e da 

palavra”, afirmou em entrevista concedida a Milena Fischer, do jornal Zero Hora, em 10 de junho de 2007. 
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televisão e literatura por meio de uma série de programas regionais – de vários estados do Brasil 

– destinados ao redescobrimento do imaginário brasileiro). Em 2008, lançou a minissérie 

Capitu (produção baseada no livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, e também integrante 

do Projeto Quadrante); em 2010, criou, dirigiu e escreveu a minissérie Afinal, o que querem as 

mulheres?; em 2012, veio Subúrbia, série inspirada na mãe-preta Bethânia, com quem conviveu 

por mais de 20 anos; e em 2013, lançou o quadro Correio Feminino, no Fantástico, criado a 

partir de colunas escritas por Clarice Lispector, e o especial de fim de ano Alexandre e Outros 

Heróis, adaptação do conto O Olho Torto de Alexandre, de Graciliano Ramos. Sobre o seu 

longo afastamento do principal produto da televisão aberta brasileira, Luiz Fernando Carvalho 

chegou a tecer o seguinte comentário: “A empresa [Globo] está sempre me pedindo para que 

eu volte às novelas. Não tenho nada contra. Minha crítica é ao que as novelas se transformaram 

hoje, enquanto estruturas de produção. Não precisam de um diretor, de um criador, mas sim de 

produtores” 109. 

O retorno às telenovelas só veio em 2014, com a citada obra Meu Pedacinho de Chão, 

um projeto que se adequou totalmente aos anseios de Luiz Fernando Carvalho por alguns 

principais motivos: além de tratar-se de uma trama de Benedito Ruy Barbosa, com quem 

construiu uma parceria extremamente afinada, o desenvolvimento da obra lhe deu 

possibilidades de criar110, imprimir uma estética111. Tanto, que a novela foi mais associada ao 

universo do diretor, do que ao do próprio criador-roteirista112. O resultado da obra, cabe repetir, 

 
109 Trecho extraído de entrevista dada ao jornalista Audrey Furlaneto, do jornal Folha de São Paulo, em 12 de 

setembro de 2010.  
110 Em entrevista sobre a novela, concedida a Cristiane Padiglione, do jornal O Estado de São Paulo, em 11 de 

março de 2014, o diretor fez questão de explicitar suas razões em ter abraçado o projeto de Meu Pedacinho de 

Chão. “Eu aceitei fazer essa novela, primeiro porque se trata de um texto do Benedito Ruy Barbosa, que é um 

autor que significa muito pra mim, tanto do ponto de vista afetivo, como do ponto de vista profissional. Foi através 

das novelas do Benedito [Ruy Barbosa] que eu fui exercitando o meu olhar na televisão. Depois, eu não sou um 

noveleiro. Qualquer jovem diretor da TV Globo, de 20 e poucos anos, já dirigiu cinco novelas mais que eu. Não 

me acostumo com esse período em que parece que nada acontece na história, quando a produção afrouxa um pouco 

o seu rigor artístico, isso me incomoda muito. (...) Essa novela é completamente atípica. Não posso chamar de 

novela algo que tem 100 episódios, só 20 personagens e é atemporal. A tudo isso se junta o fato de a novela ser 

uma fábula. Isso faz com que a produção possa ser gerada a partir do olhar artístico. Não preciso montar e 

desmontar estúdios enlouquecidamente, cenários para 300 personagens, fazer 300 roupas, não tenho seis frentes 

de gravações, essa industrialização, no mau sentido do termo, é possível controlar”. 
111 Ao ser questionado sobre a sua postura artística, Luiz Fernando Carvalho declarou à jornalista Thaís Arbex, do 

Estado de São Paulo, em 16 de dezembro de 2013: “Quanto à minha estética, não simpatizo com o que 

hipocritamente é chamado de ‘posição independente’. Se sou independente, é por necessidade e também com 

alguma dor. Os passos que caminhei não foram dados com a calma dos fortes, mas forçadamente. Não só porque 

sou indiferente aos modelos que me cercam. Meu caso não é de indiferentismo ou independência, é de solidão. E 

talvez seja isso que me garante uma certa objetividade. Não tenho atrás de mim ninguém com quem eu tenha 

interesses comuns a defender”.  
112 Sobre a assinatura dada por Luiz Fernando Carvalho à sua novela, Benedito Ruy Barbosa é categórico em 

elogiar o trabalho do diretor, com quem – sempre declarou abertamente – adora trabalhar. “Quando ele me explicou 

como via a novela, não pensei duas vezes. Toda vez que ele fez da maneira que queria, como em O Rei do Gado, 
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foi bastante elogiado pela crítica, rendeu a Luiz Fernando Carvalho um espaço físico próprio 

na Globo113 e animou a dupla a embarcar na produção de uma nova novela, a trama Velho 

Chico, que estrearia no segundo semestre de 2016. Quando surgiu a proposta de antecipação da 

trama, o diretor trabalhava na edição da minissérie Dois Irmãos (obra integrante do Projeto 

Quadrante e adaptação do livro homônimo de Milton Hatoum) e aceitou interromper o trabalho 

para se dedicar à nova demanda. Sobre a minissérie, cabe abordar que, apesar de ter estreado 

em janeiro de 2017, ela fora inteiramente filmada em 2015 e serviu como uma precursora de 

muitas das estratégias de filmagem e iluminação utilizadas pelo diretor em Velho Chico.  

Desenvolvida com uma proposta de resgate da brasilidade, Velho Chico colocou em 

cena um Nordeste que muito dialoga com o estabelecido pela dupla de criadores em Renascer. 

É forte na trama a valorização do trabalho e as problematizações políticas (dois aspectos que 

perpassam diferentes fios narrativos e atravessam toda a trama), além da valorização de 

diferentes manifestações culturais. Como será visto mais adiante, a novela apresenta a região 

de maneira a estabelecer diálogos com as perspectivas tradicionalista e crítica (apresentadas no 

primeiro capítulo da presente tese).  

Assim como os tradicionalistas/regionalistas, Benedito Ruy Barbosa e Luiz Fernando 

Carvalho fazem questão de apresentar a região como o berço de tradições, riquezas culturais e 

conhecimentos que estão ameaçados a se perder. Há uma valorização/exaltação ao sertanejo, 

sua força, sua sapiência e suas crenças. Dos críticos, a trama herda a capacidade de 

problematizar a região (e o Brasil), de tecer denúncias e de escancarar que muitos dos problemas 

que enfrentamos hoje advêm de máculas como a corrupção e a exploração do trabalho feita por 

poderosos, como é o caso dos coronéis.   

Importante por assinalar a posição de destaque em que se encontravam seus criadores 

no momento da sua produção, Velho Chico também pode ser encarada como uma obra que 

trouxe certo desgaste à relação dos dois com a emissora (sobretudo, no que tange a Luiz 

 
saímos lucrando. Eu tenho 34 novelas nas costas, estou com 83 anos, sei o quanto custa caro dar um texto às mãos 

erradas. As chamadas estão provocando um alvoroço, o que aumenta nossa responsabilidade. A reação do público 

vem sendo boa. Amigos e até inimigos (risos), todo mundo fala que a TV precisava de algo novo”. (Fala extraída 

de entrevista concedida a Nilton Carauta, jornal O Globo, seis de abril de 2014). “A gente é como irmãos, sempre 

nos demos muito bem. (...) Eu acredito totalmente [no conceito que Luiz Fernando Carvalho deu à novela]. Isso 

acaba sendo uma soma. A gente não divide. Você vai ver a novela no ar. Podia ser tratado de outra forma, claro 

que podia. A novela nasceu em preto e branco. Agora é outra história, mas essa forma que ele deu é de um 

encantamento que a pessoa chega a ficar maluca”. 
113 Um galpão oito mil metros quadrados com teto de zinco e quase sem paredes, onde eram realizados – além dos 

ensaios e da preparação de elenco – todos os trabalhos relativos à elaboração de suas obras (figurino, cenografia, 

produção...). Keila Jimenez, Folha de São Paulo, 12 de agosto de 2014.   
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Fernando Carvalho). Aparecendo como grande promessa, a novela não teve todo o destaque 

que se esperava dela: o público sentiu dificuldades em entender a escolha de figurinos e de 

certos elementos que compuseram os cenários114 (era constante a crítica de que as roupas 

usadas, por exemplo, não tinham relação com a época retratada na trama); muito se reclamou 

do ritmo lento adquirido pela história e até a audiência ficou aquém da esperada (é verdade que 

ela obteve índices superiores aos de suas duas antecessoras, mas os números obtidos não foram 

tão elevados a ponto de serem celebrados na Globo115). Os gastos com as filmagens da primeira 

fase no Nordeste extrapolaram o orçamento previsto116 e houve também muitas pressões por 

parte da direção de dramaturgia da emissora para que mudanças fossem feitas no texto e, 

sobretudo, na estética, mas, o diretor se recusou a promover alterações na trama117. No capítulo 

30, Edmara Barbosa se afastou da produção e, por mais que tenha chegado a anunciar que sua 

saída fora pacífica e programada, a versão que predominou na imprensa foi a de que a 

verdadeira causa foi os muitos embates travados entre ela e Luiz Fernando Carvalho118. 

Terminada a trama, o diretor concluiu a edição de Dois Irmãos e, após 30 anos de trabalhos 

para a Globo, teve o seu contrato encerrado com a emissora119.   

Segundo Sol, a mais recente trama brasileira ambientada no Nordeste, foi ao ar na Rede 

Globo entre 14 de maio e nove de novembro de 2018, sendo assinada por João Emanuel 

Carneiro (roteirista) e Dennis Carvalho (direção artística). Ambientada na Bahia, a trama 

relembrou clássicos do axé e contou com gravações na capital baiana e em praias do sul do 

estado (cujas paisagens paradisíacas compuseram a fictícia ilha de Boiporã). No entanto, por 

mais que tenha se preocupado em construir cenários que reproduziam com detalhes alguns 

ambientes da capital baiana (como é o caso do bairro histórico de Santo Antônio Além do 

 
114 Marcelo Marthe, revista Veja, oito de junho de 2016.  
115 Segundo dados apresentados por Gabriel Perline, O Estado de São Paulo, no mês de agosto, Velho Chico 

registrou uma média de 32 pontos de audiência (um crescimento de 10% na média parcial da trama, que estava na 

casa dos 29 pontos). Com o uso da câmera subjetiva, recurso adotado por Luiz Fernando Carvalho após a morte 

de Domingos Montagner, os números cresceram para 34 pontos (de acordo com informações publicadas pelo 

mesmo jornalista em 28 de setembro de 2016). Segundo Patrícia Kogut (jornal O Globo, 20 de janeiro de 2016), 

aos 120 capítulos, a média de audiência de A regra do jogo (João Emanuel Carneiro, 2015) foi de 27 pontos. Sua 

antecessora, Babilônia (Gilberto Braga, 2015), acumulou 25 pontos.   
116 Gabriel Perline, O Estado de São Paulo, 30 de setembro de 2016. 
117 Informações dos colunistas Daniel Castro (site Notícias da TV, 27 de abril de 2016) e Maurício Stycer (Blog 

do Maurício Stycer, Portal Uol, 19 de maio de 2016). 
118 Informações de Gabriel Perline, O Estado de São Paulo, 30 de setembro de 2016. 
119 Segundo salientou a colunista Patrícia Kogut (jornal O Globo, 24 de fevereiro de 2017), “Depois de 30 anos de 

vínculo, chegou ao fim - e não foi renovado - o contrato de Luiz Fernando Carvalho com a Globo. Segundo a 

emissora, foi uma decisão de comum acordo e o diretor poderá desenvolver projetos futuros de acordo com "um 

novo modelo de relacionamento, agora por obra certa". Carvalho esteve à frente de novelas e séries de muito 

sucesso, como O Rei do Gado, Renascer, Os Maias, Hoje é Dia de Maria e Dois Irmãos. Nos bastidores, sabe-se 

que houve desgastes durante as gravações de Velho Chico. 
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Carmo) e tenha caprichado nos sotaques e gírias locais120, a trama não deixou de causar 

polêmicas (que já se iniciaram antes mesmo da estreia): além de se discutir a falta de atores 

baianos entre os protagonistas, a escalação do elenco ensejou debates sobre as cotas raciais na 

TV. Segundo Sol foi acusada de racismo, visto que, embora representasse uma cidade onde a 

maioria da população é composta por negros, os artistas escalados foram quase todos 

brancos121.    

A única novela produzida pela Rede Record com ambientação no Nordeste foi a trama 

Marcas da Paixão, assinada por Solange Castro Neves e exibida entre maio e novembro de 

2000, no horário das 20h15. Com um enredo que se passa no sertão nordestino, a novela traz a 

história de duas irmãs, filhas de mães diferentes, que precisam administrar juntas uma fazenda 

que herdaram do pai (e, como em uma sucessão de outras tramas de caráter mais 

melodramático, se apaixonam pelo mesmo homem).  

 

2.3 O Nordeste das telenovelas brasileiras: uma síntese 

 

Nas telenovelas, as representações são construídas de forma coletiva e diretamente 

associada a aspectos como o posicionamento dos seus autores roteiristas, o contexto de 

produção, o horário em que são transmitidas e o público ao qual estão direcionadas. 

Construtoras de mundos ficcionais, elas podem tanto reforçar quanto questionar determinados 

elementos contidos na sociedade vigente.   

No que tange a uma visão mais geral do mapeamento das telenovelas ambientadas no 

Nordeste, uma observação do tipo “obras por autor” mostra dados bem interessantes: há, entre 

os escritores com mais de uma história nordestina, uma certa constância entre as tramas. 

Aguinaldo Silva traz como marca as cidadezinhas do interior e as críticas sociais permeadas 

por um humor refinado e traços fantasiosos. Dias Gomes, autor cuja obra é dotada de grande 

preocupação política e ideológica, fez uso do alegórico e das cidades fictícias para denunciar 

problemas e desmandos reais. Embora se passem em pequenas cidades, suas obras surgem mais 

da necessidade de criar microcosmos do Brasil (e de fugir do melodrama tradicional) do que de 

 
120 A matéria “Um balanço da primeira semana da novela”, assinada por Patrícia Kogut na edição de 25 de maio 

de 2018 do jornal O Globo, chegou a destacar que “o sotaque do elenco conseguiu ser unanimidade até entre os 

telespectadores baianos”. 
121 “É preciso ter santo forte”, Marcelo Marthe, nove de maio de 2018, revista Veja. 
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uma vontade de exaltar as belezas e riquezas interioranas, características, vale mencionar, muito 

presentes na obra de Benedito Ruy Barbosa (roteirista que, tendo as telenovelas rurais como 

predileção, tem desenvolvido abordagens que associam o Nordeste ao trabalho, às riquezas 

culturais e naturais e à necessidade de se refletir sobre o seu sistema dominador).  O Nordeste 

de Walter George Durst, mestre em adaptar obras literárias para a televisão, é o Nordeste da 

região cacaueira de Jorge Amado, com seus coronéis, suas disputas por poder e sua 

sensualidade. O de Walther Negrão é um paraíso natural, repleto de praias, muito sol e muita 

tranquilidade. 

Retratado pelas tramas brasileiras desde o ano 1964, o Nordeste das telenovelas tem 

muito em comum com o construído por outras produções artísticas nacionais: além da presença 

de coronéis, cangaceiros e retirantes, um olhar pelas tramas faz perceber a predominância das 

pequenas e simpáticas cidadezinhas do interior, com suas autoridades locais, seus 

acontecimentos inusitados, seus mandos e desmandos. Das 30 tramas identificadas, apenas sete 

(A moça do Sobrado Grande, Verão Vermelho, Rosa Baiana, Final Feliz, Tropicaliente, Da 

Cor do Pecado e Segundo Sol) se passam em alguma capital ou região metropolitana. Uma 

construção que ajuda a fortalecer no imaginário da nação a ideia do Nordeste como um local 

mais associado ao bucolismo e à calmaria tipicamente interioranas. 

Além disso, outro aspecto chamou ainda mais a atenção: se o Nordeste das telenovelas 

não é o das grandes cidades e da modernização, ele também passa longe de ser a região das 

secas e intempéries. Nota-se um predomínio das tramas cujas histórias se passam no litoral 

(uma predominância observada, inclusive, nas obras de diferentes autores, como Aguinaldo 

Silva, Dias Gomes, Walter George Durst e Walther Negrão). Dando ainda mais ênfase a essa 

constatação, observou-se que, até mesmo quando a história é ambientada no sertão, quase nunca 

é um sertão sem água (a Brogodó de Cordel Encantado, por exemplo, é agraciada com os 

cânions do São Francisco; a Resplendor de Pedra Sobre Pedra é banhada por um rio). As 

imagens de miséria extrema só foram encontradas em Maria Maria, no primeiro capítulo das 

duas versões de Gabriela (quando a protagonista é apresentada como retirante que atravessa o 

sertão até chegar à litorânea Ilhéus) e na primeira fase de Velho Chico, novela em que, 

evidentemente, há um predomínio do majestoso rio São Francisco sob qualquer secura. 

Embora tenha retratado as secas como um problema sério da região (problema esse 

agravado pelo descaso do poder público), Velho Chico vai além desse tema. Benedito Ruy 

Barbosa, Luiz Fernando Carvalho e companhia apresentam o Nordeste como uma região de 

riquezas e belezas (tanto naturais, quanto culturais), mas também de desmandos. Um Nordeste 
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que mesmo com o avançar dos anos continua sendo marcado por poderosos retrógrados e 

narcisistas, que cometem diferentes tipos de abusos, mas que, felizmente, começam a ter o seu 

poder contestado. Um Nordeste de jovens idealistas, pessoas trabalhadoras e pensamentos cada 

vez mais modernos e sustentáveis. Um Nordeste de disputas que, observando bem, guarda 

grandes semelhanças com o Brasil, sobretudo nos conturbados dias atuais. 

Além disso, cabe destacar que a atuação dos diretores também interfere bastante na 

forma como o Nordeste tem sido representado nas tramas. Nomes como Walter Avancini, Paulo 

Ubiratan e Luiz Fernando Carvalho, por exemplo, presaram muito pelas raízes da brasilidade e 

pela necessidade de se mostrar a riqueza da linguagem regionalista. Os três, cabe destacar, têm 

muitas tramas de temática nordestina no currículo.  

Avancini começou a trabalhar na TV ainda em 1950, chegando a atuar na inauguração 

da pioneira Tupi. Acumulou diversas funções (ator, câmera, produtor, roteirista...), mas foi 

como diretor que seu trabalho adquiriu maior longevidade. Passou por várias emissoras 

brasileiras (Tupi, Globo, Bandeirantes, SBT, TVE, Manchete) e, em todas elas, buscou primar 

pela valorização da realidade nacional. Não gostava da ideia de, num país tão grande e de tantas 

diversidades como o Brasil, a televisão focar suas imagens em Ipanema e suas falas nos 

sotaques carioca e paulista. Defendia, ainda, uma inserção maior das realidades do interior, em 

detrimento da classe média urbana e glamourizada que costumeiramente aparecia no vídeo.  

Em entrevista concedida à jornalista Daisy Prétola, da revista Amiga TV Tudo, em sete 

de maio de 1975, Avancini disparou: “Precisamos nos conscientizar de que a nossa realidade é 

bem outra. Estive recentemente no interior baiano e tive a oportunidade de conviver com aquela 

gente de lá. Eles representam a grande maioria do público de TV. Vivem numa conjuntura 

completamente diferente da nossa, recebendo mensagens diárias que não se adaptam em 

absoluto às suas realidades. Eles são alijados das nossas atenções. (...) Chega de modelos 

importados! A nossa nacionalização é importada”. Anos depois, a crítica permanecia a mesma: 

“É importante que façamos uma televisão do tamanho do Brasil, aproveitando as regiões 

distintas, as culturas características de cada lugar. A tevê se mantém muito no urbano, uma 

coisa muito carioca e um pouco paulista. Veja que a Globo é a síntese do convencional. Não 

tem impactos. É apenas uma estratificação dos comportamentos”, declarou a Miguel Almeida, 

em publicação de oito de fevereiro de 1981 da Folha de São Paulo. Esse pensamento – que o 

acompanhou durante toda a sua vida – foi refletido nas tramas nordestinas que passaram pelas 

suas mãos.  
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Participando diretamente da produção de novelas como Gabriela, Saramandaia, Rosa 

Baiana, Tocaia Grande e Mandacaru, Avancini teve o cuidado de retratar os ambientes e os 

elementos da cultura local, além de estimular os atores a mergulharem no sotaque, na prosódia 

e na melodia da região que estava sendo representada. Segundo defendia “O comportamento 

do personagem se altera na medida em que ele busca o comportamento regional, é óbvio. É 

como falar num idioma. Só falar e não pensar no idioma, não dá”122.  

Paulo Ubiratan, por sua vez, também desempenhou várias funções na TV (office boy, 

passando por produtor e assistente de vídeo, até chegar ao cargo de diretor. Considerava 

Avancini um mestre e com ele compactuava a ideia de que a televisão brasileira precisava ser, 

de fato, mais nacional, chegando a defender que a conexão com a realidade do país seria a 

verdadeira chave para o sucesso de uma telenovela. Em entrevista prestada ao Jornal do Brasil 

em oito de março de 1992, argumentou que “a TV brasileira está muito de frente para Nova 

Iorque e muito de costas para o Brasil. Toda vez que vira de frente pro Brasil geralmente dá 

certo”.  

Exigente, criterioso e costumeiramente elogiado pelas boas escalações de elenco, 

Ubiratan teve seu nome associado à direção de mais de 30 tramas, entre as quais podem ser 

apontadas Final Feliz, Roque Santeiro, Tieta, Pedra Sobre Pedra, Tropicaliente, O Fim do 

Mundo e A Indomada (além da minissérie Riacho Doce), ambientadas no Nordeste. Alegando 

falta de valorização na TV, ele chegou a anunciar, em janeiro de 1998, que ao término do seu 

contrato com a Globo se afastaria da televisão para trabalhar no cinema. Tinha planos de dirigir, 

no segundo semestre daquele ano, um longa-metragem que seria filmado no Ceará123. No mês 

seguinte, foi convidado pela emissora a se tornar um dos seus diretores de qualidade (cargo que 

chegou a assumir ao lado de Carlos Manga e Daniel Filho). Sua função era controlar o padrão 

de qualidade e pensar em novas programações a serem exibidas entre as 18h30 e as 21h40. O 

diretor, no entanto, faleceu vítima de enfarto pouco mais de um mês após ter assumido o novo 

cargo124.  

Sobre Luiz Fernando Carvalho, cabe destacar que, além de associar o trabalho no 

Nordeste ao resgate dos laços maternos (como fora anteriormente destacado), ele constitui um 

diretor conhecido pela defesa da valorização da cultura popular e da busca à brasilidade (o 

resgate de “um Brasil que, apesar dos problemas, das injustiças, ainda sonha (...) um sonho que 

 
122 “Avancini: quero o Brasil no vídeo”, Amiga TV Tudo, 28 de maio de 1975. 
123 “Paulo Ubiratan se desencanta com a TV e estreia no cinema”, O Estado de São Paulo, 18 de janeiro de 1998. 
124 “TV perde Paulo Ubiratan”, Jornal do Brasil, 29 de março de 1988. 
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nos ajuda a despertar”125). Constantemente apontado por trazer uma visão autoral da direção à 

televisão126, sua busca por qualidade passa muitas vezes pela linguagem que se aproxima da 

fábula, da memória, do inconsciente coletivo (exprimindo a fantasia tanto na iluminação, 

quanto na caracterização dos cenários e personagens). Um estilo quase artesanal que geralmente 

faz um belo casamento com as leituras que ele costuma fazer do Nordeste: além de Renascer e 

Velho Chico, o ponto de vista de Carvalho sobre a região está expresso em minisséries como 

Hoje é Dia de Maria e A Pedra do Reino.  

Ciente do quão rico é o Nordeste, Luiz Fernando Carvalho chegou a defender que 

“atravessar fronteiras da cultura nordestina, em termos de quilômetros é fazer uma viagem 

maior do que o continente”, segundo destacou à jornalista Leila Reis para o Estado de São Paulo 

em 14 de janeiro de 2005. Apesar da sua estética que visa a valorizar o imaginário, o diretor é 

adepto de estratégias como a valorização de artistas e profissionais locais, a preparação de 

elenco em meio a uma imersão no universo que vai ser retratado e a gravação do maior número 

possível de cenas na própria região. Tudo isso como uma forma de tentar não cair nos 

regionalismos que levam aos clichês127 e de se evitar o “folclorismo”128.    

Além dos pontos de vista dos roteiristas e dos diretores, a observação da forma como o 

Nordeste tem sido retratado nas telenovelas dá margem, ainda, para que se possa observar como 

o “efeito de realidade” provocado por elas foi evoluindo no país. Ao passo que foram se 

firmando no coração do brasileiro e no horário nobre da principal emissora do Brasil, maiores 

foram se tornando as cobranças e exigências destinadas às telenovelas. A questão do sotaque é 

bem representativa desse fato. Se na primeira trama nordestina de pretensões realistas (Verão 

Vermelho, 1970) não havia ainda uma preocupação em colocar o elenco para falar com sotaque 

baiano, tal elemento não demorou a ser cobrado (e com grande rigidez) nas produções seguintes.  

A busca pela sonoridade local foi pretendida por Walter Avancini em Gabriela já em 

1975, mas mal a trama estreou, se iniciaram as polêmicas: os críticos detonaram a prosódia 

equívoca dos atores sulistas e até o jornal Tribuna da Bahia publicou um editorial para tratar, 

de forma bem-humorada, do assunto. Como explicou o texto “A prosódia, a imagem e a volta 

 
125 “Brasilidade é o único tema em Luiz Fernando Carvalho”, Leila Reis, 14 de janeiro de 2005, O Estado de São 

Paulo. 
126 Luiz Fernando Carvalho defende, inclusive, que o diretor deve conceituar tudo (figurino, cenografia, luz, 

interpretação, trilha sonora...)  em uma obra, para que ela tenha unidade artística. (Segundo depoimento prestado 

para Patrícia Kogut, do jornal O Globo, em oito de outubro de 1995).   
127 “Brasilidade é o único tema em Luiz Fernando Carvalho”, Leila Reis, 14 de janeiro de 2005, O Estado de São 

Paulo. 
128 “Sertão é ‘semente’ de A Pedra do Reino”, Esther Hamburger, 17 de dezembro de 2006, Folha de São Paulo. 
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do manifesto”, publicado em 28 de abril de 1975 no Jornal do Brasil, “o ruim, o que está errado, 

o que se tornou ridículo, é o mau uso e o uso errado do sotaque baiano. Os atores de Gabriela 

não estão falando como baianos. Estão falando como nordestinos, o que é diferente. Ainda que 

na classificação da Sudene a Bahia seja Nordeste, o sotaque do real nordestino - que é o homem 

de Sergipe para cima, até (exclusive) o Maranhão - é muito diferente do sotaque do baiano. 

Principalmente do baiano do Sul, como é o homem de Ilhéus, onde, se desenvolve a ação. (...) 

Se não todos, pelo menos a maioria está com a pronúncia trocada. Quase todos falam como 

nordestinos, quando deveriam falar como baianos. Enquanto outros nem falam como baianos, 

nem como nordestinos nem como nada”.  

Em sua defesa, o diretor escreveu um manifesto e fez críticas à imprensa. Acusou os 

jornalistas de não compreenderem o seu trabalho e a valorização ao nacional que ele buscava 

trazer. “Quando, num veículo como a televisão, nos dispomos, dentro da precariedade de 

planificação e tempo de elaboração, que é a realidade, a pesquisar o som, a melodia, a prosódia 

de uma região como a do Norte-Nordeste, a mais brasileira das regiões, parece que certa parte 

da imprensa não compreende a nossa intenção e minimiza o nosso esforço”129, disparou. 

Magoado, ele chegou a desabafar sobre o quão difícil era trabalhar em telenovelas, produtos 

que requerem rapidez e demandam muitos gastos. “O aprofundamento do ator brasileiro é 

essencial. Na Gabriela, eu tenho questionado isso. O que eu gostaria era de prescindir dessa 

preocupação. Não tive outra opção, para realizar aquilo que desejava, dentro de uma linha 

dramática que escolhi para a novela. A fala do ator, o som, fazem parte da linha dramática, do 

espetáculo. Não tive opção, porém, e não pude escalar atores de origem regional. Não tenho, 

por exemplo, um Jofre Soares no elenco porque ele está filmando Padre Cícero. Como não tive 

muitas opções, tive que recorrer à minha realidade, trabalhando inclusive com atores não 

exercitados nesse tipo de trabalho. (...) Uma semana antes do início das gravações, fiz reunião 

com o elenco. Infelizmente, nós não temos uma estrutura econômica para escalar um elenco 

três meses antes. Vocês sabem que o elenco definitivo só se confirma no dia da gravação. 

Assim, o diretor dificilmente tem tempo de conversar antes com os atores. Na Gabriela, 

precisava aprofundar mais”130. 

Com a estreia de Saramandaia, no ano seguinte, a atriz Dina Sfat, intérprete da 

personagem Risoleta, chegou a dar a sua opinião sobre o assunto. “Se a novela se passa no 

Nordeste, se a gente tem tão bons atores lá, ideal seria haver um deslocamento até o próprio 

 
129 “Muito antes pelo contrário”, Mister Eco, 28 de abril de 1975, jornal Última Hora. 
130 “Avancini: quero o Brasil no vídeo”, revista Amiga TV Tudo, 28 de maio de 1975. 
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cenário da história. Talvez não se pudesse fazer um elenco com todo o pessoal de lá, mas haveria 

muita gente que aproveitar. Nesse caso, se gravaria a novela em 40 a 60 dias, numa espécie de 

locação. Isso é o ideal, mesmo porque até os que se deslocarem para lá acabarão por assimilar 

melhor o sotaque. Acho fantástico observar o sotaque, porque é uma maneira de não apagar a 

história. O que está acontecendo no Norte-Nordeste é que a população de lá está recebendo uma 

grande carga de informações e modos do Sul, sofrendo, portanto, uma influência que acabará 

por descaracterizar sua linguagem. Uma novela como Saramandaia tem o mérito de preservar 

essa cultura própria de uma região”.  

Polêmica, essa questão dos sotaques perdura por décadas, chegando a ser um ponto 

sensível até os dias atuais, quando é possível contar com mais recursos e estruturas para a 

preparação de elenco. Há diretores, como é o caso de Luiz Fernando Carvalho, que valorizam 

a escalação de atores locais e a permanência da equipe o maior tempo possível na região 

retratada (mas mesmo assim é alvo de críticas, se não pelo sotaque de um ou outro ator, em 

função de outras escolhas que foram feitas pelos seus realizadores: houve quem questionasse o 

excesso de suor e o aspecto “encardido” dos personagens de Velho Chico; assim como houve 

os que acharam que a narrativa de fábula realizada pelo diretor resultou em figurinos e 

elementos cênicos pouco condizentes com a realidade da região e/ou o período retratado na 

trama).  

Há casos, também, em que foi possível se obter uma “perfeição” nos sotaques (como 

ocorreu em Segundo Sol, que chegou a impressionar por ter conseguido mergulhar na prosódia, 

na sonoridade e nas gírias locais), mas foi bombardeada pelo pequeno número de atores negros 

escolhidos para representar, justamente, a capital mais negra do país. Seja como for, embora se 

trate de ficção, as telenovelas brasileiras têm como marca, justamente, o seu caráter realista. E 

de tão acostumados em vê-las todos os dias na telinha, os brasileiros desenvolveram um olhar 

aguçado e crítico diante delas. Haverá sempre alguma coisa a se questionar, estejam elas 

ambientadas em qualquer lugar que seja.   
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3. AS REPRESENTAÇÕES DO NORDESTE EM VELHO CHICO 

 

A inspiração para escrever Velho Chico surgiu em uma viagem que Benedito Ruy 

Barbosa realizou com a família na década de 1970. Em 2009, o roteirista resolveu colocá-la no 

papel. Fez viagens com a filha Edmara para recolher material de pesquisa e observar a vida da 

população ribeirinha. Seu plano inicial era causar polêmica ao abordar a transposição do rio 

São Francisco131. No ano de 2011, quando pensava em usar a ideia para a elaboração de uma 

minissérie, o autor chegou a desistir da proposta por constatar que qualquer abordagem do tema 

recairia em questões políticas. Em 2015, no entanto, o projeto voltou a ganhar forma: Velho 

Chico seria uma história de amor que iria ao ar às18h e estrearia no segundo semestre de 2016. 

Em virtude dos bons resultados obtidos pela dupla em trabalhos anteriores, o nome de Luiz 

Fernando Carvalho já figurava como o responsável pela direção da obra.  

Ainda em 2015, o cenário delicado que estava sendo vivenciado pela Rede Globo em 

suas novelas das 21h repercutiu em novas mudanças para a concepção da trama. Há anos 

trazendo histórias ambientadas no eixo Rio-São Paulo, com destaque para as favelas e subúrbios 

cariocas, o dito horário nobre global vinha acumulando fracassos de audiência132. Uma crise 

que atingiu proporções ainda maiores diante do sucesso de Os Dez Mandamentos133, trama 

bíblica veiculada pela Rede Record.  Além disso, como mencionado no capítulo anterior, no 

mês de setembro a obra Sagrada Família (nome provisório de A Lei do Amor, de Maria 

Adelaide Amaral e Vincent Villari), em fase de pré-produção para suceder A Regra do Jogo, 

acabou sendo adiada por conta de sua história repleta de referências políticas, que, segundo a 

 
131 Informações extraídas de nota publicada por Paulo Ricardo Moreira, em primeiro de outubro de 2009, no Jornal 

do Brasil. 
132 Segundo atestam publicações como “Mudança temática da novela das 9 era necessária, admite Schroder” e 

“Velho Chico marca posição logo na estreia”, ambas publicadas por Cristina Padiglione no jornal O Estado de São 

Paulo, em 9 e 16 março de 2016, respectivamente. 
133 A publicação “Guerra entre Globo e Record promove atraso histórico em exibição de novela” (dois de setembro 

de 2015) do site NaTelinha, portal Uol, é uma das tantas que atestam a disputa pela audiência vivenciada entre 

duas emissoras no período. De acordo com o texto, “a Globo atrasou sua programação para que sua nova novela 

das 21h, A Regra do Jogo, não tivesse qualquer tipo de enfrentamento com a novela bíblica da Record, Os Dez 

Mandamentos, que começou às 20h40. (...) Previsto para terminar às 21h30, segundo a programação que estava 

disponibilizada no site do canal, o JN chegou ao fim apenas às 21h52, tendo pouco mais de uma hora no ar - uma 

de suas maiores edições em dias normais, sem qualquer fato quente no noticiário. Percebendo a estratégia da sua 

concorrente, a Record não deixou por menos: prevista para terminar às 21h40, Os Dez Mandamentos acabou 

apenas às 21h58, tendo quase uma hora e vinte minutos de duração. O mais impressionante foi o modo com que a 

Record fez o esticamento: a novela exibiu cenas que estavam previstas para ir ao ar apenas nesta quarta (02). Um 

efeito de final de capítulo chegou a ser realizado por volta de 21h45, mas a trama continuou no ar. (...) No final 

das contas, quem ficou no meio do chumbo trocado foi o telespectador. Não foram poucas as reclamações no 

Twitter sobre o início tardio da novela da Globo, que já foi das 20h, oficialmente agora é das 21h, mas com o 

atraso virou novela das 22h e acabou além das 23h”. 
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emissora, esbarraria em problemas com a legislação eleitoral, visto que 2016 seria ano de 

eleição134.  

Autores de renome entraram na disputa para assinar a substituta de Sagrada Família, 

mas a escolhida acabou sendo Velho Chico. Além de estar mais adiantada em relação às 

concorrentes, já contando com uma sinopse aprovada pela emissora e vinte capítulos escritos, 

a história era uma trama rural, cujo tema traria uma renovação à faixa das 21h. Completando o 

quadro a seu favor, Velho Chico contava, ainda, com uma assinatura de peso, a dobradinha 

Benedito Ruy Barbosa e Luiz Fernando Carvalho, que meses antes tinha alavancado a audiência 

do Vale a Pena Ver de Novo com a reprise de O Rei do Gado, veiculada pela terceira vez na 

Rede Globo entre 12 de janeiro a 7 de agosto de 2015.  

O Encargo dado pela emissora à dupla era bastante claro: a elaboração de uma novela 

rural para a faixa das 21h, que fosse capaz de retomar os índices previstos para a audiência 

nesse horário. Geralmente, a Rede Globo costuma não intervir diretamente nas tramas, dando 

autonomia de criação aos seus profissionais135, mas uma importante Diretriz geralmente é 

apresentada, e diz respeito à preocupação com a responsabilidade social, valorizando temas que 

façam a sociedade refletir. A demanda apresentada aos dois foi aceita, mediante algumas 

condições. A principal exigência de Benedito Ruy Barbosa foi atuar apenas na supervisão do 

texto e deixar a tarefa de escrita a cargo de sua filha e seu neto, Edmara Barbosa e Bruno 

Luperi136.  

Luiz Fernando Carvalho, por sua vez, conhecido por ser um diretor extremamente 

meticuloso, aceitou a tarefa de se apressar para pôr a novela no ar dentro de poucos meses (a 

proposta de antecipação de Velho Chico foi apresentada pela Globo em setembro137, a escolha 

dos artistas deveria estar concluída até o final de outubro138, a preparação de elenco começaria 

em novembro139, as gravações, em janeiro140, e a estreia, em março) desde que tivesse total 

autonomia na escolha da equipe (precisava se cercar de profissionais em que confiasse e 

costumava trabalhar) e uma maior liberdade de criação. É sabido de todos que o diretor tem 

 
134 “Velho Chico quebrará jejum de 13 anos às 9”, Cristina Padiglione, O Estado de São Paulo, 6 de outubro de 

2015. 
135 Uma liberdade que é diretamente proporcional à posição de destaque e prestígio ocupada por esses profissionais 

no campo, como é o caso de Benedito Ruy Barbosa e Luiz Fernando Carvalho, considerados criadores de primeira 

grandeza na teledramaturgia nacional. 
136 Cristina Padiglione, O Estado de São Paulo, 13 de março de 2016. 
137 Lígia Mesquita, Folha de São Paulo, 25 de setembro de 2015. 
138 Cristina Padiglione, O Estado de São Paulo, 12 de outubro de 2015. 
139 Lígia Mesquita, Folha de São Paulo, 29 de outubro de 2015. 
140 Gabriela Sá Pessoa, Folha de São Paulo, seis de janeiro de 2016. 
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grandes preocupações autorais nas obras que assina, e tais cuidados costumam passar por etapas 

das quais não abre mão: a revelação de novos talentos; a realização de grande número de 

gravações nos ambientes onde as tramas se passam – no caso de Velho Chico, o Nordeste; a 

composição quase que artesanal de figurinos e elementos cênicos; além da etapa de preparação 

de elenco141.  

Nesse sentido, além da atuação de membros de três gerações da família Barbosa, Velho 

Chico contou com uma equipe que vinha sendo formada há anos no Galpão de Luiz Fernando 

Carvalho no PROJAC, incluindo os diretores Carlos Araújo, Gustavo Fernandez e André 

Barcinski, o diretor de fotografia Alexandre Frutuoso, a figurinista Thanara Schönardie e os 

cenógrafos Keller Veiga e Danielly Ramos142. Completando o time, também foram convidados 

nomes como Raimundo Rodriguez, artista plástico que trabalha há mais de dez anos com Luiz 

Fernando Carvalho e produziu para a trama mais de 500 santos, dezenas de estandartes, 

oratórios e altares (além do altar que foi herdado pela igreja da cidade de Cachoeira, na 

Bahia)143, e o produtor musical Tim Rescala144, que fez parceria com o diretor em produções 

como Hoje é Dia de Maria, Capitu, Afinal o Que Querem as Mulheres? e Meu Pedacinho de 

Chão.  

Além das demandas da emissora e dos desafios que compõem a confecção das 

telenovelas desse horário, Velho Chico contou com outras expectativas e projetos dos próprios 

autores. Talvez a principal delas tenha sido o “resgate da brasilidade”, marcado por um encontro 

com um Brasil profundo, uma questão recorrente tanto para Benedito Ruy Barbosa, quanto para 

Luiz Fernando Carvalho. Tal “filosofia” deveria estar expressa na narrativa mobilizada pelo 

roteiro (com seu intuito de abranger o conjunto de contradições e complexidades do Brasil) e 

 
141 Em entrevista à jornalista Patrícia Villalba, O Estado de São Paulo, sete de novembro de 2010, Luiz Fernando 

Carvalho chegou a declarar: “Exigem de mim exatamente o que exigem de todo mundo: audiência, produtividade, 

entrega, orçamento”, diz. “A diferença é que, por necessidade, priorizo certas etapas da criação e luto muito para 

incluí-las no processo de produção, como por exemplo, a preparação dos atores”. 
142 “Folhetim e brasilidade - diretor aposta na volta do melodrama”, Patrícia Kogut, O Globo, 24 de janeiro de 

2016. 
143 “Igreja herdará altar feito para novela na Bahia”, Cristina Padiglione, O Estado de São Paulo, 01 de fevereiro 

de 2016 e “De todos os santos”, Ceo Guimarães, O Globo, 29 de março de 2016. 
144 Se afastando dos moldes de grande parte das produções globais, nas quais as músicas são escolhidas visando a 

promoção de artistas e gravadoras, a trilha sonora de Velho Chico foi selecionada pelo próprio Luiz Fernando 

Carvalho e contou com composições originais de Rescala. Priorizou-se canções com intérpretes nordestinos e que 

seguissem uma harmonia sensorial, emocional e crítica com o contexto da novela. As músicas com letra deveriam 

“contracenar” com os diálogos das personagens e as partes para orquestra foram elaboradas visando se adequar a 

diferentes contextos: um que diz respeito às várias fases do rio (águas claras, cristalinas e turvas), outro que agrupa 

os temas de amor e um terceiro voltado aos climas e emoções, como encantamento, felicidade/fartura, poder, 

desolação, esperança/luta e solidão/remorso. Informações extraídas de João Máximo, jornal O Globo, 3 de junho 

de 2016. 
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no produto audiovisual exibido. A própria escolha do Rio São Francisco como tema da história 

indica diretamente esse propósito: o Velho Chico, personagem central da trama, representa o 

rio da integração nacional, que atravessa diferentes estados do país e se relaciona com uma 

diversidade cultural, um imaginário multifacetado e uma sucessão de temas, articulando 

questões que vão desde a crise hídrica e a produção energética, aos cuidados com o solo e as 

matas ciliares, a agricultura, a sustentabilidade, os antigos e novos modelos de produção. A 

história se passou em diferentes épocas, visando mostrar o processo de transformação e 

degradação desse rio tão importante para o país. Como Benedito Ruy Barbosa e Luiz Fernando 

Carvalho sempre fazem questão de frisar, essa é uma novela para pensar o Brasil.  

Nessa busca pelo Brasil profundo, representado pelo rio e pelo sertão, o diretor passou 

meses viajando pelo São Francisco para escolher locações e fazer testes de elenco. Seu intuito 

era aproveitar ao máximo as características da paisagem e as potencialidades da região. Tanto, 

que sua equipe procurou profissionais locais (atores, pedreiros, carpinteiros, artesãos...) para 

atuarem no projeto. O elenco, composto, em sua maioria, por atores de diferentes estados 

nordestinos, também foi levado à região para melhor se integrar ao ambiente e aos sotaques 

locais, num processo de entrosamento que contou, inclusive, com a participação do 

percussionista carioca Tadeu Campany, que viaja o Brasil pesquisando percussão popular nas 

diferentes partes do país e se apresentava na sala de ensaio para ajudar a contextualizar e ampliar 

o universo sensorial sertanejo145.  

Como o diretor não acredita em uma realidade nordestina imitativa, segundo chegou a 

declarar à jornalista Lígia Mesquita em matéria veiculada pela Folha de São Paulo em 3 de 

janeiro de 2016, houve uma preocupação em gravar o maior número possível de cenas na 

própria região. Com o intuito de executar esse projeto artístico em circunstâncias consideradas 

emergenciais, optou-se, ainda, por um número reduzido de personagens, cerca de 30.  

Além disso, uma importante Diretriz abraçada por Benedito Ruy Barbosa e Luiz 

Fernando Carvalho foi o drama amoroso melodramático e a trama centrada na família (com 

saga de gerações), características bem marcantes da obra do roteirista. Percebe-se ao assistir a 

telenovela que a proposta era trazer de volta a fábula ao horário nobre, com fantasias ancoradas 

em críticas sociais. Uma mescla entre o sertão dos noticiários, com seus problemas econômicos, 

sociais e ambientais (e as questões que eles suscitam), e o sertão do folclore, do imaginário 

 
145 “Percussionista auxilia elenco de Velho Chico”, Cristina Padiglione, O Estado de São Paulo, 26 de janeiro de 

2016. 
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popular. Nessa tentativa de estabelecer uma maior relação entre o melodrama, os contos 

populares e os espaços regionais nordestinos, a cidade cenográfica da novela foi elaborada 

usando como referência as pinturas de Portinari, Di Cavalcanti, Carybé e Volpi146, que serviram 

de inspiração para que o diretor confeccionasse as casas e escolhesse os elementos/cores que 

deviam compor a fictícia Grotas de São Francisco. 

As gravações ocorreram em locações na Bahia, Sergipe e Alagoas. A história teve cenas 

ambientadas em Salvador, Brasília e na fictícia Grotas do São Francisco. Salvador, que teve 

maior destaque na primeira fase da trama, apresentou como principais cenários o solar dos de 

Sá Ribeiro, as boates em que Iolanda se apresentava, a praia e o colégio interno onde Tereza 

foi levada, à força, pelo pai. Em Brasília, foram mostradas imagens do eixo monumental e as 

cenas feitas no gabinete do deputado Carlos Eduardo, no Congresso. Grotas do São Francisco, 

por sua vez, tinha como principais espaços as duas fazendas e suas plantações/galpões (na 

primeira fase, de algodão, na segunda, de uva e manga); a estrada (bem parecida com as 

retratadas em filmes de faroeste americano, sendo marcadas, inclusive, pela ocorrência de 

tocaias e atentados); a delegacia; a escola; a prefeitura; a praça; a câmara de vereadores e a 

cooperativa agrícola, além da igreja e do bar de Chico Criatura. Esses dois últimos, vale 

destacar, considerados espaços neutros, frequentados por personagens das duas famílias e locais 

onde os principais acontecimentos ganhavam repercussão. Como comentou o dono do bar ao 

recém-chegado padre Benício, no capítulo 46, “a verdade em Grotas sempre aparece. Nessa 

cidade, quem não confessa na igreja com água benta, solta o verbo aqui e vem cuidar com as 

minhas águas santas. Mas de um de um jeito ou de outro, Padre Romão mais eu sempre sabe 

do que passa e porque se passa”.   

As escolhas estilísticas dos autores da trama reforçam bastante aquela visão já clássica 

em que a cidade do interior no Nordeste é marcada por pequenas áreas empoeiradas onde as 

principais construções são a casa grande do coronel, a igreja, a prefeitura, a delegacia e o bar. 

Além disso, Grotas de São Francisco retoma representações bastante arraigadas ao constituir 

uma cidade marcada por muitas práticas católicas: não bastasse a igreja ser um cenário 

importante e o padre ter participação em diferentes fios narrativos, as festas religiosas têm lugar 

de destaque e todas as casas têm seus oratórios e santos de devoção, uma representação ligada 

à religiosidade que foi fortemente propagada tanto pelos tradicionalistas, quanto pelos autores 

ligados à perspectiva crítica (Em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Fabiano vai com a família 

 
146 Lígia Mesquita, Folha de São Paulo, 22 de janeiro de 2016. 
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para a cidade com o objetivo de participar da festa de Natal que ocorre na igreja; a forte 

religiosidade e a prática do messianismo também foram temas presentes nos filmes de Glauber 

Rocha). 

Uma visão da região que se comunica com muitas outras instituídas há décadas e que, 

simultaneamente, consegue expor o vasto misticismo/sincretismo existente no país. A trama faz 

referência ao candomblé (mãe Bete, responsável pela associação cultural frequentada por 

Tereza, bate tambor no terreiro e chegou a receber a visita do padre Romão em muitas ocasiões, 

como comentou a protagonista em conversa com Doninha no capítulo 57: “ele fazia muito bem, 

de respeitar e prestigiar a fé dos outros, e acho que o mesmo se dá com padre Benício. (...) 

pecado é limitar Deus só às nossas crenças”) e dá destaque à fé em lendas e práticas religiosas 

pouco conhecidas nos grandes centros urbanos (como é o caso das carrancas e dos Encantados 

do rio, nos quais Ceci acredita). É o resgate de um Brasil católico e sincrético que, segundo 

destacou Maurício Stycer, em publicação no dia três de abril de 2016, da Folha de São Paulo, 

“ocorre no momento em que a Record, de olho no público evangélico, prepara a estreia de mais 

duas novelas bíblicas – a segunda temporada de Os Dez Mandamentos e Terra Prometida”.  

Apesar de acharmos interessante essa constatação de Stycer, acreditamos que essa forte 

religiosidade expressa em Velho Chico se deve muito mais a traços estilísticos de seus autores, 

do que a qualquer preocupação deles em estabelecer uma oposição mais ideológica aos 

conteúdos veiculados pela concorrência. É característico tanto de Benedito Ruy Barbosa quanto 

de Luiz Fernando Carvalho esse mergulho nas práticas culturais das regiões retratadas em suas 

obras, e sabemos que o Nordeste – e a região banhada pelo rio São Francisco, em particular – 

é bastante marcado tanto por tradições, quanto por diversidades em suas práticas religiosas. 

Além disso, igrejas, padres e crendices (como os diabinhos na garrafa) são elementos bastante 

recorrentes nas novelas do roteirista.    

O rio que dá nome à obra apresentou diversas funções na trama, sendo o protagonista 

de muitas discussões (geralmente ligadas aos temas ambientais) e testemunha de 

acontecimentos importantes (os principais fatos relacionados ao casal protagonista Santo e 

Tereza, por exemplo, ocorreram no rio ou próximo a ele, indo desde os encontros amorosos à 

revelação da paternidade de Miguel, passando pelo reencontro do casal de enamorados após 

quase 30 anos de afastamento e pelo atentado que quase tirou a vida do personagem de 

Montagner). Além disso, o rio foi elemento constitutivo central de muitos aspectos da obra, a 

exemplo dos fios narrativos e da construção dos personagens: quase todos em Grotas do São 

Francisco têm um ponto de vista sobre ele (opiniões essas que ajudam a entender traços das 
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suas personalidades). Havia os que viam no rio a fonte de trabalho (como era o caso do 

protagonista Santo, do pescador Zé Pirangueiro, da lavadeira Zefa e do retirante Miro), outros 

que tinham consciência do que ele representa para a sociedade e para as diferentes populações 

que vivem às suas margens – incluindo-se os índios e os quilombolas (a exemplo do vereador 

Bento e do padre Benício, que volta e meia travavam diálogos sobre a função social do São 

Francisco), havia os que enxergavam o rio sobre o enfoque da rica cultura que ele alimenta 

(casos de Martim e da raizeira Ceci), os que contemplavam no São Francisco um tempo feliz 

que se foi (Tereza e Cícero, que veem nele as lembranças dos bons momentos da infância) e os 

que olhavam as águas como fonte de lucros que elas podem gerar (Carlos Eduardo e coronel 

Saruê), dentre tantas outras sensações que as águas do Velho Chico despertavam.  

O caso de Afrânio, cabe destacar, é bastante emblemático: personagem de muitas 

facetas, ele se relaciona com o rio de diferentes modos ao longo da trama. Assim que retornou 

à cidade, ele tem momentos de reflexão vendo o São Francisco. Foi ali, nas margens do rio, que 

viu o irmão Inácio pela última vez (o garoto morrera afogado e, mesmo após muita procura, seu 

corpo jamais foi encontrado). Foi também ali onde ele, de cócoras, ainda menino, assistiu o 

desespero dos pais pelo desaparecimento do primogênito. Sempre teve consciência da 

predileção da mãe pelo filho mais velho e tem plena certeza de que sua vida teria sido diferente 

se o irmão não tivesse morrido. Era Inácio o herdeiro natural dos de Sá Ribeiro. Era ao irmão 

que pertencia o destino que ele foi obrigado a abraçar. Quando finalmente vestiu a couraça de 

coronel Saruê, Afrânio passa a olhar o rio como fonte de lucros e poder. Se valeu da prática da 

irrigação para se transformar no maior exportador de frutas do Vale do São Francisco, trouxe 

para a região uma barragem (sua primeira grande obra, que lhe rendeu o respeito de todos), 

chegou a cogitar abrir uma estação de saneamento para vender a água tratada e lucrar ainda 

mais.  

Ao final da trama, arrependido dos seus erros e destinado a recuperar o amor do filho e 

o respeito da família, tem o rio como o seu local de resgate pessoal: é na viagem que faz até a 

foz que ele se encontra de vez, se despe da peruca e dos outros apetrechos ligados ao coronel 

Saruê, faz as pazes com o espírito de Martim e resolve procurar o Ministério Público para 

revelar todos os esquemas dos quais faz parte. No último capítulo, o olhar que destina ao rio é 

de saudade. Queria ver o filho mais uma vez, mas sabe que, depois de todos esses anos, a 

esperança de encontrá-lo vivo já não existe mais. Confessa a Ceci que não sabe mais em que 

acredita. A razão fala para um lado e a intuição fala para o outro. A intuição diz que o rapaz já 

não existe, mas sente a presença dele mais do que nunca na vida. Ela responde que o corpo de 
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Martim se foi, mas a presença dele vai estar em tudo e em todo desde então. Afrânio se 

emociona. 

Além disso, o rio São Francisco foi, ainda, detentor de funções líricas (com uma 

sucessão de cenas em que personagens se dirigiam a ele para desabafar suas tormentas) e 

elemento indicador da passagem do tempo na trama, com imagens do amanhecer, do sol se 

pondo e do reflexo da lua nas águas. 

Como ocorreu em muitas outras telenovelas dos dois criadores, buscou-se dar grande 

destaque às imagens ao ar livre e, principalmente, ao rio. Semelhante ao que aconteceu nas 

telenovelas Renascer, O Rei do Gado, Esperança e Meu Pedacinho de Chão, Velho Chico seria 

um convite ao descanso, à volta do romance e à fuga da realidade violenta das grandes cidades, 

bastante presentes nas tramas anteriores veiculadas às 21h pela Globo. Esse tom da proposta 

dos autores já ficou evidente nas primeiras chamadas da trama, cinco vídeos onde o compositor 

e violeiro Xangai aparecia junto ao rio São Francisco cantando versos relacionados à história 

que estaria por vir. Ao final de cada um deles, a voz off de Antonio Fagundes anunciava: “É 

essa a história que vamos contar. Vem aí, Velho Chico, seu novo romance das 9”. 

   

 

Como é típico das obras com a assinatura de Luiz Fernando Carvalho, houve um 

empenho artesanal na elaboração de figurinos e elementos mostrados em cena. Nesse status de 

fábula demonstrado pela trama, muitas das roupas e objetos utilizados mais tinham a ver com 

o estado emocional/personalidade dos personagens, do que com período/ambiente em que a 

história se passava. Como é o caso das roupas pesadas de Encarnação (que, mais condizentes 

com o período colonial, serviam para realçar as ideias e práticas retrógradas da personagem) e 

o vestido longo, esvoaçante e de costas à mostra de Maria Tereza, bastante criticado por ter sido 

utilizado pela personagem em uma plantação repleta de agrotóxicos, mas que servia para 

destacar o seu estado de espírito: suas roupas leves destacavam o seu desejo de ser livre, liberta 

Figura 1: Xangai canta chamada da novela.                      Figura 2: Xangai canta chamada da novela. 
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das imposições do pai no trabalho (ela não concorda com o jeito de o coronel gerenciar a 

lavoura) e, principalmente, na vida (visto que foi para agradar a Afrânio que ela abriu mão do 

seu grande amor e criou Miguel ocultando sua verdadeira paternidade).  

Outro exemplo bastante representativo foi a mudança de caracterização sofrida pelo 

personagem Afrânio no decorrer da obra: com figurinos sóbrios e elegantes na primeira fase da 

história, quando era vivido por Rodrigo Santoro, o coronel tornou-se, na pele de Antônio 

Fagundes, uma figura extravagante, com ternos em cores coloridas e chamativas. Uma forma 

de destacar que aquele jovem moderno e culto da capital, que ouvia Tropicália, havia sido 

totalmente engolido pelo Saruê e se deslumbrado com todo o poder que ele lhe proporcionou. 

A estranha peruca acaju que carregava na cabeça soava-lhe como uma coroa de rei.  

Sofrendo uma sucessão de críticas, tanto dos telespectadores, quanto da imprensa, Luiz 

Fernando Carvalho chegou a se pronunciar. Segundo trouxe Cristiane Padiglione em publicação 

para O Estado de São Paulo, “ao falar do velho novo Afrânio, explica que ele se aproximará 

ainda mais da caricatura do coronel, o que implica ‘certo mau gosto’. ‘Ele se tornou uma figura 

muito mais excêntrica, montada como todo e qualquer político populista’. (...) Aos saudosos 

daquele estudante recém-formado que abria a novela, Luiz [Fernando Carvalho] assegura que 

o Saruê (coronel agora estabelecido como tal) não matou o menino Afrânio; ele calou aquela 

figura, vestiu a roupa de coronel. Da mesma forma como ele se encantava pelo dionisíaco da 

Tropicália, ele se encantou também pelo ‘dionisíaco’ do poder, porque o poder tem um delírio, 

essa sedução, esse lisérgico. Ele se encantou por isso e vestiu a carapaça, mas é uma carapaça. 

Embaixo tá o cara que um dia pode voltar”147.  

De fato, ao se libertar da sombra do coronel, ao final da novela, Afrânio se livrou dos 

ternos espalhafatosos e da peruca, e fez isso de uma forma – visão nossa – que emocionou. 

Apesar de terem dividido opiniões e se mostrado incompreendidas por muita gente, julgamos 

acertadas as escolhas feitas pelo diretor para os figurinos de Velho Chico. Telenovelas são 

criações artísticas e, por mais que no Brasil elas tenham se desenvolvido de forma a estabelecer 

um compromisso com a dita realidade, essa não deve ser uma obrigatoriedade e nem deve 

engessar o processo criativo dos seus autores. Relacionar os trajes dos personagens às suas 

personalidades e traços emocionais foi uma escolha que tornou a obra menos óbvia e ajudou a 

compor o universo lúdico que, antes mesmo da estreia, vinha sendo anunciado para a novela.  

 
147 “Afrânio remete a ACM, mas também a Trump, diz diretor”, Cristiane Padiglione, O Estado de São Paulo, 4 

de abril de 2016.   
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Com o objetivo de compreender como as representações do Nordeste foram construídas 

e narradas pelos autores de Velho Chico e partindo do pressuposto de que a região é retratada 

Figura 3: As roupas pesadas de Encarnação.                    Figura 4: As roupas pesadas de Encarnação. 

 

Figura 5: O vestido esvoaçante de Tereza.                        Figura 6: O vestido esvoaçante de Tereza. 

 

Figura 7: O sóbrio coronel de Santoro.                                Figura 8: O espalhafatoso coronel de Fagundes. 

 

Figura 9: Afrânio se liberta da peruca do coronel.               Figura 10: A peruca é abandonada. 
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na obra de maneira a trazer reflexões sobre o país, com seus problemas, conflitos, 

potencialidade e esperanças de um futuro melhor, o presente trabalho adotou uma abordagem 

de análise que visou observar quatro categorias. Quatro grandes temas que são bastante caros a 

Benedito Ruy Barbosa e a Luiz Fernando Carvalho, se decompõem em várias questões e 

perpassam diferentes fios narrativos da trama. São eles: as expressões culturais, as 

representações do trabalho, as representações da política e as questões ambientais. No nosso 

processo de análise, nos valemos do paradigma problema-solução e partimos da observação da 

própria obra para identificar as escolhas feitas pelos seus autores (os temas tratados e a forma 

de inseri-los na narrativa, no caso de Barbosa; e os modos de encenar, no caso de Carvalho).  

A melhor maneira que encontramos para desenvolver esse trabalho foi decompor a 

telenovela em capítulos e cenas (o que nos ajudou a identificar/localizar os diferentes temas e 

fios narrativos, além da forma que eles se relacionam – tanto entre si, quanto com os diferentes 

personagens). Na tentativa de tornar os nossos achados mais claros para o leitor, elaboramos, 

também, uma série de descrições das cenas, acontecimentos e diálogos que nos pareceram mais 

representativos. Uma escolha metodológica que acabou fazendo com que nossa abordagem 

mergulhasse mais no ofício de Barbosa (o contador da história), do que no de Carvalho (que 

converteu essa história em imagens e sons), muito embora o trabalho desenvolvido pelo diretor 

possa ser contemplado por meio das figuras que utilizamos para ilustrar as diferentes situações 

que abordamos.  

Antes, no entanto, de adentrar às reflexões sobre como o trabalho e a política aparecem 

na novela, julgamos se fazer necessária uma apresentação da história que ela constrói. 

Acreditamos que um resumo detalhado da trama constitui um recurso importante para que o 

leitor possa melhor localizar os acontecimentos e personagens que ganharão maior relevo no 

processo de análise. Ao resumo, se segue uma ilustração com as árvores genealógicas das 

famílias Rosa, dos Anjos e de Sá Ribeiro, mais um recurso que, acreditamos, ajudará o leitor a 

se situar com mais facilidade nas descrições e discursões que empreenderemos nas páginas 

seguintes. 

      

3.1 Velho Chico: a história contada 

 

Final da década de 1960. O coronel Jacinto de Sá Ribeiro (Tarcísio Meira) exerce o 

controle político e econômico da cidade de Grotas de São Francisco. É casado com Encarnação 
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(Selma Egrei), uma mulher amargurada em virtude da morte prematura do seu primogênito, 

Inácio, afogado ainda criança nas águas do São Francisco. O casal tem mais um filho, Afrânio 

(Rodrigo Santoro), um bon-vivant que acaba de se formar em direito na capital baiana e nutre 

um romance com a cantora Iolanda (Carol Castro), um namoro que ele não tem coragem de 

assumir perante a família.  

Após uma discussão com a esposa, o coronel Jacinto sofre um enfarto e morre. Afrânio 

é chamado pela mãe a ocupar as responsabilidades da fazenda. Dividido entre as obrigações 

familiares e a vida em Salvador ao lado de Iolanda, acaba abraçando a primeira opção, uma 

decisão bastante difícil. Assume não apenas os negócios da família, como as práticas desonestas 

do pai e a inimizade com o capitão Ernesto Rosa (Rodrigo Lombardi), o único na cidade que 

tem coragem de desafiar os de Sá Ribeiro.  

Afrânio tem dificuldades em assumir o posto herdado do pai. Em sua missão, conta com 

as orientações da mãe e a ajuda do capanga Clemente (Júlio Machado), que se torna seu braço 

direito e amigo. Com o intuito de consolidar seu posto de “novo coronel Saruê”, decide fazer 

visitas aos antigos aliados do pai. Em passagem pela casa de Aracaçu (Carlos Betão) e Zilu 

(Verônica Cavalcanti), se envolve com Leonor (Marina Nery), a filha do casal. A moça, que 

tinha feito uma promessa para São Gonçalo com vistas a encontrar um marido, acaba se 

entregando para Afrânio. Ao serem flagrados em pleno ato sexual, o rapaz é ameaçado de morte 

pelo pai da moça, e se casa com ela na delegacia da cidade. O casamento, no entanto, não é 

aprovado por Encarnação.  

Após sete meses, nasce Maria Tereza, primeira filha do casal. O parto foi difícil e deixa 

sequelas em Leonor. Afrânio se encanta pela filha, mas Encarnação implica com o fato de a 

criança ser uma menina. Empenhada em dar um filho homem ao marido, Leonor contraria às 

recomendações médicas e engravida mais uma vez. Sofre um novo parto prematuro e não 

resiste. A criança, no entanto, sobrevive. Recebe o nome de Martim e torna-se o neto preferido 

de Encarnação, que enxerga nele o filho que perdeu. Maria Tereza (Isabella Aguiar) cresce livre 

na fazenda, sendo criada ao lado de Cícero (Lucca Fontoura), filho do capataz Clemente e da 

afetuosa empregada Doninha (Bárbara Reis). Ela vê nele um bom amigo, mas ele acaba se 

apaixonando perdidamente.  

Na fazenda Piatã, o capitão Ernesto Rosa vive um casamento feliz com Eulália (Fabiula 

Nascimento). O casal não tem filhos, mas acaba adotando Luzia, encontrada ainda bebê na 

plantação de algodão da propriedade. O número de moradores da fazenda aumenta com a 
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chegada da família dos Anjos, formada pelos retirantes Belmiro (Chico Diaz), Piedade (Cyria 

Coentro) e o filho recém-nascido deles, Santo. Eles moravam numa pequena casinha no sertão 

de Pernambuco, mas tiveram que partir para fugir da seca e da fome. Ao chegar na cidade, 

pedem socorro ao padre Romão (Umberto Magnani), que batiza Santo e leva a família à fazenda 

Grotas. Como o coronel Afrânio se recusa a ajudá-los, o religioso se dirige aos Rosa, que lhes 

dão abrigo. Piedade passa a ajudar Eulália nos afazes domésticos e se torna a “mãe de leite” de 

Luzia.  

Incomodado com a falta de trabalho, visto que a colheita do algodão já havia terminado, 

Belmiro resolve deixar a esposa e o filho na fazenda e partir em busca de um emprego. Quando 

está indo embora, na madrugada, testemunha os capangas de Afrânio atearem fogo ao galpão 

de algodão. Grita pelo capitão Rosa e impede que a tragédia seja maior. O seu depoimento 

acaba não sendo considerado pelo delegado, controlado pelos de Sá Ribeiro, mas passa a ter 

grande valia para o Capitão, de quem vai se tornando, aos poucos, o braço direito. A inimizade 

entre os moradores das duas fazendas se torna ainda maior em decorrência de uma tragédia: no 

dia do casamento religioso de Afrânio e Leonor, o capitão Rosa é assassinado a tiros no cais do 

porto e o coronel é acusado por todos na cidade como o mandante do crime (que, no entanto, 

não lhe rende nenhuma punição). Luzia, Santo e Bento, segundo filho de Piedade e Belmiro, 

crescem juntos. 

O destino das famílias rivais volta a se aproximar na procissão para São Francisco de 

Assis, anos depois. Para homenagear Eulália, padre Romão escolheu Santo (Rogerinho Costa) 

para ser o São José. Nossa Senhora seria Tereza, por exigência de Encarnação, que fez uma 

vultosa doação aos pobres da igreja e ameaçou se afastar das obras sociais caso não fosse 

atendida. Quando a festa religiosa está prestes a começar, Afrânio chega para buscar a filha. 

Ele e Belmiro discutem e, em meio à confusão, as duas crianças pulam no rio. Surge uma 

amizade que, mais tarde, se transforma em amor. 

Ocorre um novo salto temporal. Tereza (Julia Dallavia) e Santo (Renato Góes) são 

adolescentes e namoram às escondidas. Em um dos encontros, o casal é flagrado por Cícero 

(Pablo Morais) que, enciumado, fala dos dois para Afrânio. O coronel se enfurece, agride a filha 

e a tranca no quarto. Atormentado por Luzia (Larissa Góes), que cresceu apaixonada por ele, 

Santo fala do romance aos pais. Diz que quer se casar com Tereza e está disposto a largar tudo 

e ir embora com ela. A princípio, Belmiro é contra, mas, depois, resolve apoiar o filho. 

Acompanhado do pai e de Bento (Diyo Coelho), Santo vai à fazenda Grotas pedir a amada em 

casamento, mas Afrânio os expulsa. Transtornado, Cícero vai atrás dos três e arma uma tocaia 
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para matar o rival. Ao ver o reflexo da arma ao sol, Belmiro percebe que o filho corre perigo, 

se atira na frente dele e leva um tiro no peito. Desolado com a morte do pai, Bento jura se 

vingar. Como os ânimos na cidade ficam ainda mais exaltados, o delegado aconselha que 

Afrânio fique afastado por um tempo. O coronel vai com a família para Salvador, onde encerra 

Maria Tereza em um colégio interno. Com a ajuda de uma amiga, a moça consegue enviar 

cartas ao amado, mas todas as suas mensagens são interceptadas por Luzia.  

No colégio interno, Tereza passa mal e descobre estar grávida. Ao receber a notícia, 

Afrânio leva a filha para o solar da família e manda que Encarnação a mantenha trancada no 

quarto. Volta para Grotas decidido a matar Santo, mas, enquanto cavalga em direção à fazenda 

Piatã, Bento o vê e atira para vingar a morte do pai. Por pouco não atinge o coração. Afrânio é 

atendido pelo médico da cidade e transferido em estado grave para Salvador. Iolanda recebe a 

notícia do atentado e vai visitá-lo. Na sala de espera, conhece Tereza, com quem se dá muito 

bem. Afrânio desperta do coma e fica feliz ao reencontrar a amada. Reata com ela e manda 

Encarnação de volta para a fazenda.  

Incentivada por Iolanda, Tereza resolve procurar Santo para falar da gravidez, mas, ao 

chegar na Piatã, o vê beijando Luzia. Nesse mesmo dia, Carlos Eduardo vai com o pai ao solar 

dos de Sá Ribeiro. Os dois pleiteiam uma indicação do coronel para que ele assuma um cargo 

no Tribunal de Contas, em Brasília. Ao saber que o rapaz estudou com Tereza e gosta dela, 

Afrânio se anima. Propõe que ele se case com a filha e assuma o bebê que ela está esperando. 

Em troca, pode torná-lo, no futuro, o Governador do estado. Ambicioso, o rapaz aceita o acordo. 

Desolada e decidida a renunciar ao amor de Santo, Tereza resolve acatar o pedido do pai. No 

momento da cerimônia, Santo ainda aparece na igreja e insiste para ela não se casar, mas a moça 

não desiste da união. 

Quase trinta anos se passam. A fazenda Grotas está em festa para comemorar o 

centenário de Encarnação (Selma Egrei). Tereza (Camila Pitanga) e Carlos Eduardo (Marcelo 

Serrado) estão de volta. Ela vai assumir mais de perto a exportação das frutas da fazenda. Ele, 

tornou-se deputado, mas aspira voos maiores: sonha com a promessa de assumir o Governo do 

Estado. Miguel (Gabriel Leone), o bebê que Tereza esperava, cresceu julgando ser filho de 

Carlos. Hoje mora na França, onde está concluindo o curso de Doutorado em Agronomia. 

Afrânio (Antônio Fagundes) se firmou definitivamente como Coronel Saruê. As roupas sóbrias 

de outrora deram lugar a ternos coloridos e espalhafatosos. Os cabelos, já grisalhos, são 

escondidos por uma peruca acaju. Iolanda (Cristiane Torloni) segue ao seu lado. Encarnação 

está profundamente melancólica. Além de não ter superado a morte de Inácio, sofre com a 
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ausência de Martim (Lee Taylor), que há alguns anos foi embora após uma briga com o pai e 

nunca mais deu notícia à família. Clemente fora assassinado e Cícero (Marcos Palmeira) ocupou 

o lugar do pai como jagunço da fazenda. Doninha (Suely Bispo) também continua servindo à 

casa, agora contando com a ajuda de Dalva (Mariene de Castro).  

Na fazenda Piatã, também ocorrem novidades: Eulália morreu e Piedade (Zezita Matos) 

assumiu o controle da casa. Santo (Domingos Montagner) e Luzia (Lucy Alves) se casaram e 

tiveram duas filhas, Olívia (Giulia Buscacio) e Isabel (Raysa Alcântara). Com a morte de 

Belmiro e o casamento de Tereza, Santo se dedicou ao trabalho e tornou-se o precursor na troca 

do plantio de algodão pelo cultivo de frutas irrigadas na região. Ele também construiu uma 

cooperativa para unir os pequenos produtores e livrá-los da dependência/exploração do coronel. 

Bento (Irandir Santos) estudou na capital e se formou em direito. Também se elegeu vereador, 

sendo o único político da cidade ao fazer oposição ao Saruê. No dia do lançamento de uma 

obra, Bento conhece Beatriz (Dira Paes), uma professora corajosa, politizada e que não se 

intimida em questionar as práticas corruptas e demagógicas do prefeito. Ele se identifica com 

o pensamento dela, se encanta com sua postura e acaba se apaixonando. Ela tenta se esquivar, 

mas aos poucos aceita os sentimentos do vereador. Os dois começam a namorar.  

Com a volta para Grotas, Tereza reencontra Santo e o sentimento entre eles ganha novo 

fôlego. Outro retorno que mexe com as duas famílias é o de Miguel. O rapaz terminou os 

estudos na França e sonha em aplicar, nas terras do avô, as ideias que defendeu na tese de 

doutorado. Acredita que é possível produzir em larga escala em harmonia com a natureza, 

valendo-se dos conceitos da sintropia. Afrânio, que já vinha se desentendendo com Tereza por 

conta das práticas retrógradas que costuma usar na fazenda, sempre questionadas pela filha, tem 

divergências ainda maiores com o neto. Quer a todo custo transformar o rapaz no novo Saruê e 

não aceita as ideias dele de jeito nenhum.  

Pouco depois de Miguel, Martim também retorna à região. Estudou jornalismo, tornou-

se fotógrafo correspondente de guerra e resolveu voltar em busca da sua história. Dirige-se 

inicialmente ao sítio de Aracaçu e Zilu, seus avós maternos, e encontra o local abandonado. 

Passa a reunir os pertences dos dois e a conversar com moradores locais para tentar reconstruir 

uma memória da mãe que não chegou a conhecer. Padre Benício (Carlos Vereza) e Iolanda 

ficam sabendo do retorno do rapaz e o convencem a procurar por Encarnação. No dia em que 

ele resolve pisar na fazenda novamente, o pai o ameaça com uma arma e só não acontece uma 

tragédia porque a centenária intervém. Martim resolve partir novamente, mas, quando está indo 

embora da cidade, quase atropela um aluno de Beatriz. A professora o leva para dar satisfações 
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na delegacia. Resolvida a confusão, o rapaz recebe guarida no bar de Chico Criatura (Gesio 

Amadeo). Afrânio vai conversar com o filho e os dois fazem um acordo. Ele vai permanecer na 

cidade, mas os dois não terão contato algum. Martim se apaixona por Beatriz e se torna um 

grande amigo do pescador Zé Pirangueiro (José Dumont), que se tornou depressivo por conta 

da situação do rio. Aos poucos, o rapaz também vai ganhando a confiança de Bento, 

convertendo-se em um importante aliado do vereador. Juntos, eles vão investigar o sistema de 

corrupção existente na cidade.  

Cada vez mais decepcionado com o avô, Miguel conhece Olívia e se identifica com ela. 

Os dois são defensores do uso de técnicas sustentáveis e da convivência com o semiárido. 

Mesmo sabendo dos atritos existentes entre os de Sá Ribeiro e os dos Anjos, o rapaz resolve 

ajudá-la num projeto que ela está elaborando para ser aplicado pela cooperativa. Apesar da 

briga de famílias e do namoro dela com Lucas (Lucas Veloso), os dois se apaixonam. 

Preocupados com a aproximação de Miguel e Olívia, Carlos Eduardo e Tereza arquitetam a 

vinda de Sophie (Yara Charry), ex-namorada que o rapaz deixara na França. A chegada dela 

leva ao ápice os atritos de Miguel com o avô. O rapaz resolve sair da fazenda e pede abrigo a 

Santo, que o acolhe. Os dois sentem uma apatia grande mesmo sem saber que são pai e filho.  

O romance entre Santo e Tereza se torna mais intenso. Carlos Eduardo descobre a 

traição da esposa e propõe uma aliança a Luzia. O coronel Afrânio tenta destruir a cooperativa 

de Santo, mas suas tentativas de separar o casal são inúteis. Vendo que já não pode sustentar o 

segredo, Tereza revela que Miguel é filho de Santo. Ele se enfurece e pede que ela conte logo 

ao rapaz. Ao saber da verdade, Miguel se afasta da mãe e se sente desnorteado por conta de sua 

paixão por Olívia. Decide, sem muito sucesso, retomar o relacionamento com Sophie, que vai 

morar na fazenda Piatã e abre uma associação de rendeiras em parceria com Isabel.  

Aos poucos, Santo perdoa Tereza e convence Miguel a fazer o mesmo. Quando está 

decidido a largar tudo e ir viver com a amada, Santo sofre uma emboscada de Carlos Eduardo 

e desaparece após levar três tiros. Seu cavalo o leva até o rio São Francisco e ele é resgatado 

por índios que salvam a sua vida. As buscas por ele duram vários dias. Comovida com o 

sofrimento de Olívia e achando que o marido está morto, Luzia resolve contar a verdade à filha 

mais velha: a moça não é filha de Santo, mas sim, fruto de uma relação casual que teve antes 

de os dois se casarem. Revela também que interceptou as cartas de Tereza para Santo. Abalada 

com o desaparecimento do amado, Tereza entra em transe e descobre o paradeiro dele. Vai até 

a tribo indígena e o leva de volta para a fazenda Piatã. Luzia desiste de dificultar o divórcio e 

os dois assumem o relacionamento. 
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Vendo que está com os dias contados na fazenda Grotas, visto que Tereza está decidida 

a se separar para ficar com Santo, Carlos Eduardo resolve ameaçar o ex-sogro: ou Afrânio se 

aposenta e o transforma no novo Saruê, ou ele vai entregar à justiça as provas de todos os 

esquemas de corrupção nos quais o coronel se envolveu nos últimos anos. Vendo-se sem saída, 

Afrânio resolve se curvar às pressões do genro e se afasta ainda mais da própria família. Carlos 

renuncia ao mandato de deputado e passa a controlar também o prefeito da cidade, de quem 

também conhece muitos podres. No entanto, em um indício de que o coronelismo na cidade 

começa a ruir, os dois são derrotados na eleição municipal pela professora Beatriz. Carlos 

Eduardo também se enfurece ao saber que Martim está investigando suas falcatruas. 

Percebendo que o rapaz o flagrou recebendo propina, ele persegue o ex-cunhado e o mata.  

Encarnação tem um pressentimento de que algo aconteceu a Martim e deixa a família 

preocupada. Ao ouvir o apito do Gaiola Encantado, corre para a margem do rio e se desespera 

ao perceber que além de Inácio, o vapor fantasma também está carregando a alma do neto. 

Transtornada, ela chega a se jogar no rio, buscando a morte, mas Miguel se atira nas águas e 

salva sua vida. Vendo que sua jornada está terminando, a centenária decide se livrar do peso de 

seus pecados e procura por Piedade para confessar a culpa de um crime do passado, o maior 

que cometeu na vida. Confessa que foi a mandante do assassinato de Capitão Ernesto Rosa e 

pede perdão. Deseja também que Miguel seja feliz ao lado de Olívia e sela definitivamente a 

paz com Iolanda. Aliviada do peso que tirou das costas, ela finalmente descansa o sono eterno. 

Com a morte de Encarnação, Iolanda percebe que o seu ciclo naquela casa se encerrou 

e decide ir embora, como todos os outros fizeram. Volta para Salvador e retoma sua carreira de 

cantora. Apesar de continuar dividindo o teto com Carlos Eduardo e de contar com a lealdade 

de Cícero e Doninha, o coronel passa a se ver sozinho no casarão.  

Preocupado com o sumiço de Martim, Santo começa a investigar o desaparecimento do 

cunhado e acaba tendo acesso aos retratos que ele fez de Carlos Eduardo. Decidido a parar de 

vez com os absurdos cometidos pelo ex-deputado, resolve procurar Afrânio de peito aberto e 

entrega as fotos a ele. Explica que aquele foi o último indício que ele e o irmão tiveram do 

paradeiro de Martim. O coronel fica em choque e enfim se dá conta dos erros que cometeu. Diz 

que seus maiores arrependimentos são não ter dado o amor que o filho merecia e não ter aceitado 

o romance da filha com Santo. Fala que ele mesmo vai procurar por Martim e punir o ex-genro 

por algum mal que ele tenha feito ao rapaz.  
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Na busca pelo filho, Afrânio viaja até a foz do rio São Francisco. Lá, ele se liberta 

definitivamente do coronel Saruê e encontra o espírito de Martim, de quem recebe um abraço. 

Decidido a fazer do mundo um lugar melhor e pagar a dívida que tem com a família, ele procura 

o Ministério Público e denuncia todos os crimes de corrupção dos quais participou. Em sua 

nova vida, reata com Iolanda e entrega o controle da fazenda para Miguel, que já havia herdado 

de Encarnação uma parte das terras. Ao saber das denúncias feitas por Afrânio, Carlos Eduardo 

tenta fugir, mas acaba sucumbindo na caatinga e morre. Termina, assim, o último Saruê. 

Tereza e Santo se casam, mas Miguel e Olívia não conseguem comparecer ao 

casamento: é que na hora da cerimônia a moça entra em trabalho de parto, dando à luz ao casal 

de gêmeos Rosa e Belmiro. Cícero larga a vida de jagunço e vai viver feliz ao lado de Dalva, 

que se torna cantora. Luzia também se redime de vez. Vai embora da fazenda Piatã e, em sua 

nova propriedade, encontra um bebê que acabara de ser abandonado pela mãe. Cuidar dessa 

criança confere um novo sentido à vida dela. Isabel e Sophie montam uma grife de roupas feitas 

com rendas de bilros, trabalho que acaba rendendo o convite para a mais nova de Santo ir 

estudar em Paris.   

Cinco anos se passam e a cidade de Grotas do São Francisco se transforma em referência 

na produção de orgânicos e na prática da sustentabilidade. Apontado como o responsável por 

essa transformação, Miguel lembra da atuação de todos que vieram antes dele: capitão Rosa, 

Belmiro, Martim e Santo. Todos estão reunidos para comemorar essa fase de paz e sucesso. As 

famílias de Sá Ribeiro e dos Anjos enfim se tornaram uma só, e todos os amigos fazem parte 

dela também.  
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3.2 As expressões culturais 

 

Como já se falou, a novela Velho Chico foi produzida de maneira a promover um 

encontro com a brasilidade observada na diversidade regional. Tal imersão é feita a partir da 

construção de uma cidade fictícia que fica no sertão, no interior do interior do Brasil. Remete à 

essência do país e ao que ele tem de mais genuíno, suas raízes, seu folclore, seus habitantes. E 

o próprio nome escolhido para essa cidadezinha já remete a essa ideia: Grotas de São Francisco 

é um espaço que retrata um país profundo, de religiosidade, de fé. E o sertão onde Grotas se 

situa é mais que uma oposição ao litoral (suscetível ao exterior, ao que vem de fora, às culturas 

estrangeiras). É um sertão banhado pelo maior rio inteiramente brasileiro, que atravessa vários 

Figura 11: Árvores genealógicas das famílias protagonistas de Velho Chico.  

Fonte: Elaboração da autora. 
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estados e reúne elementos que fazem pensar o país, mostrar o que ele tem de mais autêntico e 

que deve ser valorizado, preservado.  

A opção por enaltecer ao máximo as expressões culturais das camadas populares e as 

advindas dos trabalhadores, artistas e moradores dessas regiões fica nítida já nas imagens 

iniciais do primeiro capítulo. Velho Chico adentra a casa do telespectador com uma sequência 

que traz o rio e suas lavadeiras. Elas chegam para um dia de trabalho, cantam músicas que, 

muito provavelmente, aprenderam na infância, se benzem antes de entrar na água em sinal de 

reverência e respeito ao rio que proporciona o sustento das suas famílias e dão início à labuta. 

Tudo isso ao som de uma versão instrumental da Oração de São Francisco.  

Em seguida, mostra-se o cais com toda a sua efervescência. Exibidos os trabalhadores 

(remeiros, carregadores, vendedores) e os transeuntes, é dado destaque à presença dos músicos 

Maciel Melo e Xangai que, dando vida aos repentistas Egídio e Avelino, contam a lenda 

indígena sobre a origem do rio São Francisco acompanhados por um teatro de bonecos 

mamulengos. Havia várias e várias maneiras de a novela ser iniciada, mas os autores 

responsáveis preferiram fazê-lo de forma a dar destaque às expressões desses grupos sociais, 

ao trabalho (tema a ser tratado no próximo tópico), à religiosidade e a uma das tantas histórias 

presentes no imaginário de certos segmentos da população ribeirinha: a de que o Velho Chico, 

ou Opará, surgiu das lágrimas da índia Iati, que chorou de tristeza depois que o seu amado partiu 

para uma guerra e não mais voltou.  

       

 

       

Figura 12: Reflexo do sol no rio.                                         Figura 13: Lavadeiras chegam para o trabalho. 

 

Figura 14: Lavadeira toca a água.                                        Figura 15: Lavadeiras se benzem. 
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Figura 16: Lavadeiras entram na água.                              Figura 17: Lavadeiras trabalham. 

 

Figura 18: Barcos ancorados no cais.                                   Figura 19: Remeiro. 

 

Figura 20: Movimento no cais.                                           Figura 21: Vendedora. 

 

Figura 22: Carranca no barco.                                               Figura 23: Carregadores. 
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A alusão às expressões culturais, que receberam considerável destaque na narrativa de 

Velho Chico, expressa uma importante preocupação autoral do roteirista e do diretor artístico, 

além de um relevante indício para se compreender o ponto de vista que eles desenvolvem sobre 

Figura 24: Boneco mamulengo.                                            Figura 25: Violeiro. 

 

Figura 26: Trabalhadores e moradores ribeirinhos.            Figura 27: Índia Iati. 

 

Figura 28: Boneco mamulengo.                                           Figura 29: Violeiros. 

 

Figura 30: Lágrimas da índia Iati.                                         Figura 31: Lágrimas da índia Iati. 
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a região. Como Carvalho chegou a declarar ao programa Mosaico Baiano (edição de nove de 

abril de 2016), “não adianta eu vir para cá e gravar só a natureza, que é muito bela, por sinal. 

Eu tenho que gravar o humano também. A linguagem final do conteúdo é a soma desses 

elementos todos. Da narrativa, da história, dos personagens e do contexto local”. Se a novela 

foi desenvolvida com a proposta de promover um resgate do Brasil profundo representado pelo 

rio São Francisco e pelo sertão, uma bela forma encontrada pelos autores da trama em 

contemplar parte dessa realidade desconhecida dos grandes centros foi mergulhar nas suas 

lendas e nas suas expressões culturais, elementos que, certamente, constituem riquezas a serem 

preservadas, valorizadas, exaltadas. 

No posicionamento adotado em Velho Chico, as expressões culturais e seus diversos 

conhecimentos são tratadas como algo que deve ser conhecido e valorizado, visto que correm 

o risco de se perder. Um posicionamento bastante próximo ao do grupo de tradicionalistas que, 

liderado pelo sociólogo Gilberto Freyre, desenvolveu um ponto de vista sobre o Nordeste de 

forma a associá-lo a tradições que deviam ser preservadas e que estavam fortemente ancoradas 

em elementos como a cultura oral, o folclore e a saudade (como visto no capítulo 1). É o que 

pode ser percebido, por exemplo, na forma em que são tratadas festividades como as rodas de 

São Gonçalo, a festa de São João e a Missa do Vaqueiro. 

 

3.2.1 As rodas de São Gonçalo 

 

São Gonçalo é um santo português que morreu em 10 de janeiro de 1259. Ele foi um 

sacerdote que, em um período de busca interior, encontrou na experiência popular uma maneira 

de converter pecadores. Segundo conta-se, ele se vestia de mulher para dançar e cantar com as 

prostitutas a noite inteira, numa tentativa de reabilitá-las (visto que, ao dançar com elas no 

porto, as impedia de exercer seu ofício e cair em pecado). No início, as rodas em homenagem 

ao Santo eram realizadas no interior das igrejas, ocorrendo costumeiramente no aniversário da 

sua morte. A primeira festa de São Gonçalo ocorreu no Brasil em 1718, em Salvador, 

organizada pelo viajante francês Gentil de La Barbinais. Aos poucos, o festejo foi se espalhando 

pelo país inteiro, ganhando força, principalmente, no interior do Nordeste (a exemplo de cidades 

como Sobradinho, Juazeiro e Jeremoabo, na Bahia; de Juazeiro do Norte, no Ceará; das 

localidades de Pêga, Arrojado e Engenho Novo, no Rio Grande do Norte; e de municípios como 

Laranjeiras, Nossa Senhora de Lourdes, Pinhão, Riachão do Dantas e Tomar do Geru, no 
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interior do Sergipe, dentre tantas outras cidades espalhadas pelos diferentes estados 

nordestinos). Atualmente, já não existe uma data fixa para a realização das rodas de São 

Gonçalo, que passaram a ser feitas, principalmente, para o pagamento de promessas feitas por 

devotos que tiveram uma graça alcançada. São Gonçalo tem fama de casamenteiro (BOMFIM, 

2006).    

Em Velho Chico, foram realizadas duas rodas em homenagem ao Santo, ambas 

produzidas com esmero por Luiz Fernando Carvalho e sua equipe. A produção da novela contou 

com o auxílio de dois grupos devotos ao santo para reproduzir as danças, e elaborou uma série 

de indumentárias entre arcos, flores de crepom, bandeirinhas de papel de seda, peças de 

figurino, altar, capelinhas e até comida de verdade, num cardápio que incluía bode, galinha 

caipira, pirão e aipim cozido, menu advindo de pesquisas feitas na Bahia148. 

A primeira roda da novela ocorreu no capítulo 8 e deveu-se à personagem Leonor. A 

moça era devota e se sentia oprimida no sítio do pai, Aracaçu. Rezou com obstinação e 

prometeu que, se arranjasse um marido, realizaria uma roda ao santo, a mais bonita de todas. 

No mesmo dia, Afrânio chegou à propriedade. Ela se engraçou por ele, colocou a visita na conta 

do santo e se entregou ao coronelzinho. Flagrados em pleno ato sexual, foram ameaçados de 

morte pelo valente dono da casa. Para não morrer, Afrânio escolheu casar. Voltou para a 

fazenda Grotas levando a esposa na garupa e despertando a fúria da mãe, Encarnação, que 

resolveu fazer da vida da nora um inferno.  

Constantemente atormentada, Leonor achou que as provações a que estava sendo 

submetida foram causadas pelo santo, afinal, se casou, mas não cumpriu a promessa. Querendo 

sossegar o coração da esposa, Afrânio pediu que Doninha chamasse o povo da fazenda e 

realizasse a tal roda. Tudo isso, claro, pelas costas de Encarnação: é que a matriarca da família 

também já foi devota, mas passou a ter mágoa do santo depois que seu primogênito, Inácio, 

morreu afogado nas águas do rio São Francisco quando se dirigia à festa de São Gonçalo. Desde 

então, qualquer ato de devoção destinado a ele passou a ser proibido na fazenda.   

 
148 Cristina Padiglione, O Estado de São Paulo, 11 de julho de 2016. 
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A segunda roda, ao ar nos capítulos 103 e 104, foi bastante emblemática no sentido de 

deixar claro o posicionamento adotado pelos criadores da obra no que tange às expressões 

Figura 32: Preparação da roda de São Gonçalo.                 Figura 33: Músicos na roda de São Gonçalo. 

 

Figura 34: Bandeirinhas na roda de São Gonçalo.               Figura 35: Participante da roda. 

 

Figura 36: Participante da roda.                                            Figura 37: Doninha na roda de São Gonçalo. 

 

Figura 38: Leonor e Afrânio na roda de São Gonçalo.        Figura 39: Participantes na roda. 
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culturais, de uma forma geral, e às rodas de São Gonçalo, mais especificamente. Na trama, o 

festejo ocorreu no distrito da Gameleira e foi organizado por dona Ceci, contando com a 

presença de personagens como Beatriz, Miguel, Sophie e Martim. O fotojornalista chega e 

começa a fotografar a festa. A professora vai recepcioná-lo, se diz surpresa com a presença 

dele. O rapaz fala que não poderia faltar. Fica fascinado com as manifestações da nossa cultura 

e com São Gonçalo, em especial. A mãe dele (Leonor) era devota. Beatriz responde que ele 

deve aproveitar. Isso tudo vai secar e minguar, igual às águas desse rio. Martim discorda. Não 

no que depender de dona Ceci. A professora é enfática: pergunta de que adianta a ação de uma 

mulher só, se o povo não entender que é preciso preservar a sua cultura para fugir da extinção. 

Martim concorda e Beatriz continua. É pela força e pela fé de mulheres como a mãe, que essas 

tradições continuam sendo preservadas. 

Retratadas por Velho Chico em dois momentos diferentes, as rodas de São Gonçalo 

aparecem de forma a ressaltar dois aspectos distintos dessa expressão cultural: de rito religioso 

utilizado pelas mulheres como “recurso” para obter bons casamentos (o que fica exemplificado 

através da promessa feita por Leonor na primeira fase da trama), ela passou por um processo 

de repaginação. Em lugar de pura e simplesmente evocar o aspecto casamenteiro, a expressão 

cultural passa a ser celebrada como um festejo para perpetuar as marcas do folclore e dos 

costumes.  

Na segunda fase da história, a dança foi organizada por Ceci, que agiu não com o intuito 

de expressar a sua religiosidade (nem católica a personagem é), mas como uma forma de 

valorizar raízes, de manter uma tradição. Pode-se dizer o mesmo com relação a muitos dos 

personagens que estiveram presentes na dança: Martim, Miguel e Sophie não são devotos. 

Estavam lá tão somente para prestigiar/conhecer/se divertir na festividade, tratada como um 

elemento da brasilidade. “Seja bem-vinda à Gameleira, a essa minha festa e a esse povo. É o 

nosso país, visse, minha filha?!”, bradou Ceci ao ser apresentada por Miguel a Sophie, 

personagem francesa. Instantes depois, ao receber o arco para dançar com a acompanhante, o 

filho de Tereza diz à moça, todo animado “isso aqui é Brasil!” (não como uma forma de afirmar 

que a expressão é corriqueira no país inteiro, mas de ressaltar que ela – a dança – pode ser 

encarada com um exemplo do que ele – o Brasil – tem de mais genuíno).  

Antes de passarmos ao próximo subtópico, julgamos pertinente mais uma observação – 

não sobre a roda de São Gonçalo propriamente dita, mas sobre a forma como a trama lida com 

a condição feminina e a maneira de a mulher se relacionar com a solteirice. Na primeira fase da 

história, que se passou ao final da década de 1960, Leonor, apesar de bastante jovem, era 
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movida pelo desejo de se casar (tinha um pai machista, uma mãe extremamente submissa e três 

irmãos brutos e ciumentos que constantemente a vigiavam, e via no casamento a melhor – se 

não, a única – forma de mudar de vida. Tanto, que fez a promessa de joelhos aos pés do santo).  

Na segunda fase, ambientada “nos dias atuais”, o casamento deixa de ser a principal 

aspiração feminina. A mulher conquista mais autonomia, se realiza no trabalho e vê nele a 

forma de alcançar as posições que almeja. E dissemos isso não só pela professora Beatriz – que 

é mais velha que Leonor, está solteira e não se preocupa nem um pouco com isso – mas pela 

própria forma como a nova roda de São Gonçalo é realizada, sem a presença de mulheres que 

façam alusão a participar do festejo com o intuito de arranjar marido (as únicas falas que fazem 

menção ao caráter casamenteiro do santo foram uma recomendação feita por Ceci a Miguel, de 

que ele não entrasse com Sophie na dança se não pudesse “sair com ela” – dando a entender 

que muitos casais que brincam juntos na roda terminam por se casar; e um argumento usado 

por Martim para convencer Beatriz a ser seu par “eu vim por apreço à festa, professora, não por 

essa fama de casamenteiro, até porque, eu não nasci para esse tipo de coisa. Eu juro”).    

 

       

 

      

 

Figura 40: Martim fotografa a roda.                                   Figura 41: Participante toca pandeiro. 

 

Figura 42: Músico na roda de São Gonçalo.                      Figura 43: Participante da roda de São Gonçalo. 
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3.2.2 A festa de São João 

 

A festa de São João, exibida nos capítulos 89, 90 e 91, é um evento que marca uma 

posição muito clara por parte dos criadores da obra. Há alguns anos, o espaço decrescente 

destinado ao forró pé de serra nos festejos juninos do Nordeste vem sendo alvo de muitas 

críticas e discussões, sobretudo quando se leva em conta os cachês astronômicos que as 

prefeituras costumam pagar pelos shows de grandes artistas nesse período. Em 2016, ano em 

que a novela estava sendo exibida, um desses casos ganhou repercussão nacional: uma liminar 

chegou a suspender a realização do show de Wesley Safadão no São João de Caruaru-PE. A 

Figura 44: Músico na roda de São Gonçalo.                      Figura 45: Participante da roda. 

 

Figura 46: Participantes na roda de São Gonçalo.              Figura 47: Participante da roda. 

 

Figura 48: Miguel e Sophie na roda de São Gonçalo.        Figura 49: Beatriz e Martim na roda. 
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decisão foi tomada depois que três advogados da cidade entraram com uma ação popular 

alegando suspeita de superfaturamento no valor do cachê que, segundo informações extraídas 

do Portal da Transparência, iria custar R$575 mil aos cofres públicos149.      

Em Velho Chico, a postura foi de defesa às práticas culturais associadas às culturas 

populares e de denúncia aos ditos “esquemas de prefeituras”. Antes mesmo de os festejos 

começarem (capítulo 87), um trio pé de serra que havia chegado dias antes em Grotas de São 

Francisco se despede de Chico Criatura. Chegou a hora de eles irem embora da cidade. Vida de 

artista é assim mesmo, se eles não correrem atrás, não tem quem corra por eles. Bento, que 

acompanhava a conversa, concorda. Diz que é de se contar nos dedos as prefeituras que se 

interessam por cultura. O dono do bar tenta convencê-los a ficar. O São João está aí, e vai ter 

festa. O sanfoneiro não se anima. Pergunta se vai ter oportunidade para trio pé de serra tocar. 

Chico responde que já faz tempo mesmo que não tem essas coisas. Na sua época, tinha aqueles 

forrós dos bons. A festa era tão boa, mas tão boa, que se alguém morresse, não tinha quem 

carregasse o caixão. O sanfoneiro concorda. Fala que já faz tempo que não tem forró de verdade 

no São João. Outro homem lamenta. Diz que, hoje em dia, só tem espaço para artistas famosos, 

para os quais, a prefeitura não controla gastos.  

Bento explica que isso ocorre porque a festa não é mais de São João. Uma a uma, as 

festas vão se tornando parte é de um esquema da prefeitura, que contrata os artistas do forró de 

plástico sem licitação. Os políticos ficam com uma parte do dinheiro, os artistas ficam com 

outra, e o povo, a festa, tudo que se dane. Chico concorda. Fala que esses artistas nem da região 

são, e de forró, não sabem nem os passos. O vereador tenta animar os homens a ficarem. Diz 

que, no esquema da prefeitura, não tem como eles entrarem mesmo, mas existem outros 

caminhos. Mostra no jornal da cidade o anúncio de um concurso anual de forró pé serra. Pede 

que os homens se organizem. A prefeitura vai ficar com o forrozinho de plástico, e eles vão 

montar o deles. De couro e de baião, que é para mostrar como é que se faz. 

No capítulo 88, o vereador começa a preparar a festa de São João. Ajudado por alguns 

rapazes, ele põe bandeirolas na praça. Diz que esse ano o festejo vai ser arretado. Não vai 

aparecer ninguém no forró de plástico da prefeitura. Chico também auxilia na organização e 

distribui panfletos da festa. Na igreja, após a missa (capítulo 89), Tereza e Santo conversam. 

Ela diz que faz tempo que não vai à festa de São João em Grotas. Ele faz propaganda do festejo. 

Fala que esse ano vai ser muito bom, Bento arrumou um espaço para os artistas da região 

 
149 “Show de Wesley Safadão, contratado por R$575 mil em Caruaru, é suspenso”, O Globo, 22 de junho de 2016. 
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tocarem, vai ser como era no tempo deles. Tereza se anima e ele completa: de outro jeito, não 

presta não. A noite chega em Grotas do São Francisco e a festa de São João organizada por 

Bento (com a ajuda da população descontente com a festa da prefeitura) é iniciada. E apresenta 

de tudo o que há de mais tradicional em arraiá do interior: tem desde o padre abrindo o festejo 

com estandartes do santo, passando pelos chapéus de palha, comidas típicas, fogos, barracas, 

bandeirolas, fogueira, quadrilha, parque de diversões e, claro, o forró pé de serra.  

Indignado com o esvaziamento da festa oficial (e com o fato de o São João ter sido 

organizado por seus opositores), o coronel liga para o prefeito e ordena que ele acabe com o 

festejo. No entanto, após ser aconselhado pelo genro deputado, resolve mudar de estratégia: 

melhor do que pôr fim à comemoração, seria ele ir até lá e mostrar a todos que não existe festa 

de São João sem o coronel Saruê. No momento em que o secretário de segurança pública está 

na praça acompanhado da guarda municipal – e instaura a maior confusão ao exigir que a festa 

seja encerrada por falta de alvará –, o coronel chega e desautoriza o homem. Demagogo, 

pergunta o que está acontecendo e exige, na frente de todos, que o documento de autorização 

seja concedido. “E o povo tá errado em fazer festa, é? Se explique, cabra! (...) Se a prefeitura 

não quis dar o alvará para o meu povo, eu dou o meu, e é agora. (...) A praça é do povo, a praça 

e essa cidade também e a festa de São João. É por isso que eu gosto dessa minha cidade, porque 

ela tem um povo que tem iniciativa, um povo ordeiro, um povo laborioso como em nenhuma 

outra cidade tem. É por isso que eu, como cidadão de Grotas, me sinto orgulhoso de ser filho 

dessa terra e de ser conterrâneo de cada um de vocês”, brada.  

Indignado com a postura do coronel, o vereador Bento resolve discursar também. E 

deixa a sua mensagem: “Coronel Afrânio, o senhor e os seus amigos, o secretário de segurança 

aqui e o seu outro amigo, o prefeito, que não quis assinar o alvará, todos eles, são muito bem-

vindos na nossa festa. Porque todos eles trabalharam nela e foi bonito de ver. Dona Maria 

organizando as flores de um lado, enquanto dona Tereza, ali, costurava as bandeirinhas do 

outro. Não foi, dona Tereza? Seu Geraldo e seus amigos levantando esse parque bem bonito, e 

assim a gente mostrou que não precisa da prefeitura pra isso, porque a gente faz com as nossas 

mãos. E se, no futuro, o poder público não criar juízo, a gente não vai fazer só festinha de São 

João, não. A gente vai construir escola, saneamento básico, e tudo mais que a cidade de Grotas 

precisar. Mas eu não vou falar mais nada não, que hoje não é dia de fala. Hoje não é dia de 

vereador, não é dia de coronel, não é dia de político nenhum. Hoje é dia de São João e, como 

disse sabiamente o nosso padre Benício, santo não tem partido. Então, o pessoal da música aí, 

taca esse forró e, minha gente, sebo nas canelas, porque essa festa de São João é nossa!”.   
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Figura 50: Abertura do São João de Grotas.                       Figura 51: Estandartes dos santos. 

 

Figura 52: Estandartes dos santos.                                      Figura 53: Bandeirinhas e roda gigante. 

 

Figura 54: Igreja com bandeirinhas.                                    Figura 55: Fogos. 

 

Figura 56: Miguel e Iolanda no túnel.                                  Figura 57: Imagem do santo. 
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3.2.3 A missa do vaqueiro 

 

A missa do vaqueiro teve origem com a morte de Raimundo Jacó, vaqueiro que fora 

covardemente assassinado nas caatingas do Sítio Lages, em Serrita-PE. Segundo se conta, o 

assassinato foi motivado por inveja: é que um outro vaqueiro da fazenda, Miguel Lopes, não se 

conformava com as habilidades de Raimundo. Em 08 de julho de 1954, o patrão recomendou 

que os dois saíssem à procura de uma rês muito estimada e brava, que havia se afastado do 

rebanho. Irado ao ver que o colega obteve sucesso na captura do animal, Miguel Lopes 

assassinou o valente vaqueiro à traição, golpeando-o fortemente com uma pedra. O assassino 

ainda chegou a ser preso, mas, um tempo depois, o processo foi arquivado por falta de provas 

(BARRETO et al, 1990). 

A missa foi criada no ano de 1971 pelo padre João Câncio dos Santos com o apoio do 

cantor Luiz Gonzaga, que era primo de Raimundo Jacó. Desde então, a missa passou a ocorrer 

anualmente, no quarto domingo de julho, na cidade de Serrita. A festividade celebra a valentia 

do vaqueiro (não apenas o assassinado, mas todos os que honram a profissão com bravura) e é 

iniciada com a procissão de mil vaqueiros a cavalo. Além de atrair milhares de turistas, a missa 

Figura 58: Pessoas dançam forró.                                         Figura 59: Foguete. 

 

Figura 60: Fogueira.                                                             Figura 61: Olívia e Lucas em barraca típica. 
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do vaqueiro tornou-se uma tradição no Nordeste, sendo reproduzida em várias cidades dos 

diversos estados da região (BARRETO et al, 1990). 

Em Velho Chico, a missa ocorreu por iniciativa do Padre Benício e homenageou, além 

de Raimundo Jacó, o estimado personagem Belmiro dos Anjos, que também era vaqueiro e fora 

assassinado na primeira fase da trama. A missa realizada em Grotas de São Francisco teve uma 

dupla missão: além do intuito de resgatar uma tradição que está sendo perdida (como ocorrera 

com as rodas de São Gonçalo e a festa de São João), ela surge como um evento político que põe 

em evidência a questão entre oprimidos e opressores. Mostra-se como uma manifestação 

daqueles que desafiam o poder dos coronéis e uma verdadeira provocação ao Saruê que, pelo 

simples fato de ter figurado como o principal suspeito da morte de Belmiro, fez com que as 

investigações do crime ficassem impunes.  

No capítulo 107, vendo que estava diminuindo o seu controle ante a população, o 

coronel Saruê resolveu procurar o padre. Diz que vai dar uma vultosa doação às caridades da 

igreja, pede que o religioso reze por ele e, ao final da missa, fale nos feitos dele e nos do genro 

deputado. O padre aceita a doação, mas diz que não vai participar da propaganda eleitoral. No 

capítulo 113, na cozinha da fazenda Piatã, padre Benício dá a notícia a Piedade: recebeu uma 

doação e, com o dinheiro que sobrou da caridade, vai fazer a missa do vaqueiro. Está com 

saudade das missas que realizava antigamente com o padre Romão e quer fazer uma coisa 

simples: pega de boi, pé de porteira e a missa. Pede que ela convença Santo a participar. Acha 

importante que Miguel, rapaz nascido e criado na capital, e que morou muitos anos no exterior, 

tenha contato com as raízes do avô que ele não chegou a conhecer em vida. 

No capítulo seguinte, no bar de Chico Criatura, o padre fala da festividade para Santo. 

Vai ser uma festa simples, mas muito bonita. Santo responde que tem certeza disso. Diz que 

não vai participar, mas que admira muito o religioso por gastar seu tempo e dinheiro para fazer 

uma festa dessa, ainda mais hoje em dia, quando ninguém mais liga para a tradição. O padre 

responde que ele liga e conta que a missa vai ter pega de boi também. Santo se preocupa. Diz 

que o religioso já foi em muita festa por lá e sabe do tanto de confusão que já teve. Mas o padre 

se mantém firme: ele não faz missa para agradar aos coronéis. Faz para valorizar a memória, a 

tradição dos vaqueiros que sabem honrar o gibão de couro que vestem e que passam a vida toda 

lutando pelo dia a dia nessas caatingas pelo sertão afora. Está fazendo essa pega e essa missa 

para honrar a memória dos vaqueiros, e principalmente, a de um deles, Belmiro dos Anjos. 

Santo agradece a homenagem ao pai, mas diz que esse ano não vai mesmo participar. Vai fazer 

sua oração e acender sua vela em casa mesmo. Se despede. Miguel, que acompanhava a 
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conversa com bastante interesse, diz que vai acertar a conta. No balcão, pergunta se o pai é um 

bom vaqueiro e Chico confirma. Dos vivos, Santo é o melhor que eles têm por lá. E quando se 

for, vai deixar umas quatro ou cinco boas pelejas para serem guardadas na lembrança desse 

povo. Miguel fica surpreso. Pergunta pelo avô Belmiro. Chico responde que aquele lá foi o 

maior vaqueiro e amansador de boi tinhoso que os seus olhos já viram correr caatinga nesse 

sertão. Nem o tiro apagou o feito dele na lembrança dessa gente. 

No dia seguinte na trama, mas ainda no mesmo capítulo, personagens das duas fazendas 

se preparam para ir à missa. Na fazenda Piatã, Olívia e Miguel estão animados. Na fazenda 

Grotas, o coronel Saruê pergunta por Tereza e se irrita ao saber que a filha foi à missa do 

vaqueiro. Acha um absurdo o padre ter gasto o dinheiro que ele deu com esse tipo de festa. 

Pensava que essa bobagem já tinha acabado há tempos. Doninha explica que o festejo não está 

em uso, mas ainda tem. O coronel tenta denegrir os participantes da festa, chamando-os de 

vagabundos, mas a empregada os defende. Pede que o coronel não fale assim. É tudo vaqueiro 

de lei, homem honesto, trabalhador. Ele diz que vai até lá para trazer a filha de volta e 

Encarnação resolve ir também. Vai espairecer igual à neta, afinal, não sabe se vai ter chance de 

ver essa festa outra vez. Iolanda se empolga para ir junto. Seguem movimentações nas duas 

fazendas, mas a missa do vaqueiro só é exibida no capítulo seguinte, de número 115.  

 A missa do vaqueiro exibida em Velho Chico contou com a produção de um altar de 

três metros, uma escultura da cabeça de Raimundo Jacó, a pintura de um retrato de Belmiro dos 

Anjos e estandartes com as bandeiras dos estados nordestinos. A novela exibiu, ainda, cenas 

feitas no tradicional festejo em Serrita. Os 15 vaqueiros que formaram um arco com os 

estandartes usaram figurinos compostos por 25 acessórios, entre gibão, calça, peitoral e luvas150. 

O diretor de arte Luiz Fernando Carvalho se preocupou em mostrar diferentes etapas da festa, 

como a chegada dos vaqueiros em procissão, a celebração da missa (com o padre Benício 

usando um chapéu de couro) e a pega de boi, que encerrou a festividade.  

Emocionado, o religioso proferiu algumas palavras que fazem alusão à origem da festa, 

em Serrita. “Foi na certeza de que Deus também é pai deste sertão, que o padre João Câncio 

prestou uma justa homenagem à memória do bravo vaqueiro Raimundo Jacó. E um grito de 

justiça se fez ouvir por todo o sertão deste país, quando a lei dos homens se fez calar diante da 

morte criminosa de um filho desta terra. Celebro essa missa em homenagem a Raimundo e a 

todos os vaqueiros que souberam honrar o couro que vestem. E ainda por este grito de justiça, 

 
150 Cristina Padiglione, O Estado de São Paulo, 23 de julho de 2016. 
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não posso deixar de prestar uma justa homenagem ao maior vaqueiro que já vi e a um dos 

maiores homens que Deus me deu a honra de conhecer, Belmiro dos Anjos, mais uma das 

vítimas da impunidade e do descaso da lei dos homens”. Após as palavras proferidas pelo padre, 

Santo chega trazendo o gibão do pai e recita alguns versos. “O vaqueiro nordestino, que guarda 

peito e gibão, é um herói celebrado das quebradas do nosso sertão. E pra Belmiro dos Anjos, 

nós tiramos o chapéu, que ele agora corre livre, nos vastos campos do céu”. Entrega o gibão ao 

padre, que deseja que cada gota de suor que escorreu naquela peça signifique uma gota de 

esperança para cada sertanejo que sofre neste sertão. Santo completa: “e que o sangue de 

Belmiro dos Anjos, que um dia banhou esta terra injustamente, faça florescer o amor e a 

fraternidade. E que o seu exemplo nunca saia da lembrança de cada um de nós”.  

Como era de se esperar, o vencedor da pega de boi foi o herói da trama, Santo, que 

durante a competição ainda se livrou bravamente de uma tentativa de assassinato. Deixando o 

coronel ainda mais furioso, ao fim da disputa – e às vistas de todos – ele deu o boi de presente 

à amada, Maria Tereza. 

       

 

      

 

Figura 62: Vaqueiros chegam em procissão.                       Figura 63: Vaqueiros chegam em procissão. 

 

Figura 64: Vaqueiros chegam em procissão.                       Figura 65: Vaqueiros chegam em procissão. 
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Figura 66: Vaqueiro com imagem.                                      Figura 67: Vaqueira com estandarte de santo. 

 

Figura 68: Vaqueiros chegam em procissão.                      Figura 69: Vaqueiros acompanham a missa. 

 

Figura 70: Vaqueiro assiste a missa.                                    Figura 71: Padre Benício celebra a missa. 

 

Figura 72: Altar da missa do vaqueiro.                                Figura 73: Padre homenageia Belmiro. 
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Figura 74: Vaqueiros tocam chocalhos.                           Figura 75: Santo chega com gibão de Belmiro. 

 

Figura 76: Vaqueiros levantam chapéus de couro.               Figura 77: Vaqueiros. 

 

Figura 78: Vaqueiros na pega de boi.                                  Figura 79: Vaqueiros na pega de boi. 

 

Figura 80: Homem persegue Santo.                                      Figura 81: Santo nota perseguição 
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Figura 82: Santo e homem se enfrentam.                             Figura 83: Santo intimida homem. 

 

Figura 84: Santo ameaça homem.                                        Figura 85: Santo vence pega de boi. 

 

Figura 86: Santo comemora vitória.                                    Figura 87: Vaqueiros saúdam Santo. 

 

Figura 88: Santo entrega boi a Tereza.                                 Figura 89: Santo entrega boi a Tereza. 
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Essa opção dos criadores em estabelecer na novela uma posição quase que política de 

defesa às expressões culturais é bastante reforçada pelo próprio local que eles escolheram para 

ambientar a trama: a região banhada pelo rio São Francisco, que é rica em lendas e tradições. 

O próprio rio carrega em torno de si uma série de misticismos e mistérios que alimentam o 

imaginário da população ribeirinha, e tudo isso é evidenciado na obra. Além da lenda indígena 

sobre a origem do rio, apresentada na já citada sequência de abertura do capítulo de estreia e 

posteriormente narrada a Martim pelo capitão Eugênio (capítulo 160), a novela traz as lendas 

da Serpente de Fogo, do Nego D’Água e do Gaiola Encantado.  

 

3.2.4 A lenda da Serpente de Fogo 

 

A lenda da serpente de fogo é bastante popular em Juazeiro-BA e Petrolina-PE, duas 

cidades divididas pelo rio São Francisco e com uma pequena ilha entre elas, a Ilha do Fogo. 

Segundo se conta, as duas cidades estavam prestes a serem inundadas por uma serpente gigante, 

mas Nossa Senhora das Grotas, padroeira de Juazeiro, interveio. Amarrou a serpente com três 

fios dos seus cabelos e a deixou presa embaixo de uma pedra na Ilha do Fogo. Tal proteção, no 

entanto, não seria definitiva. Devido aos pecados cometidos pelos homens, os fios começaram 

a se soltar. Segundo a lenda, dois deles já se partiram. Quando terceiro fio de cabelo da santa 

arrebentar, a serpente estará livre e as duas cidades serão submersas pelo rio.    

Na novela, a versão apresentada é um pouco diferente. A serpente, representada pelo 

lustre que fica na capela da fazenda Grotas, teria sido presa no fundo do rio por um dos 

antepassados da família de Sá Ribeiro. Assim como a lenda contada em Juazeiro e Petrolina, o 

instrumento utilizado para prendê-la foram três fios do cabelo de uma santa, Nossa Senhora 

(Maria de Nazaré, não a das Grotas). Outra diferença entre as duas histórias seria a punição a 

Figura 90: Luzia e Bento se surpreendem.                        Figura 91: Afrânio e Calos Eduardo se irritam. 
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ser imposta pela serpente: na novela, ela estaria revoltada por ter sido aprisionada e se vingaria 

colocando fogo em tudo.  

A referência à lenda é feita em vários momentos da trama. Quando Maria Tereza e 

Cícero são crianças, ela é narrada por Doninha como uma história que faz amedrontar. Na 

segunda fase, ela serve como objeto de reflexão de muitos personagens, cuja forma de encarar 

o lustre/lenda reflete suas próprias personalidades.  

Bastante fiéis às tradições, Cícero, Doninha e Dalva estão entre os que morrem de medo 

de a serpente se soltar. Ambientalista, Miguel se diverte ao ver o temor que os empregados têm 

da serpente. Diz que o errado nessa história é o homem, que a prendeu. “Não se deve aprisionar 

a natureza”, destacou o rapaz (capítulo 54). Mocinha da trama, Tereza sempre buscou ser livre. 

É encantada pela lenda desde pequena, e ainda criança desejava que a serpente se soltasse. 

Sempre quis se aproximar do lustre, observar os olhos vermelhos do animal. Infeliz com a 

própria história, impedida, por mais de 30 anos, de viver ao lado do homem que ama, chega a 

revelar a Doninha que queria ser como a serpente da lenda. “Se fosse igual a ela, seria forte o 

bastante para ter as rédeas do destino nas mãos” (capítulo 47). Não podemos desconsiderar o 

fato de que mesmo discordando das práticas do pai, ela sempre se manteve presa às vontades 

dele. Não achava certo o uso de agrotóxicos na fazenda, mas não tinha coragem de manter uma 

postura mais firme e simplesmente largar o trabalho por perceber que suas opiniões eram, a 

todo tempo, desconsideradas. Estava sufocada pelo desejo de revelar a Miguel a verdadeira 

identidade do pai dele, mas não tinha força para encarar a reação do rapaz e, pior, não tinha 

coragem de contrariar o coronel, que certamente perderia o neto para o seu maior desafeto. 

Sempre em conflito entre o homem que gostaria de ter sido e o coronel Saruê que se 

tornou, Afrânio vê na serpente um instrumento de reflexão sobre os próprios caminhos. No 

capítulo 131, ao se dar conta de que duas das correntes que prendiam o lustre se soltaram, deseja 

que o terceiro fio se rompa para que a serpente acabe logo com tudo o que ele vinha construindo. 

“Quem sabe assim não apareça alguém que saiba fazer as coisas direito?”. Apesar da fortuna 

acumulada e de todo o poder que conquistou, o coronel é, antes de tudo, um ressentido. Se 

curvou ao destino que a mãe traçou para ele, mas sofria com o fato de não ter sido o filho 

preferido dela. Construiu um império com terras a perder de vista, mas não conseguiu fazer um 

herdeiro, alguém do seu sangue que levasse suas conquistas adiante: tanto o filho Martim, 

quanto o neto Miguel lhe viraram as costas. As novas gerações da sua própria família lhe 

apontavam erros e condenavam suas práticas.  
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Arrogante e ambicioso, Carlos Eduardo chantageia o sogro e consegue, enfim, alcançar 

o posto que tanto queria, se tornando o novo coronel Saruê. No capítulo 170, olha o lustre e diz 

que ele não vai cair. Fez muitos sacrifícios para chegar até ali e não vai renunciar a nada. No 

capítulo seguinte, se julgando imbatível, tem um monólogo se dirigindo à serpente pendurada 

no teto. Diz que conseguiu. É o coronel Saruê e vai subir ainda mais alto. Não chegou até onde 

chegou com a ajuda de ninguém. Conquistou tudo sozinho e não tem medo de Deus e nem de 

uma serpente. O deputado é um forasteiro sem vínculo afetivo com o rio e totalmente alheio ao 

vasto imaginário que ele alimenta. Não consegue acreditar em uma lenda e faz pouco dela. 

Atingiu um nível de soberba tal, que até se esqueceu de que é covarde. Se julga imbatível, alheio 

a tudo e a todos.  

Ainda no que tange à lenda da serpente de fogo, o já citado capítulo 131 apresenta outras 

cenas representativas. Na casa de Zé Pirangueiro, Martim está deitado na rede, contemplativo. 

O pescador pergunta em que ele está pensando e o rapaz fala na lenda. Zé conta que existem 

duas versões para a história, mas o amigo só conhece uma por ser um de Sá Ribeiro, ninguém 

seria louco de lhe contar a versão correta. Na sequência, a ação é transferida para a capela da 

fazenda Grotas. Carlos Eduardo entra para falar com o sogro, que olha para a serpente no lustre 

e pergunta o que vai acontecer se ela se soltar. Afrânio conta que faz mais de cinco gerações 

que um antepassado seu a prendeu no fundo do rio com os fios de cabelo da santa. A serpente 

de fogo deve ter muito ódio de todos naquela casa. O deputado não se abala. Acha que tudo 

isso é crendice. Uma história que o português inventou para justificar todo o massacre que fez. 

O coronel insiste. O que eles irão fazer se a serpente se soltar? Carlos responde que vão prendê-

la de novo, nem que para isso usem todos os fios de cabelo da santa. 

Quando a ação retorna à casa de Zé Pirangueiro, no distrito da Gameleira, o pescador 

conta as duas versões da lenda para Martim. A primeira, que o rapaz conhece, é que os 

portugueses vieram para salvar os jesuítas, que estavam sendo atacados, e aprisionaram a 

serpente para se defender da ameaça que ela representava. Na segunda, a serpente é o próprio 

rio de antigamente, que vinha serpenteando pela caatinga e pelo cerrado até adocicar a água do 

mar. O fogo era o seu povo guerreiro, que lutou pela liberdade e pela natureza. Hoje o rio vive 

preso, mas não é pelos fios de cabelo da santa, é pela ganância humana. 

O que julgamos mais interessante é que o lustre de serpente, de fato, teve os três fios 

arrebentados e despencou. Na nossa abordagem, consideramos pertinente o argumento de Zé 

Pirangueiro de que a serpente simboliza o rio aprisionado pela ambição daqueles que fazem um 

mau uso das suas águas. As primeiras correntes do lustre despencaram em duas situações 
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relacionadas a Santo, dois atentados sofridos por ele (um na primeira fase da novela, quando 

Cícero tenta matá-lo por ciúme após vê-lo com Maria Tereza; e outro na segunda fase, quando 

o protagonista leva três tiros numa emboscada tramada por Carlos Eduardo e fica desaparecido). 

Como Santo é um dos personagens que atuam em defesa do rio, encaramos as duas correntes 

arrebentadas como “protestos” da serpente, o prenúncio de que algo ruim acontecerá caso o seu 

protetor morra. A terceira corrente se rompe no último capítulo da novela, mas isso não se dá 

em virtude da maldição: o lustre enfim despenca quando Carlos Eduardo, verdadeiro vilão da 

história e último Saruê, sucumbe na caatinga. O rio enfim se livra daquele que seria sua 

principal ameaça, tanto, que após a queda da serpente nada pega fogo ou é destruído. Muito 

pelo contrário. A fazenda e a cidade passam a viver uma nova era, marcada pelas práticas 

sustentáveis e pelo trabalho responsável. Todos, enfim, estão livres das práticas danosas e 

corruptas que aprisionavam aquele trecho do rio e davam sustentação ao poder dos Saruês. 

 

       

 

       

 

3.2.5 A lenda do Nego D’Água 

 

O Nego D’Água, também conhecido como Caboclo D’Água, é uma entidade mística 

que habita diversos rios brasileiros, dentre os quais, o São Francisco. Segundo a lenda, ele tem 

Figura 92: Lustre da serpente de fogo.                                Figura 93: Lustre da serpente de fogo. 

 

Figura 94: Lustre da serpente de fogo.                                Figura 95: Lustre da serpente de fogo. 

 



197 
 

a cor de bronze, é uma figura atlética, careca e com o corpo repleto de escamas, meio homem, 

meio anfíbio. Ele é considerado um dos protetores do rio e é bastante temido pelos pescadores, 

visto que tem o hábito de virar embarcações e afugentar os peixes. Para driblar os castigos 

aplicados pelo Nego D’Água, é comum que os pescadores e demais trabalhadores do rio lhe 

ofertem fumo e cachaça. Há locais, também, em que as pessoas costumam pintar estrelas 

brancas e colocar facas presas aos cascos dos barcos, consideradas formas eficientes de mantê-

lo afastado. 

Na obra Velho Chico, a figura do Nego D´Água geralmente é mencionada por 

personagens como a raizeira Ceci, que tem dons mediúnicos e costuma ver as criaturas 

encantadas do rio, e pelo pescador Zé Pirangueiro, segundo o qual, nada é encontrado no São 

Francisco se não for pela vontade do Nego D’Água, que só ajuda a quem for merecedor. Na 

trama, a divindade ganha certo destaque com o atentado a tiros sofrido por Santo no capítulo 

126. A tocaia foi provocada por Carlos Eduardo e aconteceu próximo ao rio, após um encontro 

amoroso do casal de protagonistas. Após levar os tiros, quase inconsciente, Santo pede que o 

seu cavalo o leve até as águas. Ele cai e é carregado pela correnteza. Nesse momento, Ceci tem 

um pressentimento e faz uma espécie de ritual. Derrama cachaça, corta pedaços de fumo, quebra 

patuás no rio e pede proteção ao Nego D’Água. Santo emerge na água e é encontrado por índios, 

que salvam a vida dele. 

Durante os capítulos em que Santo esteve desaparecido, a população de Grotas se 

revezou para procurá-lo. Grupos vasculharam as diversas croas, Bento e Tereza bateram o rio 

em um barco, Martim se juntou a Zé Pirangueiro e a um personagem novo, chamado Cabelinho 

(capítulo 130). Apontado como um profundo conhecedor do São Francisco, o homem teve uma 

atuação que serviu para reforçar a crença no poder do Nego D’Água e das forças daqueles que 

conhecem os mistérios do rio. Antes de iniciar as buscas, ele derramou cachaça e jogou fumo 

na água, pedindo o auxílio do Nego D’Água. Os três subiram no barco e foram a um 

determinado ponto do rio. O homem explica que, se Santo caiu mesmo no local onde a tocaia 

aconteceu, o corpo só pode ter ido parar ali. Os três passam um tempo sentados na margem do 

Velho Chico, observado as águas. Zé Pirangueiro e Cabelinho bebem cachaça, Martim pergunta 

se eles não vão fazer nada, mas o homem pede que ele tenha calma: ainda não é o momento. O 

rapaz se levanta para entrar na água, mas Cabelinho não deixa. Diz que ele não deve entrar se 

tiver vontade de voltar. O rio está raso, mas ainda tem seus perigos.  

Um tempo depois, Martim está ainda mais impaciente. Diz a Zé Pirangueiro que respeita 

todas as crenças, mas que tem hora para tudo, até para manias. O pescador responde que ele vai 



198 
 

ter que falar isso é para o Velho Chico, ele é que é cheio de manias. Diz que o rapaz deve ficar 

tranquilo. Pode não parecer, mas Cabelinho conhece todas as correntes e sumidouros do rio. 

Martim concorda, não parece mesmo. Acha um absurdo que, enquanto todos estão procurando 

por Santo, eles fiquem lá parados, tomando cachaça. Zé Pirangueiro sorri. Fala que o Velho 

Chico tem os seus segredos e as suas manias, as coisas devem ser feitas quando ele manda, e 

não quando se quer.  

A narrativa é deslocada para o bar de Chico Criatura, onde outros personagens 

comentam o desaparecimento e as buscas por Santo. Quando a ação retorna ao rio, Cabelinho 

está mergulhando e é observado por Martim e Zé Pirangueiro. O rapaz se preocupa e o pescador, 

mais uma vez, tenta tranquilizá-lo. O amigo é versado na arte de encontrar gente engolida pelo 

rio. Após algumas tentativas, o homem diz que Santo não está no Velho Chico. O corpo deveria 

estar mergulhado ali. Se não enroscou pelo caminho, Santo conseguiu nadar para longe. Nos 

capítulos seguintes, quando as buscas estão praticamente encerradas e a maioria dos 

personagens acredita que Santo está morto, Zé Pirangueiro e Ceci são dos poucos a 

incentivarem Tereza a continuar procurando pelo amado: o Nego D’Água jamais deixaria que 

ele morfresse. Ele certamente foi levado para longe do rio. De fato, os dois tinham razão.  

A novela se mostra, mais uma vez, a favor de um tradicionalismo que tem como objetivo 

valorizar as tradições populares, os saberes da população ribeirinha e a multiplicidade de cultos 

e credos existentes no país. Traz um pouco do vasto imaginário ligado ao rio e mostra 

peculiaridades de um dos muitos brasis que a maioria desconhece. Além disso, comprometida 

em trazer um pouco de fantasia ao horário nobre, sempre tão ocupado por tramas realistas, a 

novela dá ao telespectador a oportunidade de se encantar com o misterioso e o fantástico. 

       

 
Figura 96: Ceci faz prece no rio.                                          Figura 97: Ceci põe patuás no rio. 
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Figura 98: Ceci derrama cachaça no rio.                              Figura 99: Ceci põe fumo no rio. 

 

Figura 100: Santo submerge na água.                                  Figura 101: Ceci faz prece no rio. 

 

Figura 102: Ceci quebra patuás.                                           Figura 103: Ceci quebra patuás. 

 

Figura 104: Santo emerge na água.                                      Figura 105: Santo emerge na água. 
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Figura 106: Santo é achado por índios.                                Figura 107: Índios levam Santo para tribo. 

 

Figura 108: Cabelinho vai ajudar nas buscas.                      Figura 109: Cabelinho vai ajudar nas buscas. 

 

Figura 110: Cabelinho derrama cachaça na água.              Figura 111: Cabelinho corta pedaços de fumo. 

 

Figura 112: Cabelinho joga fumo no rio.                            Figura 113: Cabelinho espera para entrar na água. 
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3.2.6 A lenda do Gaiola Encantado 

 

A lenda do Gaiola Encantado, também conhecido como Vapor Encantado ou Vapor 

Fantasma, é mais conhecida na região do médio São Francisco, no trecho navegável entre as 

cidades de Januária-MG e Bom Jesus da Lapa-BA. Segundo a tradição, a lenda diz respeito a 

uma embarcação fantasma que costumava ser vista à noite por muitos ribeirinhos. As versões 

sobre a finalidade do tal barco são as mais diversas: há os que acreditam que nele havia uma 

festa, há os que defendam que o barco navegava completamente vazio, há quem diga que ele 

servia para carregar as almas dos que morreram afogados, há até os que defendam que ele vinha 

para arrastar as pessoas para o outro mundo, do qual elas nunca mais poderiam sair. Na cidade 

de Ibotirama-BA, são muitos os relatos de que as luzes e até a fumaça do vapor costumavam 

ser vistas pela multidão. As pessoas iam esperar sua parada no cais, mas a luz começava a 

desaparecer sem o barco jamais chegar151. 

Na novela, a passagem do Gaiola Encantado era vista/sentida por muitos personagens, 

mas a sua ligação era mais forte com os fios narrativos relacionados às trajetórias de Encarnação 

 
151Informações extraídas da página do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e do site Noite Sinistra. 

Disponível em: https://www.noitesinistra.com/2016/08/a-lenda-do-vapor-encantado.html. Acesso em: 14 de 

janeiro de 2019.  

Figura 114: Cabelinho observa o rio.                                 Figura 115: Cabelinho observa o rio. 

 

                                              Figura 116: Cabelinho diz que Santo não está no rio. 

 

https://www.noitesinistra.com/2016/08/a-lenda-do-vapor-encantado.html
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e Martim. Segundo se acreditava na trama, o Gaiola era um barco mágico que servia para ajudar 

as almas dos ribeirinhos a fazerem a travessia, mas só conduzia aqueles que fossem 

merecedores. Os que, em vida, fizeram algo para proteger o rio. Na novela, Encarnação vivia 

amargurada desde a morte do filho Inácio. Não se conformava com a partida prematura do 

menino e esperava ter com ele de novo, nem que fosse em espírito, já que seu corpo fora levado 

pelas águas do rio e ninguém jamais o encontrou. Toda vez que ela sentia a passagem da 

embarcação fantasma, corria para a margem do Velho Chico, mas nunca conseguia ver o filho 

entre as almas a bordo do Encantado. 

Ao voltar para a cidade de Grotas (e para a fazenda da família) Martim resolveu ajudar 

a avó a pôr fim àquele sofrimento. Quando Inácio morreu, há mais de sessenta anos, o coronel 

Jacinto havia emparedado o quarto do filho com todos os brinquedos e demais pertences dele. 

Martim tinha certeza de que a alma do tio ficara presa no quarto e, no capítulo 135, consegue 

convencer a avó a pôr a parede abaixo. É o próprio Martim quem reabre o quarto de Inácio 

usando uma marreta. Quando a porta é liberada, todos sentem a passagem de um vento que sai 

do cômodo. Na beira do rio, Encarnação e Iolanda ouvem os risos do menino. A centenária 

manda que ele vá brincar em paz. Não demora, e mainha vai para junto dele.  

Destinado a limpar toda a sujeira por trás do nome (e do dinheiro) da família, Martim 

mergulha em uma investigação que o leva à descoberta de um imenso esquema de corrupção. 

Ao descobrir que o cunhado “o pegou”, descobrindo todas as suas falcatruas, o novo coronel 

assassina o rapaz (final do capítulo 157). Encarnação entra em desespero ao sentir que algo 

aconteceu com o neto. Pede que Doninha reúna as rezadeiras, precisa fazer uma novena na 

intenção do rapaz. No início do capítulo 159, Martim, que dormia em uma rede no Gaiola 

Encantado, é acordado por um grupo de indiozinhos. Admira as paisagens por onde estão 

passando, tira fotos e diz que o mundo tem muitas belezas, é uma pena que a gente não pare 

para olhar. Faz amizade com Eugênio, o capitão do barco, com quem passa a ter vários diálogos.  

Na fazenda Grotas, Encarnação ouve o apito do Encantado e corre para a margem do 

rio. Se atira na água, pede que a embarcação espere por ela e se agarra a uma corda presa ao 

barco. Inácio ainda tenta puxá-la, mas Encarnação não consegue segurar. Miguel vê a bisavó e 

mergulha no rio para salvá-la. Aos prantos, a centenária fala que o Gaiola partiu sem ela, que 

perdeu a hora da morte. O rapaz a leva para casa e ela conta a todos que viu as almas de Martim 

e de Inácio a bordo da embarcação fantasma. A família se preocupa e começa a realizar buscas 

pelo rapaz, mas ele não é encontrado. 
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No capítulo 168, já arrependido de todos os erros que cometeu com os filhos, Afrânio 

resolve sair à procura de Martim. Seguindo a uma pista de que o rapaz teria ido à foz do rio São 

Francisco, viaja até lá, onde avista o Gaiola Encantado. Pede que um barqueiro o leve até o 

vapor, mas ninguém além dele consegue ver o barco. Ele se atira no mar. A bordo da 

embarcação fantasma, no capítulo 169, Martim é avisado por Eugênio de que a viagem deles 

acaba ali. O rapaz, enfim, descobre estar morto e chora arrependido por ter ido embora sem dar 

um abraço no pai. O capitão explica que todas as pessoas que estavam no barco eram almas. 

Sua missão é conduzir a todos ao lugar a que pertencem. Quando Martim questiona por que ele 

ficou logo ali, Eugênio responde que esse era o sonho do rapaz. Ver o rio correr até o mar. 

Demorou a vida para chegar até ali porque sabia que era ali que ia terminar o que começou. O 

destino do rapaz é lutar pelo rio, a vida não acaba quando termina. Numa ilha em meio ao mar, 

Afrânio diz que não consegue ver o filho, mas sente que ele está lá. Tem consciência de que é 

tarde, mas se arrepende pelos erros e pelas coisas certas que não fez. Sabe que o mundo sem o 

filho vai ser pior, não há nada que possa fazer quanto a isso, mas também tem certeza de que 

pode fazer desse mundo um lugar melhor sem a sombra do coronel Saruê.      

No capítulo 171, penúltimo da trama, o ex-coronel resolve procurar o Ministério Público 

para passar informações sobre o esquema de fraudes em licitações e desvio de recursos 

públicos. A investigação em curso se chama, justamente, “Operação Gaiola Encantado”. O 

advogado tenta alertar Afrânio sobre o peso da delação que ele vai fazer e o que pode pedir em 

troca, mas ele está resolvido: não foi até lá para negociar nada. Foi para falar o que sabe, o que 

fez e o que viu. Foi também para devolver o que não lhe pertence, inclusive, essa maldita culpa 

que sente. Ao sair da sala do procurador de justiça, Afrânio é entrevistado pela imprensa. Fala 

que foi até lá por motivo de consciência, não tem nenhum interesse nisso. Também não tem 

dívidas com o Estado, tem com a família dele. No último capítulo, ele entrega documentos com 

detalhes do esquema e ganha o direito de responder em liberdade, pelo tanto que colaborou com 

a justiça. Volta para os braços de Iolanda e passa o controle da fazenda para Miguel. Enfim, o 

rapaz vai poder fazer o que é certo para a terra, para o rio e para todos. Grotas se torna referência 

em sustentabilidade, transformando a realidade da região.  
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Figura 117: Gaiola Encantado.                                            Figura 118: Martim no Gaiola Encantado. 

 

Figura 119: Martim no Gaiola Encantado.                          Figura 120: Martim conversa com Eugênio. 

 

Figura 121: Gaiola Encantado.                                            Figura 122: Encarnação chama o Encantado. 

 

Figura 123: Encarnação chama o Encantado.                      Figura 124: Encarnação entra no rio. 
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3.3 As representações do trabalho 

 

Em Velho Chico, a exemplo do que ocorre em outras obras da parceria Benedito Ruy 

Barbosa e Luiz Fernando Carvalho, o trabalho é extremamente valorizado. Tanto, que as 

imagens de trabalhadores (na lida no campo, nos galpões das fazendas, no cais ou na feira) 

costumam estampar muitas das passagens de cena, como observou Souza (2004b) ao analisar a 

novela Renascer. Na trama propriamente dita, todos os personagens (a exceção de Encarnação 

e de Iolanda, que ao final da primeira fase da história renunciou à carreira de cantora para viver 

ao lado de Afrânio) desenvolvem algum tipo de trabalho ou atividade. E mais até do que isso, 

além de todos trabalharem, há uma necessidade do texto em ressaltar a importância desses 

trabalhos, que levam a um caminho que vai além da obtenção do sustento: Velho Chico faz 

questão de deixar claro que é o trabalho quem traz a dignidade do homem.  

O personagem Martim, por exemplo, chega a ser injuriado pelo pai em vários 

momentos. O coronel tenta humilhá-lo, tachando-o de vagabundo. Mas o rapaz tem sim uma 

ocupação. Foi embora de Grotas, estudou e tornou-se fotojornalista, correspondente de guerra. 

Ganhou até o prêmio Pulitzer por uma fotografia tirada em um conflito na África. O rapaz, 

inclusive, chega a se incomodar quando está hospedado de favor na casa de Chico Criatura. 

Como comentou com o dono do bar, no capítulo 87, “estou precisando trabalhar”. Chico se 

surpreende. “Trabalhar para quê? Você não é herdeiro?”. Martim nega. “Não sou herdeiro de 

nada. Desde os 18 anos, quando saí de casa, eu não dependi de um centavo do coronel. Disso 

eu tenho orgulho”.  

Além disso, é marcante na obra a concepção de que a consciência do valor desse trabalho 

é um importante passo para se pôr fim a muitas formas de exploração. Uma ideia estampada 

                                                Figura 125: Encarnação tenta partir no Encantado.                       
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em muitos diálogos e nos fios narrativos que se relacionam à trajetória de vários personagens. 

Outros aspectos bastante fortes em Velho Chico são as oposições entre os bons e os maus 

patrões; e entre o reconhecimento/importância do trabalhador (e suas organizações, como as 

cooperativas) e os interesses dos latifundiários produtores de fruta para exportação etc. 

Conflitos que perpassam toda a obra. 

O coronel Jacinto, da primeira fase, era um exemplo de patrão paternalista. Explorava 

os seus trabalhadores (e os pequenos produtores de quem comprava o algodão), pagava-lhes 

soldos de miséria, mas não deixava de atendê-los em caso de necessidade, dando comida, 

assistência médica e remédios. Os funcionários, que não se davam conta de estarem em uma 

relação de trabalho abusiva, apegavam-se aos pequenos “favores” prestados e tinham 

verdadeira adoração pelo patrão. O assistencialismo do coronel abarcava também as obras da 

igreja, às quais dava vultosas contribuições (aspectos lembrados em mais de uma ocasião por 

personagens como Encarnação e padre Romão).  

Assumindo os negócios da família com a morte do pai, Afrânio se tornou um 

empregador ainda mais rígido (e hipócrita). Fingia ter apresso pelos funcionários (a quem se 

referia como “meu povo” e chegava até a dizer que os via como filhos), mas não hesitava em 

aumentar desordenadamente suas cargas de trabalho (no capítulo 9, por exemplo, ele afirma a 

Clemente que iria ampliar a produção sem aumentar o número de trabalhadores. “Quem colhe 

um pé, colhe dois. Quem colhe dois, colhe quantos eu mandar”, destacou). Fingia tratá-los como 

membros da família, mas não tolerava aproximações (no capítulo 25, ele se enfureceu ao chegar 

ao galpão e perceber que a filha preferiu comemorar o centenário de Encarnação com os 

funcionários, e não com os convidados dele na sala. Mandou recolher o champagne que havia 

distribuído e deu esporro. “Que diacho é isso aqui agora? (...) Se vocês não sabem beber, é 

melhor recolher do que alguém fazer uma besteira. Vocês são todos meus filhos, mas tem uma 

hora que é preciso saber não misturar as coisas”.).  

Capitalista, ele modernizou a produção da fazenda Grotas e desenvolveu toda uma 

estrutura política para sustentar seus negócios e propriedade de terras. Tornou-se referência na 

exportação de frutas e levou a família para trabalhar consigo: Maria Tereza era responsável pelo 

controle e pela exportação; aspirava que o neto Miguel se tornasse o seu herdeiro, substituindo-

o como o novo Saruê quando se aposentasse; o genro Carlos Eduardo, deputado, cuidava dos 

seus interesses ante a bancada ruralista e o Congresso; e a sua maior decepção foi ver que o 

filho Martim lhe virou as costas, se recusando a seguir os seus passos.  
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A sua intransigência se estendia dos funcionários aos familiares. Queria que todos 

agissem sempre do seu jeito e não aceitava sugestões ou contestações. Gostava de gritar que foi 

sozinho que ampliou o patrimônio deixado pelo pai. Na reta final da novela, quando perdeu o 

controle de tudo e se viu só na fazenda (os filhos e o neto se afastaram dele; a mãe, que 

concordava com os seus métodos, morreu; e até Iolanda desistiu de tentar lutar pelo 

relacionamento que tinham), Carlos Eduardo assumiu o comando dos negócios e revelou-se um 

patrão ainda pior, capaz de humilhar funcionários e de agir com violência e trapaça contra os 

que atravessassem o seu caminho. 

Na fazenda Piatã, principal concorrente da fazenda Grotas, tudo funcionava de forma 

diversa. Capitão Rosa e a esposa Eulália eram justos e contrários a toda e qualquer forma de 

exploração. Tanto, que quando a família do retirante Belmiro foi levada até lá pelo padre 

Romão, o dono da casa se sentiu incomodado: a colheita do algodão já estava praticamente 

terminada e ele não tinha condição de arcar com novos funcionários. Não achava justo que um 

trabalhador labutasse apenas por casa e comida. Ao passo em que a relação das duas famílias 

foi se estreitando e o vaqueiro se tornou o braço direito dos donos da propriedade, sua fidelidade 

e dedicação também foram recompensados: já viúva, Eulália transformou Belmiro em seu 

herdeiro. Queria que, após a sua morte, a fazenda fosse dividida entre a filha de criação, Luzia, 

e a família do leal funcionário. Na segunda fase da trama, quando a Piatã se transformou em 

produtora de uvas, mais uma diferença notável às práticas da fazenda Grotas: enquanto o 

coronel Saruê resistia terminantemente a dar qualquer tipo de capacitação aos seus funcionários, 

diálogos entre Santo e a filha Olívia (que serão reproduzidos mais adiante) dão mostras de que 

eles costumavam dar treinamentos aos seus trabalhadores, sobretudo no que tange às práticas 

de segurança e ao uso adequado dos defensivos. 

Ambientada numa pequena cidade do interior do sertão cuja economia era voltada, 

sobretudo, ao agronegócio e à agricultura familiar, Velho Chico dedica grande atenção à vida e 

ao trabalho do homem do campo, com seus problemas, dificuldades e perspectivas. Dá enfoque 

às relações de exploração a que muitos trabalhadores/produtores rurais são submetidos, mas 

aponta também possíveis caminhos para lhes trazer mais autonomia (como é o caso da 

organização em cooperativas). Mostra as práticas da agricultura convencional – e o quanto ela 

pode ser nociva ao solo e à água – mas destaca também, de forma quase que pedagógica, jeitos 

de inserir mais sustentabilidade ao trabalho no campo (afinal, como apontamos no capítulo 

anterior, essa trata-se de uma obra que se insere ao que Hamburger (2005) classificou como 

“novelas de intervenção”). Além disso, apesar do grande destaque dado aos trabalhadores 
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rurais, nota-se na obra uma preocupação em retratar muitos outros segmentos do proletariado 

que compõem a pequena Grotas de São Francisco, como é o caso das rendeiras, dos pescadores, 

das empregadas domésticas, dos jagunços e dos artistas populares. 

Para uma observação mais atenta, optamos por trazer aqui as histórias da família dos 

Anjos (para os quais, a dedicação ao trabalho se confunde com a busca por justiça), do pescador 

Zé Pirangueiro (que vê na impossibilidade de sustentar a família com o seu trabalho o rumo 

para o alcoolismo e a depressão), das rendeiras (que encontram numa tradição de família a 

oportunidade de ajudar no sustento familiar) e dos principais funcionários do núcleo constituído 

pela fazenda Grotas, as empregadas domésticas Doninha e Dalva, os jagunços Clemente e 

Cícero. 

 

3.3.1 A família dos Anjos 

 

A história da família dos Anjos tem na valorização ao trabalho (e à terra) um dos seus 

elementos centrais. A trajetória deles começa ainda no primeiro capítulo da trama, no sertão de 

Pernambuco. Piedade está grávida e o casal assiste os vizinhos e amigos, um a um, 

abandonarem suas terras para fugir da seca. Por ela, eles iriam junto. Se preocupa com o destino 

da criança que está para nascer. Já Belmiro, quer ficar. Não acha certo eles abandonarem tudo 

o que levaram uma vida para construir, cada palmo daquelas terras tem o suor do rosto e o valor 

do trabalho deles. Tenta reanimar a única vaca que lhes restou, já quase morta de sede. Cava 

com obstinação. Os homens do governo disseram que tinha água embaixo daquelas terras. Os 

homens do governo não iam mentir. Ela cede à determinação do marido e resolve esperar. 

No capítulo seguinte, Piedade sente as dores do parto e dá à luz embaixo de uma árvore, 

com o auxílio do marido. Com Santo nos braços, ela insiste com Belmiro para irem embora. 

Não quer que o filho sofra igual a eles. O homem aceita, a muito contragosto. Depois de mais 

de dois meses viajando pela caatinga, eles chegam à cidade de Grotas do São Francisco e pedem 

socorro a padre Romão, na igreja. O bebê está desidratado e eles temem que o filho morra antes 

de ser batizado. O religioso dá soro caseiro à criança e realiza o batismo. O casal escolhe Nossa 

Senhora e São Francisco como padrinhos. Padre Romão fala que no dia seguinte vai ajudar o 

casal a conseguir uma ocupação. Pergunta se o retirante já trabalhou com algodão, fala que é o 

que eles mais têm por lá. O homem responde que é vaqueiro, nunca lidou com algodão, mas é 

muito bom em aprender.  
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No capítulo 4, o religioso leva o casal à fazenda Grotas e pede para falar com Afrânio. 

Conta que os dois chegaram fugindo da seca em estado de extrema penúria, e com uma criança 

recém-nascida. O coronel pergunta como pode ajudar. Comida? Uma esmola? O padre se 

ofende. Eles estão em busca é de trabalho. Um serviço temporário que seja. Ele se recusa. Se 

contratasse todo retirante que aparece por lá, não ganharia nem para a despesa. Dirige um 

negócio, não uma instituição de caridade. Os tempos são diferentes de quando o pai conduzia a 

fazenda. Padre Romão se dirige com eles à fazenda Piatã. Vendo que Eulália está tendo 

dificuldade em alimentar Luzia, que não aceita nenhum tipo de leite, fala que foi Deus quem o 

enviou até lá. Piedade amamenta a menina e Eulália chama os dois para a almoçar. O capitão 

Rosa chega e ela intercede pelo casal. Quer contratar a mulher para ajudá-la na casa e dar de 

mamar à pequena. O marido não fica muito contente com a ideia, mas acaba cedendo. Tem que 

ser um emprego temporário, até a menina desmamar, e ele só pode dar casa e comida.  

As duas mulheres ficam felizes com o acordo, mas Belmiro está desconfiado. Sobretudo 

depois que ouve o capitão Rosa falar ao padre que Piedade até vai ter serventia, mas não sabe 

o que fazer com o homem. Praticamente todo o algodão da fazenda já foi colhido, não há mais 

serviço. De qualquer forma, casa e comida não irão faltar. O padre insiste que o sujeito está 

atrás de trabalho, não de esmola152. Sugere que o capitão converse com ele para achar uma 

solução, mas vá com jeitinho. O homem é pobre, mas tem brios. Se ele sentir que está vivendo 

de esmola, não vai aceitar.  

Belmiro e Piedade conversam olhando o rio. Ela faz planos. É ali que vão ser felizes e 

recomeçar a vida. Quem sabe não consigam o pedacinho de terra para cuidar, como tinham 

antes. Ele responde que a mulher vai ficar, mas ele vai seguir viagem até arranjar serviço. Tem 

que trabalhar. Piedade explica que ele vai conseguir emprego é por lá, enquanto ela trabalha na 

casa. Dona Eulália já falou. Belmiro retruca que não tem serventia nenhuma por lá e não vai 

 
152 Essa oposição trabalho X esmola, inclusive, é ressaltada em outros momentos da trama. No capítulo 49, Tereza 

caminha pela praça e se depara com um homem, já idoso, pedindo esmola. Pergunta se ele está precisando de 

alguma coisa e ele responde prontamente: emprego. “Eu era lavrador, mas posso fazer tudo o que for possível para 

manter a dignidade”. Ela resolve ajudá-lo. Pede que ele vá até uma fundação que ela costuma ajudar e diga que foi 

recomendado por ela. O homem agradece. Momentos depois, no escritório da fazenda Grotas, ela comenta sobre 

o encontro com o pai. Ficou abalada, nunca tinha visto lavrador pedindo esmola antes. O coronel discorda. Fala 

que gente para pedir é o que nunca faltou na cidade. Ela insiste que é o problema é sério. “Se eles pedem, é porque 

já não têm de onde tirar”. Sugere que o pai os ajude a produzir, mas o coronel não se sensibiliza. “Quem cuida do 

povo é o governo. Eu cuido da minha fazenda, dos meus funcionários, e olhe lá”. Outro diálogo interessante 

aconteceu no capítulo 63, na sacristia da igreja. Isabel e Luzia conversam com o padre Benício. As duas comentam 

sobre produção de rendas e Luzia se mostra impressionada com o espírito empreendedor da filha: a menina ainda 

nem sabe que curso vai fazer na faculdade, e já está falando em montar negócio e contratar rendeiras. Isabel se 

orgulha. “É melhor dar emprego do que dar esmola”. O padre concorda e até cita os versos de Luiz Gonzaga “como 

dizia o Gonzagão, esmola vicia o cidadão”.     
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viver encostado em mulher. O personagem tem plena consciência de que a dignidade do homem 

vem é do trabalho e da sua capacidade de sustentar a família. Ele não ficaria bem vivendo de 

favor às custas do emprego da esposa. 

Na madrugada, ele se despede do filho e se prepara para seguir viagem. Quando está 

indo embora, avista Clemente e outros jagunços ateando fogo ao galpão da fazenda. Tenta 

avisar ao capitão. Grita por ele, toca o sino e é agredido. Ernesto Rosa ouve o barulho e vai até 

lá, mas é tarde demais. Não tem como salvar a produção. Belmiro é examinado pelo médico e 

fala que viu Clemente liderando o ataque. Não vai esquecer aqueles olhos de morte nunca, o 

homem chegou, inclusive, a lhe apontar uma arma. O capitão pede que ele fique bem, vão 

conversar no dia seguinte. O vaqueiro faz esforço para se levantar, diz que está de partida. 

Precisa ir embora atrás de emprego. Não pode escorar a sorte da sua família na caridade dos 

outros, salienta. O capitão é bem claro: ninguém ali está falando em caridade. Belmiro vai 

trabalhar para ele.  

O delegado Queiroz vai apurar o atentado e diz que não pode fazer nada sem provas. O 

dono da fazenda o leva até Belmiro, que dá o seu depoimento, mas é ignorado. Corrupta, a 

autoridade policial chega a recomendar que o capitão tome cuidado com as pessoas que ele 

abriga em sua casa. Esse tipo de gente faz qualquer coisa por um prato de comida, comenta em 

tom de desdém.  

Belmiro permanece na fazenda e estabelece uma bela parceria com o novo patrão. O 

vaqueiro entende da luta, do suor, do esforço. O capitão é idealista, levanta bandeiras a serem 

seguidas. Quando Belmiro fala que, lá de onde vem, essa história não ficaria por isso mesmo, 

Rosa profere palavras que ficarão marcadas em toda a trajetória da família dos Anjos: “matar 

não resolve nada não, só complica a vida da gente ainda mais. A única forma de acabar com o 

predador, é acabando com a presa. E, no caso dos de Sá Ribeiro, é a ignorância desse povo todo. 

Essa gente vive das migalhas que recebe. Eles não têm noção dos direitos que têm, não sabem 

do valor do trabalho deles. Eles sobrevivem de cabeça baixa e olhos vendados, como se fossem 

jumentos que trabalham por capim. Aqui, o que a gente tem que matar, não são as pessoas. É a 

soberania dos de Sá Ribeiro” (capítulo 6).  

No mesmo capítulo, Belmiro sugere que o capitão invista em outras culturas na fazenda. 

Aquelas terras são boas e têm água em abundância. O patrão pode plantar o que quiser, que vai 

conseguir produzir bem, não precisa ficar só no algodão. Garante que vai trabalhar duro e pode 

ajudar também na criação de animais. O capitão pensa na sugestão do novo amigo e conclui 
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que ele lhe vai ser muito útil, mas não é domando bicho, é domando gente. Belmiro é homem 

da terra e pode falar com os produtores de igual para igual. Há muitos deles que ainda o olham 

com desconfiança, talvez por ele ser o maior produtor da região. 

Esse papel de liderança desempenhado por Belmiro ante os produtores vai sendo 

estabelecido, sobretudo após o assassinato do capitão. Ele se torna o braço direito de Eulália, 

ajudando-a a tocar a fazenda. Passa também a se reunir com os homens, salientando a 

importância de produzirem outras coisas além do algodão, de se unirem em uma cooperativa 

para ficarem mais fortes e de se atentarem para o valor do próprio trabalho. “O sujeito oferece 

um tostão a mais pelo algodão, e é todo mundo plantando algodão. Ninguém planta mais nada. 

Por causa de quê? É nisso que eu tenho me batido desde que eu cheguei nessa cidade. Vocês 

não vivem, vocês sobrevivem. Quem é que ganha dinheiro com o algodão que vocês plantam? 

Quem é que tá engordado, tá enricando? O Saruê! Nós tudo tem que mudar. Com essa terra que 

é boa, nós tudo temo disposição, temo não? Tá aí todo mundo forte e cheio de energia, não é 

possível que só se tire algodão dessas terras. Nós temos tanta coisa a fazer por aqui. Eu mesmo, 

estou pensando. Nós temos que aumentar o nosso rebanho, que é para fortalecer no leite, na 

carne. Como diz o capitão Ernesto, que Deus o tenha, diversificar a produção. Plantar fruta, 

plantar grão, plantar tudo o que dá em cima dessa terra e debaixo desse sol. Nós temos que estar 

juntos que é para fortalecer, que é para segurar preço, que é para um dia levar esses produtos 

nossos lá para a capital”, proclama no bar de Chico Criatura, antes de ser interrompido pela 

chegada do coronel Afrânio, no capítulo 11.  

        

 
Figura 126: Os últimos vizinhos vão embora.                    Figura 127: Belmiro tenta reanimar a vaca. 
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Belmiro vai em busca de financiamento para a prática da agricultura irrigada na fazenda 

Piatã. Pretende começar a produzir frutas e dar um passo à frente do Saruê. Sabe que enquanto 

insistir no algodão, vai se deparar com a concorrência desleal do coronel. Tenta estimular os 

outros produtores a fazerem o mesmo. No entanto, uma bala disparada por Cícero no capítulo 

16 interrompe a sua trajetória. O vaqueiro tem o coração atingido e morre. Ele voltava com os 

filhos da fazenda Grotas, após uma tentativa frustrada de selar a paz entre as duas famílias 

propondo o casamento de Santo e Tereza. A família se desespera e Santo se sente culpado pela 

morte do pai. Jura se vingar (todos acham que o coronel foi o responsável pelo crime), mas 

padre Romão, que após anos de convívio com o vaqueiro já conhecia bem a sua missão de luta, 

aconselha o rapaz: ele não deve achar que a vingança irá honrar a memória de Belmiro, muito 

pelo contrário. Seria uma desonra. Santo tem é que fazer o que o pai faria. Trabalhar, ser honesto 

como ele sempre foi. Assim o seu nome, como o do pai, será perpetuado entre as pessoas que 

ficarem quando o rapaz se for. Ele deve honrar a memória do pai com as mãos sujas de terra, 

não de sangue. Liderar a fazenda em uma luta pacífica, como fez Belmiro e o capitão, antes 

dele. Onde se plantou o ódio, Santo deve colher a esperança. Após a fala do padre, subitamente, 

começa a chover. Os dois se emocionam. O religioso fala que Deus mandou chuva para receber 

uma alma de luz. Santo se banha na chuva.  

Figura 128: Belmiro cava em busca de água.                    Figura 129: O casal resolve partir. 

Figura 130: O casal parte com Santo.                             Figura 131: Belmiro conversa com os outros produtores. 
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Ao final do capítulo, mas em outro dia na trama, o gerente do banco vai procurar por 

Eulália: o financiamento do projeto de irrigação, pelo qual Belmiro lutou tanto, finalmente saiu. 

Ela fica reticente, não sabe se vai ter pulso para levar tudo adiante e cogita vender a fazenda, 

mas Santo se dispõe a ajudá-la. Fala que o financiamento chegou foi na hora certa, justo quando 

a praga de bicudo atacou e eles vão ter um prejuízo grande com a compra de veneno. É a hora 

deles derrubarem todo o algodão e prepararem a terra para o cultivo das frutas. Eulália acha que 

aceitar o empréstimo sem Belmiro é uma grande loucura, ela pouco entende de algodão, quem 

dirá de fruta! Já perdeu coisa demais para aquele Saruê e acha melhor vender logo as terras 

antes que ele as tire de graça. O rapaz insiste. Ela não deve fazer isso logo agora que eles têm 

o financiamento e os respaldos do técnico, só falta é a coragem. Eulália teme que ele tenha o 

mesmo fim que Ernesto e Belmiro. Santo implora. Ele a ama e respeita como a própria mãe, 

mas nem ela e nem ninguém vai mudar o destino dele. O que ele quer não é vingança, é justiça. 

Se ela o ama mesmo como diz, não deve tirar dele esse direito, porque essa busca é tudo o que 

lhe resta. Eulália se emociona e resolve aceitar. Eles devem ir até o fim, e se perderem tudo, vai 

ser porque erraram, não por medo de tentar.  

E assim, Santo mergulha num trabalho incessante, uma luta pacífica que vai acompanhá-

lo durante toda a trama. Enquanto Bento treina tiro para vingar a morte do pai, o irmão mais 

velho acorda cedo todos os dias para ir à lida. Derruba todos os pés de algodão e começa a 

plantar as mudas de uva, dando um novo rumo para a fazenda. Decidido quanto à importância 

de se aliar aos outros produtores, se reúne a eles, no capítulo 18. Agora, mais do que nunca, 

eles precisam se unir. Propõe que eles fundem uma cooperativa. Tem muito tempo que o preço 

do algodão só vem caindo, e essa bronca toda está ficando nas costas deles. Ainda mais agora, 

com essa praga de bicudo que deu. A quantidade de prejuízo que eles vão ter com defensivo, 

eles não vão conseguir tirar nem por baixo, enquanto o coronel ganha uma fortuna vendendo o 

algodão que eles produzem. Eles já deviam ter mudado há muito tempo, o que está faltando é a 

coragem de dar o primeiro passo. Cita a conversa que teve com dona Eulália. Ela, com o 

financiamento do governo na mão. Ele, com o coração apertado, de ódio com o que fizeram a 

Belmiro. Ela queria vender a fazenda aquele dia e ele disse uma coisa que vai repetir na reunião: 

não jogaria a vida fora correndo atrás de vingança, mas passaria ela inteira lutando por justiça. 

Matar o coronel nunca que vai trazer o pai de volta. Agora, livrar esse povo do cabresto desse 

coronel miserável, isso sim, honraria a alma de Belmiro. Chama os homens a investirem nesse 

sonho e fundarem a cooperativa. Só assim vão fazer com que o governo invista nas terras deles 



214 
 

todo o dinheiro que o coronel desvia para o próprio bolso. Se eles tiverem, um dia, que ferir o 

coronel, que se seja no bolso dele, que é onde dói mais. 

       

 

        

 

No capítulo 25, Velho Chico adentra uma nova fase. Quase 30 anos se passam e, através 

de uma sucessão de diálogos estabelecidos entre Santo e a filha Olívia, exibidos a partir do 

capítulo 26, o telespectador é atualizado quanto alguns acontecimentos. O sonho do capitão 

Rosa e de Belmiro finalmente saiu do papel. A cooperativa fora criada, mas o destino dado a 

ela foi bem diferente do que eles idealizaram. Os produtores só pensam neles mesmos e não 

querem cooperar uns com os outros. Além disso, elegeram um presidente negligente, que 

perdeu prazos de financiamento. O índice de inadimplência está alto e muitos compradores 

suspenderam pedidos alegando queda na qualidade das frutas. Sócio fundador e grande 

entusiasta do projeto, Santo está desiludido. Resolveu se afastar para cuidar dos próprios 

interesses. Olívia não se conforma. Acha que, enquanto o pai se mantiver omisso, a situação só 

vai piorar. Ela acredita na cooperativa como o melhor caminho para livrar os produtores da 

exploração do coronel Saruê, mas sabe que isso só vai ser possível com a atuação de Santo. 

O pai da moça só resolve voltar para a cooperativa no capítulo 32, depois que um dos 

cooperados quebrou o contrato assinado e vendeu suas frutas ao coronel Saruê. Os ânimos se 

exaltaram e os outros produtores chegaram a virar o caminhão com a carga do homem na 

Figura 132: Bento treina tiro.                                            Figura 133: Santo se entrega ao trabalho. 

Figura 134: Santo se reúne com os produtores.                    Figura 135: Os produtores ouvem Santo. 
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estrada. Para mediar o conflito, Santo exigiu que o presidente renunciasse ao cargo. Só assim 

ele poderia assumir a briga grande (e judicial) que estava prestes a ser travada com o coronel. 

No entanto, sua assunção à presidência propriamente dita não aconteceu de forma tão 

automática: sabendo que o contrato que o produtor havia assinado poderia complicar sua 

situação na justiça, o coronel Saruê mandou que Cícero e outros capangas ateassem fogo à 

cooperativa e destruíssem todos os seus documentos.  

Após todo um trabalho de reconstrução do local, Santo finalmente assumiu a 

presidência. Em seu discurso de posse, proferido no início do capítulo 49, o protagonista da 

trama mais uma vez reafirma a importância do trabalho e a forma como, em sua maneira de ver 

a vida, costuma associá-lo à busca por justiça. “Eu resolvi mesmo falar da emoção que é ver 

esta cooperativa de pé de novo. Da alegria de saber que não há cobiça e nem interesse no mundo 

que vá contra a força de um ideal. (...) Não é a primeira vez que a gente sofre na mão desses 

canalhas, também não vai ser a última. A minha vida inteira eu lutei por justiça, até entender 

que nesse país a justiça é direito de poucos. Então, eu entrego para Deus, para a justiça dele, 

cobrar por isso. Porque a minha eu faço aqui, na lida, na terra. Se o trabalho que a gente está 

fazendo está incomodando tanta gente, é porque a gente está no caminho certo, está fazendo 

direito. Porque, como dizia meu pai, Belmiro dos Anjos, só árvore que dá fruta é que leva 

pedrada. Essa cooperativa nasceu para ajudar o povo a poder plantar e a desfrutar do que colhe, 

desfrutar do seu esforço. E nunca foi só isso não, pois a cooperativa idealizada por painho, pelo 

capitão Rosa, era movida pela esperança de um mundo melhor, mais justo. Não para um só, 

para todo mundo. Foi isso que eles me ensinaram, que a gente não pode ter justiça se não lutar 

por ela do jeito certo. Assim como também a gente não pode dormir em paz enquanto tiver 

gente morrendo de fome e de sede, enquanto tiver um rio aqui, bem na nossa frente, secando. 

Dinheiro, minha gente, não é comida, não é bebida, mas é um meio de ajudar a gente a sustentar 

nossas famílias, a educar nossas crianças, a trazer um pouco mais de dignidade e, por que não, 

um pouco mais de justiça mais perto de nós”. 

        

Figura 136: Santo faz discurso de posse na cooperativa.        Figura 137: Santo é aplaudido. 
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Com o trabalho desenvolvido na cooperativa, Santo vai além da comercialização de 

frutas sem o intermédio inescrupuloso do coronel. Ele consegue financiamento para que os 

produtores possam desenvolver suas atividades e põe em prática projetos que visam trazer 

dignidade e autonomia ao homem do campo (como é o caso do projeto de agricultura sintrópica, 

idealizado por Olívia e Miguel, que será abordado com maiores detalhes no tópico 3.5, 

relacionado à forma como as questões ambientais foram abordadas na novela). O projeto tinha 

como um dos objetivos auxiliar os pequenos proprietários a produzirem em suas próprias terras. 

Tirar delas o sustento das suas famílias e o valor do próprio esforço, em lugar de terem sua 

mão-de-obra explorada nos latifúndios, como era o caso da fazenda do coronel. Apesar da 

sucessão de ataques sofridos, a cooperativa se manteve de pé e cumpriu seus objetivos: ajudou 

a muitos personagens da trama e transmitiu aos telespectadores a importância de os produtores, 

sobretudo, os pequenos, se unirem para ficarem mais fortes e menos suscetíveis aos abusos e 

opressões.  

Apresentando uma trajetória exemplar a todos os que assistem à trama, a história de 

trabalho da família dos Anjos também está intimamente ligada à preocupação ambiental. 

Pioneira no uso da irrigação e na produção de frutas na cidade de Grotas, a fazenda Piatã 

também foi a primeira a reciclar seus conceitos e investir na prática de uma agricultura que 

prima pelo uso consciente dos recursos naturais, visando a preservação do solo e das águas do 

São Francisco. 

 

3.3.2 O pescador Zé Pirangueiro 

 

Zé Pirangueiro é filho e neto de pescador, foi da família que herdou o seu ofício. Passou 

a vida se dedicando à pesca e ao rio, chegou até a organizar (e liderar) uma associação em prol 

da categoria. Com o rio diminuindo seu nível e os peixes escasseando, viu os colegas largando 

a pesca para se tornarem lavradores, mas ele próprio nunca conseguiu se afastar do rio. Não 

sabe fazer outra coisa. A primeira vez que Zé Pirangueiro apareceu na trama foi no capítulo 28, 

numa cena em que ele joga a tarrafa diversas vezes e implora para que o Velho Chico não lhe 

faça a desfeita de devolvê-la vazia. Após uma sucessão de tentativas, pega um único peixe, bem 

pequeno. Se emociona e devolve o pescado para a água. Diz que o rio está precisando mais do 

que ele. Junto com o peixe, joga também uma lágrima.  
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No capítulo seguinte, o pescador aparece pela segunda vez. Está completamente bêbado, 

deitado na calçada do bar de Chico Criatura e sendo lambido por um cachorro. O dono do 

estabelecimento se compadece. Chama por ele, diz que a esposa e os filhos devem estar 

preocupados. Zé Pirangueiro questiona, como vai voltar para casa com o caçuá vazio? O drama 

do pescador, que se entrega ao vício do álcool por não conseguir sustentar a família com o fruto 

do seu trabalho, a única coisa que sabe fazer na vida, reaparece em vários momentos da trama 

e em diálogos de vários personagens.  

Uma dessas cenas foi exibida no capítulo 63. Trata-se de uma conversa (na verdade, um 

desabafo) do pescador com o seu cachorro, Curuvina. Os dois estão na margem do rio. Zé 

Pirangueiro cozinha. Fala que aquela cabana fora erguida com muito trabalho. Ele e os amigos 

levaram tudo. Mas, naquela época, valia a pena, valia o esforço. O Velho Chico compensava. 

Agora, raso assim, os amigos pouco a pouco desistiram do rio e ficaram os dois (ele e o 

cachorro) nessa solidão maldita. Quem haveria de dizer que nas margens de um rio daqueles 

eles só teriam farinha e macaxeira para comer? Que nem uma isca de peixe ele ia dar? O 

cachorro é mais novo que ele, não viveu essa época de fartura e abundância, mas ele viveu. 

Pergunta como é que o pescador volta para casa com o caçuá vazio e a cara coberta de vergonha. 

Que diacho de pescador é ele que nem para sustentar a família com o trabalho dele presta mais? 

A sua vontade é de não voltar para casa. É se afundar nesse rio, nessas águas, e não subir nunca 

mais. 

Obstinado, Zé Pirangueiro chega a tentar cavar, com a ajuda de Martim e Bento, um 

canal para ligar a lagoa ao rio. Quando o nível da água era bem mais alto, os dois se juntavam 

e era lá que os peixes iam desovar. Tem esperança de que a reabertura do canal devolva aos 

peixes a possibilidade de se reproduzir. Quando Beatriz se candidata à prefeitura, Zé 

Pirangueiro passa a participar das reuniões de campanha dela e a cobrar que algo seja feito pelos 

pescadores e suas famílias. A trama acaba sem que o desfecho do seu fio narrativo seja 

mostrado, ressaltando a ideia de que ele foi um personagem de denúncia. Independente de 

alcançar um final feliz ou não, seu papel foi o de constituir ao longo da trama – e excessivas 

vezes – a voz dos milhares de pescadores que, distribuídos ao longo do rio São Francisco, têm 

visto o seu tralhado prejudicado por todos os danos a que o rio tem sido submetido no último 

século. 
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Figura 138: Zé Pirangueiro pesca.                                     Figura 139: Ele puxa a tarrafa vazia. 

Figura 140: Após várias tentativas, um único peixe.          Figura 141: Após várias tentativas, um único peixe. 

Figura 142: Ele devolve o peixe ao rio.                                Figura 143: Zé Pirangueiro joga a lágrima no rio. 

Figura 144: Zé Pirangueiro está bêbado caído ao chão.      Figura 145: Um cachorro lambe Zé Pirangueiro. 
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3.3.3 As rendeiras 

 

Se, ao tratar das expressões culturais, Velho Chico se aproxima bastante da perspectiva 

tradicionalista, enfatizando a necessidade de preservar práticas que correm o risco de se perder, 

o mesmo não se dá em relação às produções artesanais, como é o caso das rendas de bilros. O 

trabalho das rendeiras aparece na obra em conformidade com a ideia de “culturas híbridas”, 

defendida pelo estudioso argentino Néstor García Canclini, para quem o binarismo tradição x 

modernidade constitui uma falsa oposição.  

Segundo o pesquisador, “o desenvolvimento moderno não suprime as culturas populares 

tradicionais” (GARCÍA CANCLINI, 2015, p.215). O artesanato, bem como as práticas 

associadas ao folclore, continuará a existir e se desenvolver, independentemente do quão 

massiva a sociedade se torne. “O problema não se reduz, então, a conservar e resgatar tradições 

supostamente inalteradas. Trata-se de perguntar como estão se transformando, como interagem 

com as forças da modernidade” (p.218).  

Quando os peixes começaram a minguar no rio São Francisco, o pescador Zé 

Pirangueiro se entregou ao alcoolismo e a família começou a enfrentar dificuldades financeiras. 

O casal tinha filhos ainda crianças, o pagamento que Zefa recebia como lavadeira não era 

suficiente para sustentar a casa e foram muitas as vezes em que, não fosse pela solidariedade 

de amigos, como é o caso de dona Ceci, uma vizinha bastante prestativa, eles não teriam o que 

comer. Uma saída encontrada pela família estava em uma atividade que Zefa aprendeu ainda 

na infância, com a mãe: a confecção de renda de bilros, um costume artesanal que constitui 

tradição em várias partes do Brasil.  

Na trama, Eulália e Piedade eram rendeiras prendadas, e costumavam fazer peças que 

eram vendidas para arrecadar fundos para a igreja. Na segunda fase da novela, a mulher do 

Figura 146: Zé Pirangueiro mostra o caçuá vazio.          Figura 147: Zé Pirangueiro desabafa com Chico Criatura. 
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capitão Rosa já havia morrido, mas o trabalho artesanal continuou a ser feito na casa, dessa vez, 

com a companhia de Isabel, que aprendera a atividade com a avó e acabou ganhando gosto. 

Empreendedora e astuta, a moça resolveu incrementar o trabalho feito com Piedade. Constatou 

que peças de vestuário têm mais mercado do que toalhas, afinal, “roupa a gente usa todo dia”, 

observou.  

Isabel pesquisava modelos na internet, postava nas redes sociais e, quando a encomenda 

era feita e paga pela cliente, elas confeccionavam as peças e enviavam pelo correio. O trabalho 

das duas fez tanto sucesso que elas acabaram contratando Zefa para ajudar na produção. A 

divulgação através da internet foi fundamental para que a prática artesanal se transformasse e 

expandisse, a exemplo do que defende García Canclini (2015). Como argumenta, 

Por discutíveis que pareçam certos usos comerciais de bens folclóricos, é inegável que 

grande parte do crescimento e da difusão das culturas tradicionais se deve à promoção 

das indústrias fonográficas, aos festivais de dança, às feiras que incluem artesanato e, 

á claro, à sua divulgação pelos meios massivos (p.217, grifos nossos). 

 

O grande potencial das peças artesanais, que já era evidenciado pelo bom desempenho 

de vendas obtido por Isabel, ficou ainda mais notório quando a personagem Sophie foi passar 

uma temporada na fazenda Piatã. Formada em moda, a francesa ficou encantada ao ver as peças. 

“Délicate, élégante, sophistiquée”, declara a moça no capítulo 110.  

Isabel fica animada e pergunta se é sério que eles se interessam por isso lá fora. Sophie 

responde que o mundo inteiro se interessa por coisa bonita. A neta de Piedade diz que acha as 

rendas muito bonitas, desde nova que gosta, mas queria entender o que a francesa vê de tão 

mais bonito que ela. Sophie fala que vê cor, textura, alma. Vê vestido, saia, blusa, acessórios. 

Trabalhou muito tempo em um ateliê em Paris e nota que a moça e a avó têm muito talento. 

Precisam mostrar isso para o mundo. Isabel pergunta se os franceses iam gostar. Sophie 

responde que eles iam amar. O trabalho é feito à mão, tem alma do Brasil. Pode ser um bom 

negócio se ela souber trabalhar. Tem que ser tratado com muito carinho, colocar estilo, usar 

material, testar, criar. E assim inicia a parceria das duas, que passam a desenhar modelos e 

confeccionar peças a serem vendidas no exterior.  

García Canclini (2015) observa que a incorporação de bens folclóricos e artesanais aos 

circuitos comerciais costuma ser analisada como se seus únicos efeitos fossem “homogeneizar 

os formatos e dissolver as características locais” (p.216), um aspecto que, em grande parte das 

vezes, se mostra equivocado. Em constante expansão, o mercado precisa atender, também, aos 

setores que não se interessam pelo consumo uniforme, ou que têm dificuldade em aderir a ele. 
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O artesanato e a música folclórica, por exemplo, continuam atraindo “os indígenas, 

camponeses, as massas de migrantes e novos grupos, como intelectuais, estudante e artistas” 

(p.216), toda uma sorte de públicos com interesses distintos (que vão desde a afirmação da 

identidade, passando pela necessidade de distinção, além do puro e genuíno interesse por 

produtos que, ao terem certo enraizamento tradicional, denotam refinamento – como parece ser 

o caso de Sophie e do público europeu vislumbrado por ela).  

Ainda segundo o pesquisador, outro aspecto que contribui para a ampliação do mercado 

e a expansão do folclórico e do artesanal é o fato de, em diferentes países da América Latina, 

tal tipo de atividade constituir uma alternativa viável para o incremento da renda de muitas 

famílias, sendo comuns tanto o caso de “povos que nunca tinham feito artesanato, ou apenas o 

fabricavam para o autoconsumo, e que nas últimas décadas se iniciam nesse trabalho para 

suportar a crise” (GARCÍA CANCLINO, 2015, p.216), quanto as situações em que o 

desemprego deslocou “para esse tipo de produção jovens procedentes de setores 

socioeconômicos que nunca trabalharam nesse ramo” (p. 216). Nesse sentido, a atuação dos 

Estados passou, nas últimas décadas, a incrementar tanto o apoio à produção (com a concessão 

de créditos a artesãos, bolsas, subsídios e concursos), quanto a sua conservação, comércio e 

difusão (mantendo museus, financiando livros, estimulando circuitos de venda e salas de 

espetáculo populares). Tudo isso, com os mais diversos objetivos: 

Criar empregos que diminuam o desemprego e o êxodo do campo às cidades, fomentar 

a exportação de bens tradicionais, atrair o turismo, aproveitar o prestígio histórico e 

popular do folclore para solidificar a hegemonia e a unidade nacional sob a forma de 

um patrimônio que parece transcender as divisões entre classes e etnias (p.217). 

 

Tais aspectos também foram demonstrados em Velho Chico. Através da Câmara de 

Vereadores, Bento auxilia na criação de uma associação, a Casa das Rendeiras, que se torna 

uma fonte de recursos para as mulheres de muitas famílias do distrito da Gameleira, região 

carente de Grotas. No capítulo 121, as roupas confeccionadas com as rendas produzidas por 

elas são utilizadas em um ensaio fotográfico da Natura (uma das empresas que aderiu ao 

merchandising da novela). Após a sessão de fotos, a representante da marca de cosméticos se 

mostra encantada com as peças e Lucas a apresenta às rendeiras do projeto. Dona Ceci, que foi 

quem ajudou a reunir as mulheres na associação, chega a falar que todas elas tinham trocado as 

rendas por outros serviços, mas nenhuma perdeu o gosto para ouvir o barulho dos bilros. Feliz 

com as oportunidades que têm surgido, Zefa se anima e diz que vai voltar a ensinar a filha a 



222 
 

rendar (capítulo 118). Ao final da trama, o trabalho desenvolvido com as rendas leva Isabel a 

estudar em Paris. 

       

 

       

 

       

 

       

 

Figura 148: Eulália e Piedade fazem rendas.                       Figura 149: Eulália e Piedade fazem rendas. 

 

Figura 150: Piedade e Isabel fazem rendas.                        Figura 151: Piedade trabalha nas rendas. 

 

Figura 152: Isabel trabalha nas rendas.                                 Figura 153: Isabel retira modelos da internet. 

 

Figura 154: Piedade trabalha nas rendas.                              Figura 155: Isabel comemora inauguração. 
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3.3.4 As empregadas Doninha e Dalva e os jagunços Clemente e Cícero 

 

Constituindo a maior propriedade retratada em Velho Chico, a fazenda Grotas de São 

Francisco era repleta de funcionários, e os que tiveram maior destaque na história foram os 

ligados diretamente ao funcionamento da casa e à rotina dos patrões: as empregadas domésticas 

e os jagunços. Na primeira fase da trama, tais papéis foram exercidos pelo casal Doninha e 

Clemente. Ela, era doce e comprometida. Passava o dia enfiada na cozinha; aguentava com 

serenidade o temperamento difícil da patroa Encarnação; suportou calada os assédios do coronel 

Figura 156: Casa das rendeiras.                                             Figura 157: Casa das rendeiras. 

 

Figura 158: Casa das rendeiras.                                       Figura 159: Lucas, rendeiras e funcionária da Natura. 

 

                                                        Figura 160: Sophie posa para catálogo. 
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Jacinto153; amou, como se fossem seus filhos, Maria Tereza e Martim, órfãos de mãe ainda 

crianças.  

A subserviência e a dedicação de Doninha (traços de personalidade que, assim como 

aconteceu com outros personagens, estavam expressos em seu figurino, composto de roupas 

que faziam alusão aos trajes usados pelas escravas) a acompanharam ao longo de toda a trama. 

Iniciada a segunda fase da novela com a festa de centenário de Encarnação, lá estava ela: na 

cozinha, feliz por comandar todos os trabalhos. Quando Dalva reclama, no capítulo 26, de toda 

a louça suja que sobrou da comemoração, ela fala em alto e bom som que dona Iolanda até quis 

contratar um buffet para fazer todo o serviço, ela que não deixou. Fez questão de fazer tudo 

sozinha, de temperar a comida do seu gosto. A festa foi um sucesso e ela foi elogiada pela 

patroa. Está feliz porque ainda dá conta do serviço. 

Morando numa casa que fica dentro da fazenda, ela é a primeira a levantar e a última a 

se recolher no casarão. Em pleno 2016, vivendo num país onde os empregados domésticos são 

contemplados por leis trabalhistas que se tornaram ainda mais abrangentes após a promulgação 

da Emenda Constitucional 72, mais conhecida como a PEC das domésticas (PEC 66/2012), ela 

parece desconhecer os seus direitos assegurados – entre os quais, o da jornada de trabalho de 

8h por dia, totalizando 44 horas semanais e fazendo jus ao recebimento de horas extras. Tanto, 

que quando Miguel, no capítulo 47, afirma que já está tarde e ela pode ir dormir despreocupada 

que ele mesmo vai recolher as louças do chá no quarto da bisavó, ela acha um despropósito e 

obedece a muito contragosto. Na manhã seguinte, ainda impressionada, comenta a situação na 

cozinha. Suspeita que o rapaz não regula bem das ideias e Dalva discorda. Também acha um 

absurdo que uma senhora da idade dela (e com, pelo menos, mais de 50 anos servindo na 

fazenda Grotas, fazemos questão de destacar) chegue tão cedo e fique trabalhando até tarde da 

noite. Indignada com a “intromissão” da colega, Doninha se resume a perguntar se ela já a viu 

queixar-se em algum momento.  Após a sucessão de mudanças atravessadas pela fazenda e o 

esvaziamento da casa – os familiares e os empregados vão deixando o coronel, um a um – ela 

é a única a manter-se por lá.  

 
153  Como sugere trecho do primeiro capítulo em que, após ser rejeitado pela mulher, o patrão encara a empregada 

com um olhar malicioso e profere a frase “Doninha, olha eu aqui”. A moça se limita a olhá-lo. Não lhe dá maiores 

intimidades, mas também não protesta e nem fala sobre a situação com ninguém. 
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Clemente, marido de Doninha, era jagunço e braço direito dos patrões. Acompanha o 

coronel Jacinto a todos os lugares, faz para ele os serviços sujos e, quando o patrão morre, se 

mantém ao lado do jovem Afrânio. De empregado leal, se transforma mesmo em um amigo. Dá 

os conselhos que ajudam o rapaz a se tornar um coronel e a assumir o papel de Saruê. Comete 

tantos abusos em nome da fidelidade aos patrões e mexe com tanta gente, que acaba sendo 

assassinado no intervalo de tempo que compreende o salto entre uma fase e outra, mas nunca 

chega a ser revelado quem fora o autor do crime.  

Sobre a sua morte, Doninha relatou a Dalva que um dia a casa amanheceu seu ele. 

Clemente podia ser tudo, mas não era de passar a noite fora. Quando amanheceu e ela viu a 

cama sem o marido, teve certeza de que ele tinha feito a travessia dele. Pouco tempo depois, 

apareceu o delegado dizendo que encontrou o corpo em um descampado lá perto, com um único 

tiro nas costas. Foi uma tristeza grande. O coronel passou uns dias sem dizer palavra, só fazia 

era jurar que ia pegar o desgraçado que fez isso, ele mesmo. Dona Encarnação também sentiu 

bastante. O caixão foi ela quem deu e fez questão de pagar tudo do bom e do melhor, como se 

dinheiro pudesse trazer Clemente de volta (capítulo 30). 

A personagem Dalva, por sua vez, apareceu na segunda fase da trama, ajudando 

Doninha nos afazeres. Ela sempre foi serelepe e conversadeira. Gostava de cantar, comentar a 

vida dos patrões e volta e meia reclamava do serviço na casa: sempre com muito trabalho e 

levando “ximba” (esporro) de patrão. Falava também do sonho de um dia deixar a fazenda, mas 

só foi fazê-lo mesmo no capítulo 165, após ter ouvido muitos conselhos dados por Martim e 

Iolanda e, principalmente, depois de ter sido humilhada em uma discussão com Carlos Eduardo, 

novo Saruê. Como afirmou na cozinha, para Cícero e Doninha, “cansou de ser tratada feito 

bicho, aliás, pior do que bicho. (...) Acabou. Eu posso ser pobre, eu posso ser negra, eu posso 

ser o que for, mas nada disso me faz ser menor do que qualquer pessoa aqui dentro. Eu sei a 

mulher que sou e me orgulho disso”. Doninha fala que orgulho, todos eles têm. Dalva discorda 

Figura 161: Figurino de Doninha lembra traje de escravas.    Figura 162: Figurino de Doninha.  
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e continua. “Se temos, por que a gente aguenta isso aqui até hoje? Por que é que tamo aqui 

aceitando os dedo dele tudo em cima de nós?”. O coronel Afrânio ainda se dispõe a dar um 

auxílio financeiro enquanto ela não arranja um novo emprego, mas tal ajuda é recusada. Ela 

não quer nada além do que é seu direito. “São esses pequenos favores que nos mantêm presos”, 

comenta. 

Após sair da fazenda, Dalva vai ao bar de Chico Criatura (capítulo 167). A certeza de 

que jamais ficaria desamparada foi substituída por momentos de insegurança. Ela conversa 

sozinha e lamenta a ausência de Martim, se arrepende de ter caído na conversa dele. Fez o que 

o rapaz sugeriu e se libertou das correntes, mas esqueceu de perguntar o que fazer depois de 

estar livre. Se encosta em uma parede e começa a cantar. Chico se emociona com a voz dela. 

Um sanfoneiro que está no bar começa a acompanhá-la. As pessoas dançam, batem palma, 

cantam junto. O local se enche de gente, o bar vira uma festa e o bloco é encerrado com a 

imagem do sol se pondo no rio.  

O bloco seguinte é iniciado com Dalva na cozinha da fazenda Grotas. Está feliz e conta 

a Doninha sobre o dia anterior. Virou a noite cantando no bar de Chico Criatura. “Cantar 

também é serviço”. Rendeu uns trocados e Chico serviu a eles tudo do bom e do melhor. Não 

vai ter ordenado no fim do mês, mas recebeu coisas que nunca teve: alimento para a alma. “Bem 

que Martim dizia que a gente tem que tirar os cabrestos que vêm botando na gente. A gente tem 

que olhar para a gente é com orgulho, orgulho do que nós somos, orgulho de onde a gente veio”. 

Carlos Eduardo interrompe a conversa das duas. Pergunta quais os motivos para tanto orgulho, 

tenta humilhá-la mais uma vez, chamando-a de empregadinha desempregada, mas Dalva não 

se abala. Fala do amor que tem às próprias raízes, os dois discutem e chegam a se agredir.  

No terceiro bloco, no bar de Chico Criatura, Dalva comenta o episódio com o dono do 

estabelecimento. “Eu cansei de aguentar tudo calada. A escravidão já se acabou e a gente 

continua arrastando corrente, isso não tá certo não”. Chico concorda. “Não está certo, mas 

também não está perto de se acabar. Nosso povo sofre muito nesse país”. Dalva continua. “Eu 

que não vou aguentar nada calada. Tudo o que ficou entalado aqui na garganta todos esses anos, 

vou falar é tudo. Vai ser assim e pronto”. Chico diz que ela está certa. Dá apoio. “Quanto a 

serviço, comida, teto, não se preocupe”. Ela responde que não está preocupada não. “Durmo na 

rua se for preciso, mas não me dobro a preconceito de mais ninguém. Sou negra, mulher, 

nordestina, linguaruda e arretada. Quem não me quiser, que me erre”. O dono do bar se 

emociona com a fala dela. “Você dorme nessa casa, come nessa casa, canta nessa casa até o dia 
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que você quiser. (...) Você fez uma noite feliz ontem, cantou com a voz que não se cala. Cantou 

com a voz da liberdade”.  

É fato que no caso de Dalva, a trajetória da personagem foi além da valorização do 

trabalho: ela mudou de vida após tomar consciência e prezar pelas próprias raízes, sua condição 

enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto negra. Não é inferior a ninguém e deve ter orgulho 

de quem é. Mas é fato também que essa sua tomada de consciência do próprio valor só se 

efetivou quando ela teve o próprio talento reconhecido. Percebeu que só se pode ser feliz 

quando se trabalha com o que gosta e quando esse trabalho é valorizado, mesmo que não seja 

um emprego convencional, que lhe renda ordenado no fim do mês. Dalva enfim descobriu que 

o trabalho deve ser um alimento para a alma, e foi após essa descoberta que ela alcançou o seu 

final feliz: se tornou cantora, a “Luminosa Dalva”, e passou a se apresentar sertão afora 

acompanhada do seu grande amor, o ex-jagunço Cícero. Eles conseguiram comprar o caminhão 

no qual viajavam e que lhe servia como palco, atraiam e animavam muita gente a cada 

apresentação e recebiam muitas doações em dinheiro por conta do talento dela. No capítulo 

172, último da trama, mais uma prova de reconhecimento é obtida quando os dois ouvem a 

música dela tocando no rádio. Eles se orgulham e comemoram.        

         

 

        

 

Figura 163: Dalva sonha em ser cantora.                         Figura 164: Dalva é humilhada por Carlos Eduardo. 

Figura 165: Dalva é humilhada por Carlos Eduardo.        Figura 166: Triste, Dalva começa a cantar no bar. 
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Cícero, por sua vez, era filho de Doninha e Clemente. Cresceu fascinado pelo trabalho 

do pai, seguiu seus passos e se tornou jagunço também. No entanto, ao contrário de Clemente, 

 Figura 167: Um sanfoneiro a acompanha.                           Figura 168: Um sanfoneiro a acompanha. 

 Figura 169: Dalva se anima.                                                 Figura 170: O bar fica em festa. 

 Figura 171: Dalva se torna cantora.                                      Figura 172: Dalva se torna cantora. 

 Figura 173: O público vibra ao som de Dalva.              Figura 174: Ela encontra o final feliz ao lado de Cícero. 
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era bastante impulsivo. Não conseguia controlar as próprias emoções (como os ciúmes que 

sentia de Tereza) e volta e meia cometia barbaridades por conta disso. No capítulo 13, irado por 

ver a amada e Santo juntos, atirou várias vezes contra o desafeto, que conseguiu escapar ileso. 

No capítulo 16, descontrolado porque o rival teve a coragem de ir até a fazenda Grotas pedir a 

mão da moça ao coronel, armou uma tocaia que acabou resultando na morte de Belmiro. A 

culpa do crime recorreu sobre Afrânio que, apesar de não ter sofrido nenhuma consequência 

legal, pagou um preço alto: foi alvo de uma tentativa de assassinato por parte de Bento e 

carregou, durante anos, a pecha de assassino. Grato por esse ato de generosidade, Cícero 

desenvolveu verdadeira adoração pelo patrão, destinando a ele uma fidelidade quase que 

devota. 

Para a tristeza da mãe e a decepção de Dalva, com quem acabou por se enamorar, 

cumpria cegamente as ordens do patrão e se recusava a largar a vida de jagunço. Quando as 

coisas começam a mudar na fazenda, entra num processo de transformação também. Atento a 

tudo à sua volta, vê o patrão perder de vez o controle sobre a própria família e se enredar cada 

vez mais nas mãos do genro inescrupuloso; também começa a se convencer de que não deve 

tentar separar Tereza de Santo e chega a jurar ao rival que, enquanto ele fizer a amiga de infância 

feliz, vai mantê-lo vivo. No capítulo 126, começa a se questionar se é certo obedecer cegamente 

às ordens de patrão, “se Deus lhe deu um juízo”, e chega a dizer a Dalva que está com vontade 

de ser livre igual a Martim e Miguel. No capítulo seguinte, ainda reflexivo sobre suas ações, 

vai até o túmulo do pai e enterra sua arma. Jura que não quer ter mais crimes nas costas e que 

vai “deixar para trás” todos os erros que cometeu.  

Um tempo depois, chateado por Tereza tê-lo culpado pelo desaparecimento de Santo, 

diz a Dalva que quer viver a vida ao lado dela e só não parte de lá porque tem uma dívida com 

o coronel (capítulo 130). No capítulo 143, quando Martim tenta aconselhá-lo a se afastar, ele 

defende o patrão. Fala que o que o coronel fez por ele, nenhum outro homem faria e vai seguir 

ao seu lado enquanto estiverem vivos. Na reta final da trama, achando que Bento foi o 

responsável pela morte de Martim, Encarnação dá a ordem para que Cícero mate o vereador. 

Ele tenta se esquivar, mas ela o pressiona e lembra o crime que ele cometeu no passado. Se ele 

não cumprir suas ordens, vai revelar a todos o real assassino de Belmiro. Vendo o jagunço 

apreensivo, Dalva quer saber o que aconteceu. Fala que tirar a vida de uma pessoa não é serviço 

para gente direita, mas ele é grosso: não está lá para pensar, e sim, para obedecer. Quando 

Tereza questiona para onde ele está indo, Cícero responde que vai resolver uma coisa dele. 
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Afinal, “assunto de empregado é ordem de patrão”. Ela tenta argumentar. Diz que o amigo é 

um homem, que tem que ter senso de justiça, mas ele não dá ouvidos.  

No capítulo seguinte (160), ele invade a casa do vereador e o ameaça, mas Bento não se 

abate. Fala que não sabe onde Martim está e que, se tivesse certeza de que sua morte traria o 

amigo de volta, ajudaria o jagunço a apertar o gatilho. Chama Cícero de pau mandado. Diz que 

é isso o que aquela gente faz dele, que é quem de fato suja as mãos. De volta à fazenda, o 

jagunço dá provas de que assumiu de vez as próprias rédeas. Fala para Encarnação que não 

cumpre mais o tipo de ordem que ela deu. Não é fiel à casa, é fiel ao coronel, que foi leal a ele 

uma vida inteira. Ela tenta ameaçá-lo novamente, mas Cícero se mantém firme. Quando a 

centenária lembra que é patroa dele, o jagunço responde que está ali para cumprir todo tipo de 

ordem, desde que seja ordem de juízo. Não vai desgraçar os caminhos mais do que já fez.  

No capítulo 166, após fazer as pazes com Santo, o coronel diz a Cícero que confessou 

não ter matado Belmiro. Diz também que o jagunço deve ficar tranquilo, porque não revelou 

quem foi. Cícero fala que não tem um dia que não se arrependa dessa morte. Quis ser jagunço 

para seguir os passos do pai, mas não imaginava que fosse tão difícil. O coronel é terno. Se diz 

o responsável por tê-lo jogado nessa vida e fala que, de certa forma, apertou o gatilho junto com 

ele. Acha que é chegado o momento de enterrarem essa história, 30 anos de arrependimentos já 

são suficientes. No capítulo seguinte, uma nova conversa entre patrão e empregado revela que 

é chegado o momento de uma nova fase para os dois: o coronel repleto de erros e o jagunço 

cheio de desventuras. Afrânio diz a Cícero que a vida não pode ser um dia atrás do outro. Tem 

que ter um propósito. Não é porque errou uma vez, que vai errar para sempre. Cícero fala que 

só pode ser assim com o coronel. A vida dele foi só cangalha e receber ordem, e vai ser sempre 

assim. Afrânio discorda. Acha que a mão que fez o destino deles não deve ter colocado só erro 

em sua vida e só cangalha na de Cícero. O jagunço pergunta para quem eles vão reclamar, mas 

o coronel é enfático: não é para reclamar, é para fazer diferente. E é isso que ele vai fazer.  

No capítulo 168, os dois iniciam a jornada até a foz do rio. Além de encontrar o filho, o 

coronel quer encontrar a si mesmo, aquele Afrânio que ficou perdido pelo caminho. Ele ainda 

tenta dispensar Cícero de tal viagem, que, afinal de contas, não terá data de término, mas o 

jagunço é firme. Prometeu que nunca se afastaria do patrão e se a palavra foi dada por ele, só 

ele pode tirar. Em seu momento de luta consigo mesmo, o coronel acaba se perdendo do 

empregado, que volta para Grotas sozinho (capítulo 170). O reencontro dos dois só ocorre no 

último capítulo da trama, quando Afrânio chega à fazenda acompanhado do Ministério Público. 

Após ser saudado pelo fiel empregado, ele o desobriga da promessa que lhe fora feita: a palavra 
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do jagunço era acompanhá-lo até que um dos dois estivesse morto, e o coronel Saruê morreu. 

Cícero lhe beija a mão como um último sinal de deferência e vai, às pressas, ser feliz ao lado 

de Dalva. 

O final feliz obtido por Cícero dá margem a uma série de reflexões. Por mais que tenha 

partido ao lado de Dalva e tenha começado a ter consciência do jugo de desmandos e práticas 

erradas a que estava submetido quase que na mesma época que a amada, sua situação era bem 

mais complexa. Para ela, se libertar da “armadilha” criada na relação com os patrões esteve 

relacionado a um processo de descoberta do próprio valor (enquanto mulher, negra, artista, ser 

humano que deve ser respeitado acima de tudo). Já para Cícero, tal processo passava por uma 

série de emoções e sentimentos: além de uma relação patrão-empregado, ele tinha com o 

coronel uma dívida de gratidão que o acompanhou por mais de 30 anos. Por mais que ele 

passasse a ter consciência de que sua situação também era de submissão e desmando (usado 

como “pau mandado” para cumprir serviços sujos), sua palavra empenhada e sua honra não lhe 

permitiam simplesmente virar as costas e abandonar o patrão. Ele poderia até se recusar a 

cumprir certas ordens de Carlos Eduardo e de Encarnação – como, de fato, chegou a fazer – 

mas dizer “não” ao coronel que fez por ele mais do que qualquer outra pessoa fez na vida, era 

ultrapassar todo e qualquer limite.  

Assim, o que mais nos chama a atenção é o fato de que, em Velho Chico, a figura do 

jagunço desaparece junto com a do coronel, num momento em que as mudanças que surgem na 

cidade e no seio familiar são tão grandes, que um e outro passam a deixar de ver sentido nas 

próprias práticas. Mas é o fim de uma relação que, ainda assim, não parte do empregado leal. 

Cícero só conseguiu, de fato, abolir o jagunço que existia dentro dele depois que Afrânio, o 

patrão, quase pai, matou o coronel Saruê que o vinha dominando.  

      

 
 Figura 175: Cícero se despede do ex-patrão.                Figura 176: Cícero vai ser feliz ao lado de Dalva. 
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3.4 As representações da política 

 

Em Velho Chico, as representações da política foram construídas de forma a abranger 

uma série de relações e estruturas. De um lado, as dimensões de uma micropolítica que se 

expressa no tratamento das relações de poder entre os agentes e reverbera em esferas como a 

intimidade, as relações familiares e trabalhistas, perpassando a vida das personagens mais 

importantes. De outro, estão as dimensões do poder para governar, construídas de maneira a 

proporcionar reflexões sobre o papel desempenhado pelas instituições (como as prefeituras, 

câmaras de vereadores e o Congresso) e pela participação popular. Sempre preocupado em 

trazer elementos/reflexões políticas em suas obras, Benedito Ruy Barbosa elabora a novela de 

maneira a mostrar como os agentes políticos devem atuar ante as questões sociais e os interesses 

das classes populares (e de todas as categorias que não estão alinhadas com o poder das elites 

autoritárias). 

Na tentativa de trazer reflexões sobre a abordagem política construída na novela, 

buscamos contemplar essas diferentes dimensões a partir do decalque de figuras que, caras ao 

autor-roteirista, visto que estão presentes de forma recorrente em obras com a sua assinatura, 

receberam grande destaque na história (o coronel, o deputado e o vereador). Ao traçar a nossa 

análise, procuramos não perder de vista o fato de que, em sua abordagem, a telenovela expressa 

uma reprodução do poder que depende, em parte, da organização familiar.  

A família de Sá Ribeiro, que há décadas exercia o poder político e econômico da região, 

vai passando por mudanças até o momento em que o poder do coronel é implodido dentro da 

própria família. No início da trama, no final da década de 1960, o coronel Jacinto e a esposa 

Encarnação viviam em total harmonia de ideias, um apoiando e dando sustentação às práticas 

do outro. Na segunda geração, Afrânio passa a enfrentar constantes atritos com os diversos 

 Figura 177: Cícero vai ser feliz ao lado de Dalva.            Figura 178: Cícero comemora a sua “libertação”. 
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membros da família (mulher / filhos / neto / mãe) a ponto de o genro acabar se transformando 

em sua única opção de sucessor. O desfecho da reprodução autoritária se dá quando Carlos 

Eduardo, sozinho no seio familiar, se vê impossibilitado de seguir adiante, podendo, enfim, ser 

destruído pelas forças opositoras. A novela mostra, por assim dizer, até onde o autoritarismo na 

rede familiar destrói os afetos/desejos mais caros e sublimes existente entre o casal, pais e 

filhos, avô e neto.  

Além disso, outro ponto que gostaríamos de destacar antes de iniciar a nossa análise, é 

o fato de Velho Chico constituir uma trama que, como vimos, valoriza o trabalho ao extremo, a 

ponto de associá-lo à obtenção da dignidade e da justiça. A novela parte do posicionamento de 

que é dele que vêm, também, a consciência política e muitas das melhorias tão esperadas pelos 

cidadãos. Ilustrando esse posicionamento, um diálogo travado entre Miguel e Carlos Eduardo 

no capítulo 35 é bastante representativo. O rapaz chegou ao país após passar anos estudando na 

França. Sonha morar em Grotas do Francisco, quer trabalhar na fazenda do avô e provar que a 

sua tese está certa: é possível sim produzir em larga escala e obter lucros sem agredir a natureza.  

Carlos Eduardo e Tereza estão apreensivos com esse entusiasmo dele. Têm medo de 

que, morando na cidade, Miguel descubra que Santo é seu verdadeiro pai. Ela se vê em um 

dilema. Não quer interferir na vida e nos sonhos do filho, mas também não quer quebrar o 

juramento que fez, 30 anos antes, ao pai e ao marido. Não sabe o que fazer, sobretudo porque 

tem consciência de que a realização do projeto do filho depende de uma mudança tal nas 

relações de poder estabelecidas em Grotas, que ele somente será viável em outra correlação de 

forças onde o avô e o pai de criação do rapaz deixem de governar/dominar aquela região. Além 

disso, apesar de apresentar um posicionamento que é bastante próximo (tanto político, quanto 

ideologicamente) ao de Miguel, Santo é inimigo dos Saruês, o que potencializa ainda mais os 

conflitos. Carlos, por sua vez, é bem menos sutil. Acha que eles devem sim tentar agir para 

afastar o rapaz da verdade, e acredita que levá-lo para Brasília seja a melhor solução.  

Os três estão no solar dos de Sá Ribeiro, em Salvador. O deputado acaba de chegar de 

uma série de reuniões na Câmara e vai ter com o filho, que está saindo do banho. Os dois se 

abraçam e Carlos entrega um envelope a Miguel. Diz que é um presente pela conclusão do 

doutorado. O rapaz abre, lê e agradece, mas devolve o papel ao pai. Não vai com ele para 

Brasília. Seu plano é outro. Já conversaram muito sobre isso e ele sabe. Carlos se decepciona. 

“Não dá para recusar um negócio como esse”. Pede que ele pense direito, é uma oportunidade 

única. Miguel concorda. Sabe que é. Mas acontece que esse pode ser o sonho de muita gente, 

mas não é o dele. O deputado se irrita. “Você não vai me dizer que passou oitos anos estudando 
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para desperdiçar o resto da sua vida em Grotas”. Miguel é enfático. “Eu também não estudei 

para ficar trancado dentro de um gabinete pro resto da minha vida”. Carlos profetiza. “Um dia 

você vai descobrir, meu filho, que é dentro de um gabinete que se governa o país”. O rapaz 

discorda. “Governa, painho? Governa para onde?”. O deputado engrossa. “Você acha que vai 

mudar alguma coisa se escondendo naquele fim do mundo em Grotas?”. Miguel rebate. “A 

mudança que eu quero para o mundo não vai vir de Brasília, não vai vir do Planalto Central, 

não vai vir de político nenhum. Viva a bossa, meu pai! A mudança que eu quero vai vir de mim 

e das pessoas que acreditam na terra. Ela vai vir, painho, quando eu colocar minhas mãos na 

terra”. Carlos Eduardo menospreza a expectativa do rapaz. Tenta lembrá-lo de que o avô dele 

é uma das cabeças da bancada do agronegócio. “Do agronegócio!”, enfatiza. Miguel continua. 

“É por isso que a mudança tem que começar por ele”.  

Esse ponto de vista apresentado por Miguel é o mesmo defendido pelos autores da trama 

e serve para destacar a visão de que, por mais que os agentes políticos sejam importantes, a 

mudança que se quer do mundo deve partir de cada um. Trabalho e consciência política devem 

andar juntos.  

 

3.4.1 O coronel 

 

A figura do coronel foi bastante popularizada já nas primeiras obras sobre o Nordeste. 

Para os tradicionalistas, como é o caso do autor José Lins do Rego, do qual tratamos no primeiro 

capítulo da presente tese, ele era justo e paternal. Nos domínios do coronel não existiam 

confusões porque ele fazia a justiça. Também não existia miséria. Os funcionários eram todos 

acolhidos e as crianças que nasciam eram por ele apadrinhadas. Para os autores ligados à 

corrente crítica, por sua vez, o coronel era o pai de todas as injustiças. O explorador da mão de 

obra e da falta de instrução dos mais humildes. Aquele que enricava cada vez mais às custas do 

trabalho e do suor de uma massa oprimida, sem perspectiva e sem voz.  

Na obra Coronelismo, Enxada e Voto – O Município e o Regime Representativo no 

Brasil, publicada pela primeira vez como tese universitária em 1948, o jurista Victor Nunes 

Leal (2012) reflete sobre a atuação dos coronéis a partir da ótica da ciência política. 

Constituindo verdadeiro clássico sobre o tema, o livro define o coronelismo como “resultado 

da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica 

e social inadequada” (p.43) e se destaca por apresentar uma perspectiva até então inédita: mais 
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que uma mera expressão do mandonismo local, o coronelismo é explicado como componente 

de um sistema, uma teia que envolve os coronéis (poderosos locais que, por se valerem da 

posição de donos de terras, conduzem o voto dos trabalhadores e obtêm grande prestígio 

político), os governadores (que se aliam aos coronéis num jogo de favores, sempre visando o 

voto do maciço eleitorado rural) e até o presidente da república (que busca entendimento com 

os governadores, sobretudo quando eles lideram estados mais numerosamente representados no 

Congresso). Considerando que essa é uma abordagem bastante realçada na novela, na qual o 

coronel figurou como elemento de destaque do jogo político que entrelaça as diversas esferas 

de poder, e tendo em vista que muitas das características do fenômeno apresentadas pelo livro 

ainda se mantêm em parte considerável do país (sendo, inclusive, representadas em Velho 

Chico), iremos nos valer de muitas das observações de Leal à medida que formos destrinchando 

a atuação dos coronéis na obra de Benedito Ruy Barbosa e Luiz Fernando Carvalho.    

Constituindo uma trama de fases, com uma narrativa que se inicia no final da década de 

1960, Velho Chico busca apresentar várias facetas do coronel, figura emblemática que ajudou 

a criar os ditos “currais eleitorais” e até hoje financia políticos para assegurar que seus interesses 

sejam concretizados. Até por uma característica bem presente na trajetória dos seus criadores, 

a trama parte da perspectiva crítica, que tende a problematizar a sociedade e propor reflexões 

sobre ela. A seu modo, Velho Chico mostra quem são esses coronéis, como eles se formam e 

de onde tiram tanto poder: da ignorância/carência da população e da forma como o poder 

público representa as posições desses coronéis.  

O primeiro coronel a ser apresentado na trama foi Jacinto de Sá Ribeiro. Idoso, sempre 

de terno, fumante de charuto, uma galinha no braço e um jagunço à tiracolo. Era um grande 

fazendeiro e o maior fornecedor de algodão das redondezas: o que ele não produzia, comprava 

a preços baixíssimos na mão dos pequenos produtores, que não tinham coragem (e nem muita 

opção) para enfrentá-lo. Segundo mostram as imagens exibidas no primeiro capítulo, o coronel 

Jacinto era respeitado. Bastava chegar ao cais (ou em qualquer outro lugar) para as pessoas irem 

saudá-lo e lhe pedir a bênção. Tinha como grande parceira de vida a esposa Encarnação, seu 

complemento. Como ela viria a declarar anos depois, em confissão ao padre Benício (capítulo 

157), o marido fazia as coisas lá do jeito dele, sabia da importância do cabresto. E tudo o que 

ele tirava muito de um lado, ela não deixava faltar de outro, ia equilibrando. “Mas nunca 

deixamos faltar nada pra essa gente. Fizemos mais por eles do que político nenhum fez. Tanto 

que, quando ele se foi, a cidade inteira chorou a morte dele”. Tal comportamento da população 

é muito bem justificado por Leal (2012), que argumenta: 
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A massa humana que tira a subsistência das suas terras vive no mais lamentável estado 

de pobreza, ignorância e abandono (p.46). 

(...) Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais 

nem revistas, nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos 

esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. E é dele, na verdade, que recebe os 

únicos favores que sua obscura existência conhece. Em sua situação, seria ilusório 

pretender que esse novo pária tivesse consciência do seu direito a uma vida melhor e 

lutasse por ela com independência cívica. O lógico é o que presenciamos: no plano 

político, ele luta com o “coronel” e pelo “coronel”. Aí estão os votos de cabresto, que 

resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural (p.47).  

 

Jacinto era paternalista e sabia conduzir bem tanto a mão do afago, quanto a mão do 

chicote. Explorava a mão de obra dos trabalhadores, mas não deixava de praticar caridade. 

Mandava matar desafetos, mas, contraditoriamente, sabia o valor de uma vida (como 

Encarnação falou a Carlos Eduardo no capítulo 130, condenando-o por ele ter sido o mandante 

do atentado contra Santo). Fazia doações à igreja, mas não deixava de pedir que o padre 

proferisse algumas palavras ao final da missa. Se valia da posição de grande senhor de terras 

para obter força eleitoral e o prestígio político dela decorrente. Controlava um número imenso 

de votos e tinha o governador em seu rol de amigos (o governador, inclusive, fez questão de 

comparecer ao seu velório), mas Jacinto queria mais. Entendia que para perpetuar sua força e 

influência deveria ter representantes diretos nas esferas políticas. Era de sua vontade eleger o 

filho Afrânio, recém-formado em direito, a uma vaga na Câmara dos Deputados.  

O domínio do coronel Jacinto só não era maior porque ele tinha um opositor de peso: o 

capitão Ernesto Rosa, produtor de algodão que não hesitava em desafiá-lo e não media esforços 

em tentar abrir os olhos dos outros produtores quanto à exploração a que o coronel os submetia. 

Foi o capitão Rosa, inclusive, quem o batizou com o apelido de saruê, uma espécie de gambá 

que, além de fedido, tem por hábito roubar ovos.  

 

        

 

 Figura 179: Coronel Jacinto de Sá Ribeiro.                       Figura 180: O coronel Jacinto é saudado pelo povo. 
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Com a morte de Jacinto, ao final do primeiro capítulo da trama, o filho Afrânio foi 

convocado a assumir o seu lugar. A princípio, ele não queria. Era um homem de letras, gostava 

da boa vida em Salvador e nada entendia de terra. Também não queria se enterrar ali, naquele 

fim de mundo. O que o fez mudar de ideia foi uma discussão que teve no bar de Chico Criatura 

com o capitão Rosa. Se indignou ao ver o homem chamar seu pai de ladrão (capítulo 2). “Eu 

não bebo defunto ruim, que é para não ter ressaca. (...) O coronel Jacinto enricou às custas do 

suor de vocês. Do suor de vocês e do dinheiro desviado dos cofres de prefeitura e de governo. 

Mas eu estou chovendo no molhado. Todo mundo aqui sabe disso. Só não tem é culhão para 

falar”, disparou o capitão. Afrânio entra no bar, pergunta quem ele é e se apresenta. “Sou o 

doutor Afrânio de Sá Ribeiro. Filho do coronel Jacinto de Sá Ribeiro, a quem o senhor, pelo 

que eu vi, difamava ainda a pouco. Imagino que o capitão tenha algum estudo. (...) Sendo assim, 

eu acho que o senhor deve saber que toda e qualquer acusação precisa ser feita com base em 

provas. É o que diz a lei. O senhor está acusando o meu pai de ladrão, capitão. Eu quero saber 

com que provas”. Ao ser perguntado se aquilo é algum tipo de ameaça, Afrânio nega. “É apenas 

um aviso. Como o capitão pode ver, eu ando de mãos limpas. Minha arma não é a pistola. É a 

lei. Já ouviram falar disso aqui? Se o senhor vai acusar o meu pai do que quer que seja, eu vou 

lhe dar um conselho: é bom que se respalde em provas, ou o senhor vai ter que responder por 

isso na justiça”. 

O capitão fala que isso é muito justo e provoca. Diz que vai contar ao rapaz o conto do 

bom advogado. “O bom advogado pode tirar um bandido da cadeia, assim como também pode 

fazer prender um sujeito de bem. Agora, a única coisa que um advogado não pode fazer é mudar 

a história de um homem. Porque o que está feito, está feito, rapaz, ainda que não se possa 

provar”. Clemente, o jagunço do coronel Jacinto, entra e tenta tirar satisfação com o capitão. 

Os dois chegam a apontar a arma um para o outro, mas Afrânio impede que o funcionário faça 

uma besteira. Tira o homem de lá e recomenda que o capitão tome cuidado com o que fala. “Da 

próxima vez, eu posso não estar presente”.  

Fora do bar, Clemente diz que o patrão não deveria ter segurado a mão dele. O rapaz 

fala que, se não tivesse feito, ele teria matado o homem na frente de todo mundo e terminaria 

os dias na cadeia. O jagunço discorda. “O doutor não sabe como as coisas funcionam por aqui. 

(...) Aqui é terra de cabra valente, seu doutor. O doutorzinho não fica vivo um mês se continuar 

com esses arremedos de valentia. Aqui nessa terra a gente resolve as coisas de dois jeitos seu 

doutor, na bala, ou na ponta da faca. Não tem conversa fiada. Se o patrãozinho tá achando que 

vai fazer diferente, é melhor apanhar suas coisas e voltar logo. (...) Vossa mãe é quem tá certa 
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mesmo. Doutorzinho não passa de um covarde. O patrão tá fugindo da rinha, deixando esse 

maldito manchar a honra do vosso pai. Se isso não é covardia, é o quê? (...) Aqui nessas terras 

não se faz justiça com tinta e nem com lei, seu doutor. Se faz é com sangue”. 

A fala do jagunço Clemente destaca dois elementos importantes. O primeiro, é o fato de 

a trama dialogar diretamente com as primeiras imagens instituídas acerca da região e daquele 

que Albuquerque Jr. (2013) aponta como o seu habitante mais ilustre: o sertanejo, verdadeira 

personificação da macheza154 e oposto do bacharel “efeminado” pelos estudos na cidade grande 

e a falta de contato com a terra. O segundo, chama atenção para mais um aspecto do coronelismo 

bastante presente na novela: o modo como as elites agrárias lidavam com as desavenças 

políticas. Além de ter a coragem viril para resolver seus desentendimentos com sangue, o 

jagunço sabia que, caso tivesse matado o capitão, não haveria delegado ou autoridade policial 

capaz de manter preso (ou, até mesmo, chegar a prender) alguém ligado ao coronel. A 

explicação é dada por Leal (2012). 

O apoio do oficialismo estadual ao chefe do município, seja por ação, seja por 

omissão, tem a máxima importância. Neste capítulo, assumem relevo especial as 

figuras do delegado e do subdelegado de polícia. A nomeação dessas autoridades é de 

sumo interesse para a situação dominante no município e constitui uma das mais 

valiosas prestações do Estado no acordo político com os chefes locais. Embaraçar ou 

atrapalhar negócios ou iniciativas da oposição, fechar os olhos à perseguição dos 

inimigos políticos, negar favores e regatear direitos ao adversário – são modalidades 

diversas da contribuição do governo estadual à consolidação do prestígio de seus 

correligionários no município. Mas nada disso, via de regra, se compara a esse trunfo 

decisivo: pôr a polícia do estado sob as ordens do chefe situacionista local (p.65-66). 

  

Após resolver ficar e assumir o lugar do pai, Afrânio vai enfim percebendo como as 

coisas funcionam na cidade e a quantidade de poder que detém. Entra de vez no jogo. Manda 

que ponham fogo ao galpão da fazenda Piatã e, mesmo com o testemunho ocular de Belmiro, 

que reconhecera Clemente no atentado, nenhum dano judicial recaiu sobre ele. O delegado 

também fez vista grossa quando ocorreram os assassinatos do capitão Rosa e Belmiro, dois 

crimes onde o coronel figurava como principal suspeito.  

 
154 Segundo o pesquisador, “o nordestino seria macho pela própria história da região, que teria exigido a 

sobrevivência dos mais fortes, dos mais violentos e corajosos. Nesta descrição do nordestino, percebemos que, 

embora os intelectuais que elaboravam este tipo regional estivessem ligados às elites, é no homem das camadas 

populares, principalmente do campo e do sertão, que se vai buscar um modelo típico de masculinidade para ser 

generalizado para todo ser regional. Os homens das elites decadentes, moles e impotentes, das novas elites 

burguesas, homens delicados e de punhos de renda, ou mesmo o morador pobre da cidade, efeminado por uma 

vida sem exercícios físicos duros, uma vida que não era rústica, não serviam como modelo para este novo homem 

que se pretendia criar, capaz de significar uma resistência viril contra esta cultura moderna e delicada, que 

ameaçava descaracterizar a região e submetê-la definitivamente às outras áreas do país” (ALBUQUERQUE JR., 

2013, p.185). 
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Nem com a mudança de fase e o decorrer de 30 anos a situação se reverteu: embora 

Germano, o novo delegado, fosse honesto, incorruptível e difícil de ser transferido em virtude 

de suas “costas largas” (“daria mais trabalho afastá-lo do que mantê-lo por perto”, comentou o 

coronel no capítulo 70), o Saruê não teve dificuldade em neutralizá-lo. Cuidou para que Queiroz 

(o antigo delegado corrupto) fosse nomeado Secretário de Segurança Pública do município. 

Com livre acesso à delegacia, o homem passou a espionar o andamento de processos e a 

atrapalhar investigações. Assumiu também o comando da guarda municipal, liderando ações 

violentas diante dos opositores do coronel. Chegou a ordenar a prisão arbitrária do vereador 

Bento (capítulo 149) e a proibir que a população se reunisse em praça pública para discutir 

política. Segundo repete em várias ocasiões, “a praça é da prefeitura”. O povo não teria o direito 

de utilizá-la livremente, sobretudo para se manifestar contra o coronel. 

Discorrendo sobre o funcionamento do coronelismo, Leal (2012) destaca que o “acordo” 

é bem simples: os chefes locais dão total apoio aos candidatos oficiais nas eleições estaduais e 

federais e, em troca, recebem carta-branca do governo em todos os assuntos referentes ao 

município, indo desde a nomeação para cargos públicos, passando pelo controle policial e pela 

obtenção de obras públicas. Melhorias que, supostamente, visam o progresso local, mas que 

têm como pano de fundo a manutenção do poder vigente. Segundo destaca o jurista, 

 Figura 181: Afrânio era um bon-vivant em Salvador.          Figura 182: Capitão Rosa e Clemente se enfrentam. 

                                               Figura 183: Afrânio se torna o novo coronel Saruê. 
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É ao seu interesse e à sua insistência que se devem os principais melhoramentos do 

lugar. A escola, a estrada, o correio, o telégrafo, a ferrovia, a igreja, o posto de saúde, 

o hospital, o clube, o campo de futebol, a linha de tiro, a luz elétrica, a rede de esgotos, 

a água encanada – tudo exige o seu esforço, às vezes um penoso esforço que chega ao 

heroísmo. E com essas realizações de utilidade pública, algumas das quais dependem 

só do seu empenho e prestígio político, enquanto outras podem recorrer contribuições 

pessoais suas e dos amigos, é com elas que, em grande parte, o chefe municipal 

constrói ou conserva sua posição de liderança” (p.58). 

 

E é justamente isso que fica claro a partir de um diálogo estabelecido entre Afrânio e o 

genro Carlos Eduardo, nos capítulos 109 e 110. O coronel está desiludido com relação à própria 

família. O filho Martim, que deveria seu sucessor natural, o odeia. O neto Miguel, que ele 

pretendia transformar no novo Saruê, condena as suas práticas e lhe virou as costas. Resolve 

transformar o deputado em seu herdeiro e, como que num processo de preparação dessa sua 

“nova cria”, resolve levá-lo a uma barragem. Diz que essa foi a sua primeira grande obra. Sente 

quase como se fosse dele, porque foi ele quem conseguiu. Muita gente sempre o criticou, mas 

foi ele quem levou a energia e o progresso para a região. Levou até o ar-condicionado para o 

litoral. Diz que, um dia, se se arretar, vai abrir as compotas e acabar com tudo, inundar a cidade 

inteira. Fala que para ter poder tem que ter peito. Explica que a construção da represa fez com 

que ele mudasse a regra do jogo. Depois dela, nunca mais teve que gritar para ser ouvido, nem 

ameaçar para ser obedecido, nem pegar em arma. Se ele fez essas coisas depois, foi porque quis. 

Os que o seguirem também não vão precisar, mas isso se forem machos o suficiente.  

Como é explicitado em vários momentos da trama, tudo o que chegou à cidade foi por 

intermédio do coronel, mas isso não significa necessariamente que seu objetivo fosse melhorar 

a qualidade de vida e ou trazer bem-estar à população (sobretudo se essa população incluir seus 

opositores políticos). Ele se refere ao povo de Grotas, ou mais precisamente, o eleitorado, como 

um patrimônio da sua família (capítulo 144) e ganhou muito dinheiro com o superfaturamento 

das obras que trouxe para a cidade (muitas das quais, destinadas ao seu próprio usufruto).  

A tão esperada estrada, inaugurada nos capítulos 27 e 28, teve a obra interrompida 

quando chegou à porteira da sua fazenda. No palanque, ele faz um discurso demagógico, declara 

que não vai sossegar enquanto a obra não for concluída, mas, entre os seus, revela que não vai 

permitir a sua continuidade. Ter a sua fazenda, e só a sua fazenda, alcançada pela estrada foi a 

forma que ele encontrou para beneficiar os próprios negócios e prejudicar a cooperativa, sua 

principal concorrente. No capítulo 88, ele mostra ao genro um terreno onde pretende construir 

um açude e o pede para providenciar as verbas federais. Sua intenção, mais uma vez, é atender 

a si mesmo, não à população necessitada de recursos hídricos: planeja aumentar a área irrigada 
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da fazenda e só vai permitir que terceiros usem a água porque o empreendimento tem que ter 

finalidade social para receber dinheiro público. 

No capítulo 29, mais uma obra é inaugurada: a construção de uma escola, que receberá 

o nome do coronel Jacinto de Sá Ribeiro e deverá ser a maior da cidade. A prefeitura desabrigou 

várias famílias para dar início à construção, mas, como pode ser visto no decorrer da trama, a 

edificação não sairá do papel. Trata-se de mais uma placa inaugurada para ludibriar a população 

e desviar verbas públicas. A outra escola de que se fala na trama, localizada no distrito da 

Gameleira, está literalmente caindo aos pedaços, mas nem o coronel e nem o prefeito se 

interessam por sua reforma: é que eles não tiveram um só voto no bairro. A obra de saneamento 

básico, por sua vez, teve o seu projeto engavetado na Câmara de Vereadores por anos. O coronel 

não queria que ela fosse realizada porque os canos de tubulação deveriam passar pelas suas 

terras. O projeto só seguiu adiante depois que o vereador Bento conseguiu mobilizar a 

população para exigir que ele fosse aprovado, como será visto mais adiante.  

Na reta final da trama (capítulo 167), já com crise de consciência pelos maus passos que 

deu, o coronel explica a Cícero como costumava agir. Confessa que tem muitos negócios sujos, 

uma série de investimentos, a maior parte no exterior. Fez muita coisa. Teve coragem de fazer 

o que muito político jamais ousou. Usou seu nome para conseguir licitações e se essa cidade 

tem hoje um nome no mapa, é graças a ele. Confessa que fez tudo isso do jeito que dava para 

fazer. Um superfaturamento aqui, um caixa dois acolá, mais para frente, um desviozinho de 

verba. Não foi ele quem fez a política, é assim que tudo sempre aconteceu. Diz que, para os 

filhos, isso é corrupção, é crime. Cícero fica curioso. “Crime por quê?”. O coronel continua.  

“Ou você faz parte do esquema, ou você está fora. E eu, estava dentro. Você não acha que era 

justo eu tirar a minha parte?”.  

No último capítulo da novela, decidido a corrigir os erros que cometeu, ele procura o 

Ministério Público e presta seu depoimento. Conta que sua relação com a política começou com 

a morte do pai. Depois, foi aprendendo tudo com a vida. Fala que percebeu que existem lugares 

em que o Estado não chega e outros em que o Estado nem quer chegar. É nesses lugares que 

surgem os coronéis. Se ele não fizesse isso, outro ocuparia essa cadeira, ele preferiu que fosse 

ele. Fala que, depois disso, não houve um paralelepípedo que fosse assentado sem a sua bênção. 

Não houve político que se elegesse sem a sua ajuda, e a regra era uma só: ele ajudaria a eleger 

quem o ajudasse a trabalhar para o povo. Um comentário que, mais uma vez, encontra 

ressonância no que é defendido por Victor Nunes Leal (2012), segundo o qual “a rarefação do 

poder público em nosso país contribui muito para preservar a ascendência dos ‘coronéis’, já 
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que, por esse motivo, estão em condições de exercer, extraoficialmente, grande número de 

funções do Estado em relação aos seus dependentes” (p.62).  

        

        

 

3.4.2 O deputado 

 

O deputado, representado na figura do personagem Carlos Eduardo, constitui um 

produto das ações do coronel. Quando percebeu que a filha Tereza estava grávida de Santo, 

Afrânio se deu conta de que arranjar um casamento para a moça seria a melhor forma de resolver 

a situação. Quando estava hospedado com a família no solar em Salvador (capítulo 21), ele 

recebeu a visita do jovem Carlos Eduardo acompanhado do pai, a quem conhecia de longa data. 

O rapaz aspirava um cargo no Tribunal de Contas e tinha consciência de que, pela trama de 

poder em que estava envolvido, o coronel teria plenas condições de indicá-lo em Brasília. 

Vendo que o moço era ambicioso, o coronel apostou alto: se ele aceitasse se casar com Tereza 

e assumir o filho que ela esperava, o tornaria Governador. Explica que vai concretizar com 

Carlos os planos que o pai tinha para ele, e vai começar elegendo-o deputado. O rapaz aceita o 

acordo e o casamento é realizado. 

Na segunda fase da trama, vemos que Carlos Eduardo é deputado federal. Ele, no 

entanto, está impaciente. Quer realizar o sonho de ser governador e sabe que esse é o momento 

ideal. O partido enxerga-o como o melhor nome para a candidatura, ele só precisa do apoio do 

 Figura 184: Barragem conseguida por Afrânio.             Figura 185: Afrânio mostra barragem a Carlos Eduardo. 

 Figura 186: Afrânio discursa na inauguração da estrada.     Figura 187: Políticos inauguram placa de escola. 
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sogro para vencer essa empreitada. Embora o político seja ele, o verdadeiro dono dos votos e 

do dinheiro a ser gasto na campanha é o coronel.  

A forma como os dois se relacionam é escancarada já no capítulo 25, que dá início à 

segunda fase da trama. A fazenda Grotas está em festa para o centenário de Encarnação. Muitas 

autoridades estão presentes e o deputado vai chamar o sogro no quarto. Diz que ele é a única 

pessoa importante que está faltando na festa. O coronel está deitado em uma banheira, onde faz 

a barba. Pede que o genro lhe pegue a toalha e se levanta, completamente nu. A situação é 

constrangedora e fica ainda mais com a chegada de Iolanda. Afrânio volta a se deitar na banheira 

e puxa a esposa para junto de si. Ela tenta retocar os fios brancos que insistem em aparecer por 

baixo da peruca acaju do marido, que lhe faz afagos. Os dois agem com intimidade, 

desconsideram a presença de Carlos Eduardo. O deputado percebe que está sobrando em cena 

e sai. E é isso o que será visto durante toda a trama: Carlos Eduardo está sempre sobrando. Por 

mais que esteja casado com Tereza há 30 anos, ninguém ali o vê como parte da família. 

Encarnação o despreza, Iolanda não confia nele, Tereza não o ama, Miguel não o admira, 

Martim o detesta. Até mesmo o coronel, que supostamente o acolheu como filho, sempre o 

mantém em posição de subserviência.   

Outros políticos – deputados e senadores – cobram de Carlos uma posição sobre sua 

candidatura ao governo do estado. Por várias vezes durante a festa, ele tenta puxar assunto com 

o sogro, mas, por mais que o bajule, é sempre ignorado. Em um dos momentos em que tenta 

falar na candidatura, o coronel age com desdém. Pede que ele lhe ajude a calçar as botas, o que 

o deputado faz sem hesitar. Na cena seguinte, na parte externa da casa, o coronel encontra um 

amigo senador e o apresenta a Carlos Eduardo. Fala que o genro ainda vai ser presidente da 

república para moralizar o Brasil. O deputado até tenta participar mais da conversa, mas o 

coronel não o deixa falar, num sinal claro de quem é que manda. Ao ouvir falar em presidência 

da república, o senador admira. Fala que Carlos sonha alto, mas o coronel prontamente 

responde: o genro sonha na altura que ele o mandar sonhar. Fala que o deputado atua na área 

do agronegócio e foi seu representante para tratar da transposição. Diz ainda que a transposição 

do São Francisco é coisa velha, já está tudo seco para os lados de lá. Ele está pensando agora 

num outro rio que fica na bacia do Rio da Prata.  

No capítulo 40, Carlos Eduardo volta a falar com o sogro sobre a candidatura. O partido 

o está pressionando para saber se o coronel vai apoiá-lo. Afrânio diz que já deu a sua resposta, 

mas o genro insiste. Ser eleito governador seria um passo importante em sua carreira. O sogro 

pergunta, importante para quem? Carlos continua. Tem grandes chances de ganhar e, se isso 
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acontecer, terá todo o orçamento nas mãos. Novas obras, programas e incentivos para o coronel.  

Afrânio responde que se ele quisesse alguém cuidando dos interesses dele no Governo do 

Estado, Carlos Eduardo seria governador. Se ele é hoje deputado federal, é porque é lá que lhe 

interessa. Ele gagueja, tenta insistir, mas o sogro encerra o assunto. Em nova conversa sobre o 

tema, no capítulo 57, Afrânio nega o apoio mais uma vez. O que o genro poderia conseguir 

como governador, ele consegue agora, como coronel. Quer o genro é em Brasília, lutando por 

seus interesses no Congresso. Carlos tenta argumentar. Quer construir seu nome, sair dos 

bastidores, ser aplaudido pelo povo. O coronel diz que ele vai conseguir tudo isso, mas não será 

como governador e nem será agora. Diz que precisa do genro e sai. 

       

 

       

 

 

   

 Figura 188: Carlos Eduardo vai chamar o coronel no quarto.    Figura 189: A situação é constrangedora. 

 Figura 190: O coronel se levanta nu e pede a toalha.        Figura 191: O coronel desconsidera presença do genro. 

                                       Figura 192: O coronel manda que Carlos calce suas botas.      
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Após receber muitas negativas do sogro e perceber que seu casamento com Tereza está 

por um fio, Carlos Eduardo resolve apostar alto: não dedicou 30 anos da sua vida para sair 

daquela família de mãos abanando. Fora operador de muitos dos negócios escusos do coronel 

e tem tudo documentado. Resolve chantageá-lo. Escreve sua renúncia ao cargo de deputado em 

Brasília e exige que o sogro se aposente e lhe dê o lugar de coronel. Caso contrário, irá entregá-

lo à justiça (capítulo 147). Abalado por esse golpe, Afrânio resolve ceder e Carlos Eduardo se 

torna o novo Saruê, exercendo o controle sobre os negócios da família de Sá Ribeiro e sobre os 

arranjos políticos do sogro. Sua derrocada final só virá no último capítulo da trama, quando 

Afrânio procura o Ministério Público para entregar todos os esquemas dos quais participou. 

Carlos Eduardo tenta fugir pela caatinga, mas acaba morrendo desidratado.  

A maneira como o deputado fora retratado na trama chama a atenção para alguns 

aspectos bem importantes. O primeiro deles, é a forma como os criadores da novela encaram a 

política e os jogos pelo poder. Há em Velho Chico uma tendência em associar muitas melhorias 

sociais e econômicas obtidas em Grotas muito mais ao trabalho e à conscientização de 

trabalhadores e eleitores, do que à ação de determinados políticos. Enquanto que, na cidade, as 

pessoas que faziam oposição ao coronel buscam lutar e agir para alcançar as benfeitorias que 

tanto desejam (o São João foi organizado pela população descontente com a festa superfaturada 

do prefeito; a reforma da escola se concretizou não através da prefeitura corrupta, mas sim, por 

meio de um mutirão organizado por Martim, que contou com a participação da comunidade 

interessada no bom funcionamento da escola, como funcionários e pais de alunos – e esses são 

só dois exemplos de vários outros que podem ser destacados), em Brasília, o deputado eleito 

com votos obtidos na cidade pensa apenas em alcançar os interesses do coronel que o financiou. 

O que se vê é um gabinete taciturno, onde Carlos Eduardo tem reuniões mornas com 

correligionários e faz ligações. Até a secretária é apática. Confirmando o que fora dito por 

Miguel em diálogo já mencionado aqui, é como se do poder hegemônico em Brasília não 

pudesse surgir as mudanças e a função do deputado sem autonomia fosse estar a serviço das 

demandas do coronel, e nada mais. 

Complementando essa representação negativa que a novela faz do “centro” de 

determinada posição de poder na capital federal, no capítulo 142 a secretária apática aparece 

pela primeira vez de corpo inteiro. Suas vestes são curtas, sensuais, impróprios para um 

ambiente formal de trabalho. Carlos está reunido com outros políticos de sua bancada e ela 

interrompe a conversa para falar de uma ligação importante. O deputado se retira para atender 

e pede que ela vá junto. A sequência revela que os dois são amantes. Uma relação puramente 
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carnal. Os dois sequer trocam uma palavra. Ele a agarra enquanto fala ao telefone e, como a 

notícia recebida é ruim (a de que Santo sobrevivera à emboscada), o deputado a empurra com 

agressividade. A mulher reclama, pergunta se ele está louco, mas continua ao lado dele. Se 

sujeita aos seus rompantes como se fosse um objeto.  

        

        

 

Outra função importante representada pelo deputado é dar margem para que assuntos 

em voga no período de exibição da novela fossem abordados na trama. Alusões geralmente 

feitas nas conversas em que Carlos Eduardo costumava “prestar contas” ao sogro sobre os 

acontecimentos em Brasília. No capítulo 53, por exemplo, ele falou sobre o MATOPIBA. 

Palavra criada a partir de um acrônimo das iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a 

expressão MATOPIBA designa um espaço geográfico marcado pela expansão de uma fronteira 

agrícola com base em tecnologias modernas de alta produtividade. A área, considerada a última 

fronteira agrícola do país, começou a ser explorada pelo agronegócio na década de 1980, mas 

viu essa utilização aumentar a partir de 2005, quando se multiplicou o número de fazendas de 

monocultura que utilizam tecnologias mecanizadas para a produção em larga escala. As 

principais culturas da região são algodão, soja e arroz155. 

Nos últimos anos, o MATOPIBA foi tema de acaloradas discussões por conta de 

preocupações ambientais. A região compreende as últimas áreas de cerrado nativas, bioma que 

 
155 As informações sobre o MATOPIBA foram retiradas do site www.florestalbrasil.com.   

 Figura 193: Gabinete em Brasília é ambiente soturno.    Figura 194: Trajes impróprios da secretária de Carlos. 

   Figura 195: Gabinete é impudico.                                  Figura 196: Carlos Eduardo tem caso com secretária.  

http://www.florestalbrasil.com/
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ocupa 90% do seu território e que está sendo profundamente devastado em decorrência da 

expansão das atividades agrícolas. Além disso, abriga nascentes de oito das 12 bacias 

hidrográficas do país, sendo banhada pelas bacias dos rios Tocantins-Araguaia, Parnaíba, São 

Francisco e Bacia do Atlântico-nordeste Ocidental. Há ainda uma preocupação com os 

indígenas, quilombolas e pequenos proprietários, que têm sido frequentemente expulsos de suas 

terras e vítimas de uma série de outras ações violentas por parte de grileiros.      

Na trama, o coronel é um dos investidores na região e Carlos Eduardo representa seus 

interesses, fazendo parte da bancada ruralista. O deputado tenta tranquilizar o sogro: esteve 

conversando com os colegas de bancada que estão em todas as comissões ligadas à terra e as 

notícias que tem são as melhores. Não há mais como impedir que o projeto deles do 

MATOPIBA siga adiante. Todos ali têm consciência da importância do agronegócio para o PIB 

brasileiro. Ir contra o projeto é dar um tiro no pé. Não vai demorar muito e o dinheiro que o 

coronel investiu naquelas terras vai se multiplicar. 

Outro tema abordado em diálogos da trama foi o novo Código Florestal. O código tem 

por finalidade estipular as regras de preservação ambiental que devem ser seguidas pelas 

propriedades rurais no país. O Brasil já apresentou três desses códigos, que foram passando por 

alterações por meio de leis e medidas provisórias mais específicas, editadas ao longo dos anos. 

O primeiro entrou em vigor em 1934, por meio de um decreto assinado pelo presidente Getúlio 

Vargas, e tinha como uma das determinações que as propriedades rurais preservassem 25% de 

suas terras em forma de reserva florestal (uma maneira de atender aos interesses da indústria, 

visto que o carvão era a principal forma de energia da época). O segundo Código Florestal foi 

editado em 1965, em lei sancionada por Castello Branco. Criada numa época em que a 

preservação ambiental já constituía a pauta em muitos países, tal legislação estabelecia os 

conceitos de Reserva Legal (onde a exploração econômica deveria ser feita de forma 

sustentável, respeitando a fauna e a flora, e cujos tamanhos variavam de acordo com o bioma) 

e de Área de Preservação Permanente (que deveriam permanecer intocadas por serem regiões 

sensíveis, como é o caso das nascentes e bordas de rio, dos topos de morros e dos manguezais, 

dentre outras) (MAIA, 2013).   

O novo Código Florestal surgiu como projeto de lei em 1999. Despertando grandes 

divergências entre ruralistas e ambientalistas, ele passou por uma série de avanços e recuos até 

ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff em 2012. Contendo várias flexibilizações das 

normas de proteção ambiental, o código acabou sendo mais favorável aos ruralistas, cuja 

bancada é bastante numerosa e influente. Dentre os “retrocessos” ambientais contidos na lei, 
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estão a anistia de multas para produtores que tenham desmatado áreas protegidas até 22 de 

junho de 2008 e a redução dessas áreas de proteção. Um dos “pontos fortes” do novo código é 

a criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que visa a regularização ambiental dos imóveis 

rurais por meio do registro de todas as informações sobre as propriedades (como as Áreas de 

Preservação Permanente e de Reserva Legal) e seus donos.  

Na novela, o coronel Afrânio está profundamente insatisfeito com a aprovação desse 

código. Apesar de a nova legislação contemplar a muitos dos pontos defendidos pelos ruralistas, 

ele acha um absurdo que exigências ambientais existam no Brasil. No capítulo 75, ao perguntar 

ao genro sobre as novidades de Brasília, Carlos fala que está um salve-se quem puder. Com 

esse entra e sai no governo (em uma alusão ao então recente processo de impeachment sofrido 

pela presidente Dilma e à fase de instabilidade que se seguiu a ele) eles estão esperando a coisa 

se acalmar para decidir em qual lado vão ficar. O coronel pede que ele aproveite essa zona toda 

para acabar de vez com esse maldito Código Florestal. Ele fica reticente, diz que é complicado, 

mas já está se articulando com os ruralistas. Editaram uma Medida Provisória que estendia o 

prazo do cadastro para os pequenos produtores e inseriram outra medida no meio exigindo 

mudanças para todos os produtores rurais. O bendito Cadastro Ambiental ficou para o fim de 

2017, ou seja, é um alívio e tanto. O coronel não fica satisfeito. Diz que não quer saber de alívio, 

quer é acabar com essa sandice de vez. Carlos responde que, mais hora, menos hora, esse código 

vai começar a valer de verdade e, se fosse o sogro, aproveitaria a presença do neto para se 

adequar a essa nova realidade do Brasil. O coronel não dá ouvidos e o deputado insiste. O 

quanto antes se adequarem a esse código, vai ser melhor para todos eles. Afrânio põe fim ao 

assunto. Não vai atender a norma nenhuma. Isso muda, sempre mudou. 

No capítulo 81, o assunto volta à tona. Carlos Eduardo fala que as conversas na bancada 

estão andando. Ainda não tiveram nenhuma proposta definitiva, mas estão trabalhando nisso. 

Eles apresentaram algumas emendas quanto ao prazo do Cadastro Ambiental e alguns amigos 

estão trabalhando forte para a anistia das multas. Mas o coronel sabe como é. Uma mão lava a 

outra e eles têm um caminho longo pela frente. Garante que as mãos do sogro irão sair limpas, 

no entanto, para ele conseguir o apoio que precisa nas votações, vai ter que rever certos acordos 

para a construção da usina termelétrica, principalmente. Tem muita gente querendo entrar nisso. 

 Miguel, que ouvia tudo, pergunta se é séria essa história de anistia das multas do Código 

Florestal e agora uma usina termelétrica. “É isso que significa as conversas estarem indo bem?”. 

Afrânio pergunta se o neto acha mesmo que ele fez fortuna comprando e vendendo manga. 

Sorri. O rapaz diz que não bastasse devastarem tudo o que já devastaram e agredir os rios, agora 
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o coronel quer poluir o ar com uma usina termelétrica também. Afrânio diz que o mundo precisa 

de energia e só tem duas formas de conseguir isso. Pagar por ela ou cobrar. Ele preferiu cobrar. 

Miguel sai. Carlos diz que eles não deveriam ter falado na frente do rapaz e o coronel responde 

que já está mais do que na hora desse moleque entender a vida como ela é. Carlos vai atrás de 

Miguel e tenta se desculpar. O rapaz fala que não é a ele que o deputado deve desculpa. É à 

natureza e a todos que batalharem por esse Código Florestal, que ele, a serviço e interesse de 

poucos, está fazendo de tudo para derrubar. Carlos insiste. Fala que o filho sabe que o Código 

Florestal não vai resolver nada e ainda vai demorar para acontecer. Miguel concorda. Se 

depender do pai e dos amigos da bancada, ele vai acontecer é nunca. O deputado responde que 

foram os amigos da bancada que ajudaram o coronel a construir o patrimônio da família. O 

rapaz insiste. Não está falando no que eles construíram, mas no que vão destruir. Carlos 

responde que às vezes tem que se fazer o que se deve, não o que se quer. Miguel engrossa. “Não 

enquanto deputado federal! O senhor foi eleito para dar voz ao povo, não aos poderosos”. O 

deputado tenta emendar. “A política é feita de interesses, não de ideais”. O rapaz concorda. “É 

esse o problema, meu pai. No Brasil os políticos lutam por interesses, não por convicções. Eles 

lutam por seus financiadores, e não por quem eles deveriam lutar”.  

 

3.4.3 O vereador 

 

Funcionando como um contraponto ao deputado, o vereador da trama tem como função 

mostrar que a política pode sim ser feita de ideais. Bento dos Anjos é mais um dos personagens 

que acreditam no valor do trabalho, da luta e da participação popular. Se candidatou não para 

fazer da política uma profissão ou um meio de enriquecimento. Ele quer é fazer a sua parte 

enquanto cidadão, e foi o único a conseguir se eleger em Grotas sem o apoio do coronel. Mais 

até do que isso: é ele quem lhe faz oposição na política. Uma força que deixa de ser solitária ao 

conseguir mobilizar o povo. Idealista, o vereador é o instrumento utilizado pelos autores da 

novela para transmitir uma importante mensagem à população (não só da fictícia Grotas, mas 

de todos os brasileiros que acompanham a história na telinha): é papel dos cidadãos fiscalizar e 

cobrar a ação dos candidatos que elegemos. As melhorias que nós queremos devem vir da luta 

de cada um, não da ação isolada de políticos.  

A primeira vez que a Câmara de Vereadores fora retratada em Velho Chico foi no 

capítulo 27. Um homem discursa, propondo trocar o nome do “Morro do Cão” para “Serra do 
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Deus Menino”. É aplaudido pelos demais enquanto Bento, entediado, faz bolas com as páginas 

do projeto apresentado pelo colega. Propõe um aparte. Se levanta e põe as bolas de papel em 

cima da mesa do presidente. Amassa a última página que sobrou e usa as bolinhas para fazer 

uma explicação didática: morro é morro e serra é serra. O colega pode até querer mudar por 

decreto o nome do Morro do Cão, mas não pode mudar o acidente geográfico. O autor do projeto 

se ofende, chama-o de moleque. Bento rebate. “Vereador, esse moleque aqui saiu do mesmo 

buraco da urna que o senhor. Porque eu também fui eleito pelo povo. E é pensando nesse povo, 

que sofre com a precariedade do sistema de saúde, que eu venho pedir para a gente não protelar 

mais o assunto do dia. Vamos discutir com urgência o que estava separado para hoje, 

presidente!”. O autor do projeto lembra que esse é um pedido de providência. Bento completa, 

“mas que, na prática, está mais para um pedido de socorro, porque está faltando tudo, vereador. 

Falta profissionais, vereador. Falta remédio, vereador. Falta ambulância, vereador”.  O 

presidente o interrompe. Projeto de lei vem antes de pedido de providência, é o que está no 

regimento da Casa. Mas ele propõe agora o encerramento desta sessão para que eles possam 

prestigiar mais uma obra do coronel Saruê, porque isso sim é em benefício do povo. Os homens 

saem, animados, e Bento dica frustrado. 

        

 

Mais adiante, no mesmo capítulo, ele come um pirão de peixe no bar de Chico Criatura 

e comenta o ocorrido na sessão. O comerciante reclama: com tanta coisa importante a ser feita, 

por que os vereadores estão perdendo tempo em querer mudar o nome do Morro do Cão? Bento 

concorda com a abordagem e pede que ele vá até a Câmera e diga isso na próxima sessão. Chico 

Criatura se esquiva. Não pode deixar o bar. O vereador dá a mensagem. “Esse é que é o 

problema, o povo só tem tempo para a política na época da eleição. Nosso dever não se acaba 

quando se recolhem as urnas”. O homem rebate. “Vocês ficam quatro anos querendo mudar o 

nome de rua e agora vêm botar a culpa no povo?”. Bento diz que todos têm sua parcela de 

responsabilidade. Chama a atenção para a importância de instituições como cooperativas, 

 Figura 197: Bento contesta projeto na Câmara.          Figura 198: Bento defende “morro é morro e serra é serra”.  
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sindicatos e associações. “Sozinho, ninguém tem voz. É assim que a gente luta pelo que é 

nosso”. 

Eleito vereador, Bento não é nem um pouco corporativista. Muito pelo contrário. Não 

hesita em criticar as práticas erradas dos colegas e se coloca sempre no lugar da população. 

Afinal, ser membro de uma câmara legislativa é ser representante do povo. No capítulo 54, ele 

reclama com o padre Benício sobre as práticas da Casa. Diz que em Grotas as reuniões são 

quinzenais porque os outros vereadores acham que o município não tem pautas que justifiquem 

discussões mais frequentes. Acha isso um absurdo. São várias as vezes em que ele repete que 

as sessões são escassas e, quando acontecem, só tratam de temas irrelevantes, como nomes de 

ruas e distribuição de homenagens. 

No capítulo 82, ele chega a sugerir ao presidente da Câmara que sejam feitas mudanças 

no regimento interno. Assim, se diminuiria a burocracia e os projetos importantes poderiam ser 

votados. O homem diz que tal regramento fora aprovado em votação e não deve ser mudado. 

Ele propõe, então, que seja aumentado o número de sessões, mas o homem também declina da 

sugestão. Bento pede que ele, ao menos, conduza as reuniões mais rapidamente, assim poderiam 

aproveitar melhor o tempo disponível. O presidente se esquiva e sai. Bento, mais uma vez, se 

frustra. Olívia vai ao encontro do tio e pergunta como foi a sessão. Ele responde que foi pior do 

que a anterior e que tem certeza de que a próxima regredirá ainda mais. 

Por mais que tenha boa vontade, é visível que os outros vereadores e o prefeito, 

conduzidos pelo coronel, tentam lhe embarreirar todos os projetos e realizações. Após conhecer 

a professora Beatriz e ver as cobranças de melhoria que ela fez ao prefeito no dia em que fora 

inaugurada a placa da futura Escola Cel. Jacinto de Sá Ribeiro, Bento foi até o prédio escolar 

do distrito da Gameleira e viu que a docente não exagerava. A situação do local era mesmo 

preocupante, com buracos no teto, no chão e até no quadro negro. Também faltava merenda e 

material escolar. Se comprometeu com a causa. Tirou fotos, fez relatórios para detalhar a 

situação, enviou pedidos e fez cobranças. Tratou pessoalmente com o secretário de educação e 

o prefeito. Nada adiantou.  

A reforma só saiu depois que Martim publicou uma matéria de denúncia no jornal da 

cidade vizinha. O estado degradante em que se encontrava a escola sensibilizou a comunidade, 

que doou materiais de construção de boa qualidade e se prontificou a trabalhar no mutirão da 

obra. O acontecimento fez com que Bento, mais uma vez, desabafasse. No capítulo 96, após 

um vereador discursar sobre a troca do nome de uma rua, ele pede a palavra e mostra a 
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publicação. Diz que há muito tempo vem denunciando a situação da escola ao executivo e ao 

legislativo, e que se a população tem que se valer de um jornal para ser ouvida não é porque a 

Casa é inútil, mas porque inúteis e surdos são os legisladores. Começa uma confusão no recinto. 

        

 

        

 

 

No capítulo 98, o vereador compra mais uma briga, dessa vez, pelo projeto de 

saneamento básico. Diz que essa é uma obra importante, que deveria ter sido votada até 2014. 

O presidente fala que o projeto não foi votado porque ainda não está à altura, e completa: o 

prazo fora prorrogado para 2017. Bento provoca. Diz que a obra não foi realizada porque não 

é de interesse do Coronel Saruê, que é dono de quase toda a cidade. Quando o presidente enfim 

inicia a votação, os vereadores se levantam e saem. A sessão é finalizada por falta de quórum. 

Bento se irrita. Pega o microfone por onde a sessão estava sendo transmitida pelo rádio (outra 

iniciativa dele, que pretende estimular a população a tomar conhecimento de todas as discussões 

 Figura 199: Buracos no teto da escola.                           Figura 200: Buracos no quadro negro. 

Figura 201: Bento espera na Secretaria de Educação.            Figura 202: Bento enfrenta o prefeito. 

                                            Figura 203: Bento entrega ofício de reforma da escola. 
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travadas na Casa) e diz que está só. Pergunta por que a sociedade não se mobiliza e faz um 

apelo. Pede que todos os interessados na realização da obra de saneamento o encontrem em 

frente à Câmara. Reunido à multidão, Bento anota no projeto os telefones de todos os 

vereadores. Pede que as pessoas liguem para cada um deles cobrando a votação. 

O desdobramento desse fato se dá no capítulo 118. Apesar de ter sido espancado na 

noite anterior (é que, desesperados com o fato de o vereador estar investigando o esquema de 

corrupção da prefeitura, o coronel e seus comparsas tentaram intimidá-lo), Bento faz questão 

de comparecer à Câmara. Lembra do capitão Rosa, que costumava repetir que é do silêncio do 

povo que nascem os opressores. No bar de Chico Criatura, Beatriz, Martim, Ceci e Chico tentam 

convencer as pessoas a comparecerem à sessão. A professora fala sobre a importância deles se 

unirem e cobrarem seus direitos. Diz que políticos só gostam do povo de quatro em quatro anos. 

Na Câmara, o coronel chega para a sessão acompanhado de Carlos Eduardo. Queiroz, ex-

delegado e atual secretário de segurança pública, o havia alertado que a população estava 

agitada. Justamente por isso, se surpreende ao ver que não há confusão alguma. Entra no prédio 

e dá de cara com Bento. Faz piada do estado dele. Diz que o vereador se machucou ao tropeçar 

em um buraco do prefeito Raimundo. Entra na sessão e é saudado pelos edis. O presidente faz 

questão de mencionar a sua presença.   

A votação do projeto de saneamento básico vai começar, Bento fala da importância dele 

e das doenças que têm acometido o povo. Os vereadores, mais uma vez, se levantam. Do lado 

de fora, os edis são interpelados por Santo, que está acompanhado de muita gente. Dentro do 

prédio, Bento enfrenta o coronel e mostra que não foi intimidado. Afrânio diz que a lei é ele. O 

vereador responde que ele foi a lei na noite anterior, é hoje e talvez seja amanhã. Mas isso não 

vai durar para sempre. Diz que fala com a voz do povo e o coronel faz troça. “Parece que o 

povo ainda não percebeu isso”. A ação é interrompida pelo intervalo comercial. No início do 

bloco seguinte, as pessoas não deixam que os vereadores saiam do prédio. Um deles pede 

licença, diz que eles têm compromissos a cumprir. Beatriz o interpela. A obrigação deles é estar 

na sessão. O coronel sai do prédio e vê a multidão. Queiroz fala que a sessão já acabou, mas 

Bento o desqualifica. Diz que só pode ter acabado por ordem de alguém, e não por falta de 

quórum, afinal, os vereadores estão todos ali. Afrânio cochicha pedindo que o presidente da 

Câmara faça algo antes que seja tarde. O homem responde que só quem pode fazer alguma 

coisa naquele momento é alguém lá de cima. 

O projeto entra em votação com a multidão e o coronel acompanhando tudo. Um 

vereador tenta votar contra. Diz que a prefeitura vem estudando um plano integrado a todas as 
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ações da Secretaria de Saúde, e que tal plano será uma revolução para a saúde pública de Grotas. 

Bento faz pressão. Grita que faz mais de cinco anos que eles repetem isso. O homem continua. 

Pede paciência a todos para rejeitar o projeto de saneamento apresentado por Bento. Ao ter seu 

nome citado, o vereador pede a palavra e se levanta.  Fala que abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto, drenagem da água da chuva, manejo dos resíduos sólidos são os temas 

que estão no planejamento municipal de saneamento básico, que não tem nada de limitado. 

“Pelo contrário. Simples e eficiente, aprovado por todos os técnicos e, inclusive, pela 

prefeitura”. O outro vereador insiste. “O projeto da prefeitura vai ser assinado pelos mais 

renomados engenheiros de Aracaju, de Salvador”. Bento o interrompe. Pergunta quanto isso 

vai custar e quanto tempo vai durar. “Isso era para estar pronto desde 2014, vereador”. A 

multidão aplaude. O coronel se preocupa. Pede que façam alguma coisa antes que isso entre na 

casa do sem jeito. Carlos Eduardo sugere que o sogro fique ao lado do povo para que o estrago 

não seja maior. Diante da pressão popular, o vereador vota a favor do projeto e a multidão se 

anima. 

No capítulo seguinte, a votação é encerrada e o projeto de saneamento é aprovado. Bento 

sai feliz, acompanhado da multidão que o ajudou. Dentro do prédio, o coronel esbraveja contra 

os vereadores. Diz que nenhum deles teria se elegido sem ele e que têm que fazer sua vontade. 

Carlos Eduardo sugere que eles usem isso ao seu favor. Espalhem que estão felizes e que foi 

feita a vontade da população, antes que Bento conte a todo mundo que a vitória foi dele. Na 

praça, Bento discursa. Diz que a vitória não foi dele e nem de partido, mas do povo. Fala que 

todos têm que se unir, comparecer, cobrar, porque político nenhum trabalha sozinho. Só, ele 

pode oferecer a luta. Mas como povo, oferece a vitória. O coronel vem por trás acompanhado 

da sua patota e se aproveita da situação. Diz que a vitória não foi de partido mesmo não, foi do 

povo, e que se empenhou para que o projeto saísse. Tanto, que desmarcou seus compromissos 

para ir até lá, pressionar os vereadores para votarem a favor. Bento lembra que o coronel era 

contra o projeto. Afrânio diz que era mesmo, até perceber que era a vontade do povo. Faz um 

discurso demagogo e as pessoas aplaudem. Apesar disso, todos sabem que a vitória foi sim de 

Bento. E que ela só foi obtida graças à população, que fez valer sua voz e não deixou que o 

vereador gritasse sozinho. 
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Figura 204: Bento tenta impedir edis de deixarem sessão.   Figura 205: Sessão é encerrada por falta de quórum. 

     Figura 206: Bento convoca a população.                           Figura 207: Bento convoca a população. 

 Figura 208: População ouve apelo de Bento.                       Figura 209: População ouve apelo de Bento. 

Figura 210: Bento fala do projeto de saneamento básico.    Figura 211: Com pressão do povo, projeto é aprovado. 
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Outra situação em que a mobilização popular foi decisiva foi a votação do aumento de 

salário dos vereadores e do prefeito. Bento está indignado: naquele mesmo ano, já havia sido 

aprovado um reajuste de 20%. Não é correto que eles queiram ganhar ainda mais. Beatriz 

também se revolta. Diz que vai fazer um abaixo-assinado e bater de porta em porta se for 

preciso, mas não vão deixar esse projeto passar. O capítulo 144 é iniciado com a professora 

recolhendo assinaturas e alertando os moradores de diversas partes da cidade sobre o quanto o 

aumento é abusivo. No bar de Chico Criatura, Queiroz conversa com um vereador e pergunta 

sobre as novidades na Câmara. O homem se mostra receoso. Diz que Bento passou a reunir 

com os eleitores antes das sessões. As assembleias têm estado lotadas e uma coisa ou outra eles 

têm deixado passar. O secretário de segurança pública se preocupa. “Desse jeito, ninguém se 

reelege”. Eles pedem a conta e reclamam ao ver que o valor está acima do normal. O dono do 

bar prontamente responde: é culpa do vereador, que aprovou o aumento de 20% dos salários 

deles. Se viu no direito de fazer o mesmo acréscimo na conta. Na feira, outro vereador tenta 

comprar uma garrafada na barraca de Ceci, e a raizeira também lhe cobra um valor 20% mais 

caro. O homem desiste da mercadoria. 

Ao final do capítulo, Bento está reunido com os seus eleitores na praça. Pede que todos 

façam adesão ao abaixo-assinado. Fala que política não é profissão. É vocação e exercício de 

cidadania. Não é justo que os vereadores peçam aumento de salário ao mesmo tempo em que 

querem diminuir o número de sessões pela metade. É trabalhar menos e ganhar mais, com o 

dinheiro de todos. As pessoas assinam e o coronel chega. Tenta provocar o vereador. Diz que, 

pelo que sabe, ele também se aproveitou do aumento e se valeu do dinheiro do suor do seu 

povo. No capítulo seguinte, o bate-boca continua. O coronel pergunta se o vereador mamou ou 

não mamou com o aumento às custas do dinheiro do povo. Bento responde que não mama com 

dinheiro público. Foi o único a votar contra o aumento e o único a renunciar a todas as regalias. 

                                                   Figura 212: Bento sai vitorioso acompanhado do povo. 
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 O coronel, ajudado por Queiroz, tenta inflamar a multidão (que os observa) contra 

Bento, mas o vereador não se abate. Acusado de ser arruaceiro, diz que está reunido com os 

seus eleitores para debater os temas antes da sessão, como sempre fez. Tenta estimular a 

participação das pessoas na política para ver se as sessões deixam de tratar de nome de rua para 

debater temas importantes. O coronel diz que isso acontece por incompetência dele e dos outros 

vereadores. Bento responde que o coronel deve cobrar aos vereadores dele. Foi o único que não 

se elegeu com o dinheiro do Saruê e o voto de cabresto. Aproveita a presença do coronel para 

ler todas as promessas que ele fez junto ao prefeito na época da campanha. Começa a ler e o 

rival passa mal. Diz que não tem que prestar contas de nada, mas Bento discorda. Ele mesmo, 

presta contas de cada centavo e cada voto dado. Quem não faz isso é o coronel e os vereadores 

dele. Diz que um dia o povo vai se livrar do cabresto. Afrânio fala que o povo não tem cabresto 

e Bento discorda mais uma vez. O povo tem o cabresto colocado pelo pai dele, pelo avô dele e 

por ele. Viveu para ver o coronel perder a mão dos dois filhos e do neto, vai viver para vê-lo 

perder a mão do povo também. As pessoas aplaudem e o coronel cai. Bento sai e Queiroz vai 

tentar ajudar o coronel. Essa queda é representativa, sinal de que as coisas estão ruindo de vez 

para o poder sujo instituído pelos Saruês. 

A sessão tem início na Câmara de Vereadores e a palavra é concedida a Bento. Ele 

entrega o abaixo-assinado com mais de duas mil assinaturas contrárias ao aumento de salário 

dos vereadores e do prefeito. Entrega também uma emenda que propõe uma redução do salário 

dos edis proporcional à redução da carga-horária, o aumento dos salários do prefeito e dos 

vereadores dentro da inflação e a redução de outros gastos desnecessários da Casa. Pede que, 

diante da vontade popular, a emenda seja votada no lugar do projeto. Com a pressão do povo, 

os vereadores acabam aprovando a emenda de Bento, que é ovacionado mais uma vez. No 

capítulo seguinte, o prefeito repreende os vereadores por terem deixado o opositor conquistar 

mais essa vitória. Um deles sugere-o vetar o projeto, mas ele diz que, se fizer isso, vai atrair a 

animosidade dos eleitores para si. Diz que, para ganhar esse valor de miséria, nem vale a pena 

se eleger.  

        

Figura 213: Beatriz recolhe assinaturas para abaixo-assinado.   Figura 214: Beatriz recolhe assinaturas. 
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         Figura 215: Bento recolhe assinaturas.                              Figura 216: Bento recolhe assinaturas. 

 Figura 217: Bento cobra promessas do coronel.                 Figura 218: O coronel cai após embate com Bento. 

 Figura 219: Bento mostra assinaturas em sessão.      Figura 220: Bento faz emenda ao projeto de aumento salarial. 

                                                                 Figura 221: Emenda é aprovada com apoio popular.  
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Com o seu discurso e, principalmente, suas ações, Bento vai mostrando que é possível 

mudar os rumos da política não só em Grotas, mas no país. Basta que o eleitor se conscientize, 

saiba os seus direitos e adquira o hábito de fiscalizar/cobrar seus governantes. E o discurso do 

vereador não é destinado apenas aos eleitores. No capítulo 68, ele visitou a escola para falar 

com as crianças sobre cidadania. Na sala de aula, ele discorreu sobre a importância da escola e 

o que é democracia. Diz que toda escola é também a nossa casa. Por isso que a gente tem que 

se sentir bem nela, e é por isso que a gente tem que cuidar dela. Além de ser a nossa casa, toda 

escola também é o berço do nosso país. Ela é o espaço público, porque é onde a gente aprende 

tudo. Aqui a gente aprende a ler, a escrever. A gente aprende a pensar e, mais que isso, aprende 

a conviver. Conviver com o diferente, conviver com a diversidade. E aí, a gente vai respeitar as 

pessoas sem preconceito. Conviver com o diferente, respeitando, é um dos pontos fortes para a 

nossa democracia.  

Pergunta se as crianças sabem o que é democracia. Um menino fala que é o governo do 

povo, de todos, onde todos têm direitos e deveres. Bento continua. Se ele dividir a palavra 

democracia, terá “demo”, que significa povo e “cracia”, que significa poder. Poder do povo. É 

o governo do povo, pelo povo e para o povo. É o povo decidindo sobre o seu país, e uma forma 

dessa decisão é o voto. Sem o voto, não há democracia. Sem o respeito ao voto, não há respeito 

à democracia. (Um comentário que pode ser entendido como uma crítica ao processo de 

impeachment a que a presidente eleita, Dilma Rousseff, estava sendo submetida: a exibição do 

capítulo se deu em 31 de maio de 2016, 19 dias após o Senado Federal, em sessão que durou 

mais de 20 horas, aprovar o afastamento da presidente por 55 votos a 22156. Com o resultado da 

votação, o processo propriamente dito foi aberto e o vice-presidente, Michel Temer, foi 

notificado para assumir o cargo, interinamente). O vereador continua. Pergunta se eles já 

ouviram falar que o Brasil é o país do futuro e faz vários questionamentos. “Vocês acham que 

um país que não toma conta da sua escola pode ser o país do futuro? Vocês querem ter esse país 

para vocês? Mas sabem em que mãos está a mudança e a melhora disso tudo?”. É o próprio 

vereador quem responde. Na mão de você, na mão de você, na mão de você... Nas nossas mãos! 

Bento pede a permissão da professora Beatriz para esticar a aula só mais um pouquinho. Ela 

pergunta a opinião das crianças e elas dizem que querem. 

Bento leva Beatriz e as crianças para cobrarem a reforma da escola ao prefeito. As 

crianças enchem o governante de perguntas sobre a realização da obra e ele dá respostas vagas. 

 
156 Segundo informações da matéria “Senado aprova o afastamento de Dilma Rousseff por 55 a 22”, publicada no 

site do telejornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo, em 12 de maio de 2016. 
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O vereador fala que depois vai voltar lá, mas, dessa vez, com os pais. Quando eles estão de 

saída, Carlos Eduardo chega. Pega um dos meninos no colo e garante que a reforma vai ser feita 

até o final do ano letivo. Já existe até previsão orçamentária para isso. Garante também que o 

prefeito vai visitar a escola durante a semana. Depois que eles saem, o deputado diz que o 

prefeito está errando por deixar Bento comer pelas beiradas. No caminho de volta para a escola, 

já no capítulo 69, Beatriz fala que a lição que ele deu às crianças foi muito bonita. Ensinou os 

alunos a cobrarem seus direitos. Na diretoria, eles voltam a falar sobre os direitos dos cidadãos 

e o papel da educação nesse processo. O vereador fala que depois dessa experiência na 

prefeitura, só pensa na nossa situação política. É uma vergonha ver o prefeito e esses cabras se 

apossando da máquina pública e fazendo esse desfavor ao povo, esse retrocesso. 

 Ela pergunta o que fazer diante disso e ele responde que o caminho está na educação, 

mas uma educação crítica, libertadora. As crianças têm que saber seus direitos e deveres desde 

cedo, mas a sala de aula tem que estar engajada a uma prática pública, a uma experiência 

democrática. Beatriz responde que é isso o que ela tenta fazer naquela escola. Bento diz que 

sabe, mas quantos têm essa consciência? Ela responde que alguns. Sabe que não são muitos, 

mas pelo menos são alguns. Ele fala que é isso que deveria ser regra, mas se torna exceção. 

“Olha a nossa situação, Beatriz. E ainda tem políticos que são investigados, ainda que réus em 

processos, condenados em processos judiciais, legislarem, governarem o nosso país. Aonde a 

gente vai? Para que serve a democracia, então?”. Beatriz fala que o povo também vota em 

pessoas como ele. Bento responde que está só. Está só contra a Câmara, contra o prefeito, contra 

o coronel, contra essa burocracia. Está só! Ela diz que ele não está sozinho. Além dela, tem 

muita gente que sabe o valor de um voto e sabe como ele deve ser empregado. Bento acha 

pouco. “É quase nada, é sonho, é devaneio, é utopia”. 

Essa parceria entre o vereador e a professora é bem-sucedida na vida (eles são um casal 

feliz na trama) e na política. Beatriz é forte, engajada, determinada. Se preocupa com os alunos, 

com o meio-ambiente, com a cidadania. Cobra direitos e não tem medo do trabalho. Com o 

convívio, Bento vai percebendo que ela tem vocação para a administração pública e a convence 

a se candidatar à prefeitura. A princípio, ela tenta resistir. Diz que é apenas uma mulher, pobre, 

professora e índia. Bento e o padre Benício acham que essas são qualidades que a credenciam 

ainda mais. Ela vai governar olhando para o povo. Se for eleita, vai poder fazer coisas pelos 

alunos, pelos professores, pelos cidadãos. Vai poder modificar todo o plano de ensino da cidade. 

O fator determinante que a faz aceitar ser candidata é uma perseguição sofrida no trabalho: por 
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fazer oposição ao prefeito Raimundo, ela foi transferida da escola onde passou toda uma vida, 

à qual se dedicou por anos. 

Após abraçar a candidatura, ela decide fazer da sua campanha, uma campanha de todos. 

Passa a se reunir com a população para definir o plano de governo. Ao lado de Bento, ressalta 

a importância de valorizar professores e funcionários, cuidar do problema da falta de médicos, 

reformar escolas e hospitais, combater a corrupção e incentivar a participação popular. Pensa 

também na agricultura familiar, que é a base econômica da região. Ela julga importante a 

prefeitura priorizar as compras com produtores locais, uma forma de fomentar economicamente 

a agricultura regional e garantir que darão alimento de qualidade para os cidadãos e as crianças. 

Outra meta importante é dar prioridade aos alimentos que foram produzidos de forma 

sustentável. 

Mesmo contra a máquina pública e a força econômica/política do coronel, Beatriz vence 

as eleições e se torna a prefeita de Grotas. A trama não traz desdobramentos claros de como foi 

a sua administração e, apesar de Miguel ser citado pela jornalista que visita a cidade no último 

capítulo como o responsável pela transformação ocorrida na cidade, que em apenas cinco anos 

se tornou referência na produção de alimentos orgânicos e reflorestamento, é inegável que a 

atuação consciente da professora ante a prefeitura deve ter contribuído, e muito, para essa 

conquista. 

      

 

 

 Figura 222: Bento dá aula de cidadania às crianças.           Figura 223: Beatriz é eleita prefeita de Grotas.                        

                                                  Figura 224: Beatriz é eleita prefeita de Grotas.                        
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Assim como ocorrera com sua forma de abordar o trabalho, Velho Chico constrói 

representações da política a partir da perspectiva crítica de se tratar o Nordeste e, seguindo os 

passos de alguns dos antecessores dessa corrente (como Graciliano Ramos, Jorge Amado e 

Glauber Rocha) aponta as práticas do coronelismo e os desmandos das elites autoritárias como 

as verdadeiras e principais causas para muitas das mazelas a que a região fora submetida ao 

longo de décadas. No entanto, constituindo uma telenovela de intervenção, ela vai muito além 

da exposição de problemas, chegando mesmo a apontar possíveis soluções a eles. Chama a 

atenção dos telespectadores para a importância de se ter consciência e participação cidadã, tanto 

na escolha dos candidatos, quanto no acompanhamento das ações dos políticos eleitos; destaca 

a importância da união, visto que, coletivamente, eleitores, trabalhadores, cidadãos... podem 

obter mais conquistas do que agindo sozinhos; e, por mais que trace imagens negativas de 

algumas figuras ligadas às elites agrárias, não desmerece e nem propaga um descrédito a toda 

a classe política.  

No discurso construído na telenovela, Benedito Ruy Barbosa usa as entrelinhas para 

deixar clara a sua esperança nos agentes políticos bem-intencionados e comprometidos com as 

questões sociais e os interesses das classes populares, como é o caso do vereador Bento dos 

Anjos e da professora, eleita prefeita, Beatriz. A obra expressa o seu respeito, também, a 

entidades como o Ministério Público, cuja seriedade do trabalho fez com que as delações 

realizadas pelo ex-coronel Afrânio resultassem em uma sucessão de investigações e processos 

a políticos no país inteiro.    

 

3.5 As questões ambientais 

 

Como anteriormente mencionado, a Rede Globo não costuma interferir diretamente no 

trabalho dos seus roteiristas, mas geralmente estimula a prática da responsabilidade social nas 

tramas. Ressaltando bandeiras defendidas pelos seus autores, Velho Chico mostra uma 

preocupação grande com a sustentabilidade, que perpassa diferentes aspectos de construção da 

telenovela: desde a elaboração da cidade cenográfica (projetada como uma arena em 360º, 

contando com 73 casas que foram feitas com azulejos, portas e até cimento reciclados de outras 

produções157) até o discurso militante propagandeado por parte dos personagens. Essa é a 

 
157 “Cidade Verde”, Ligia Mesquita, Folha de São Paulo, 22 de janeiro de 2016. 
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novela dos conflitos de gerações, onde jovens bem informados e engajados tentam alertar e 

modificar as práticas dos mais velhos. É a novela da defesa ao manejo sustentável do rio e da 

terra. Práticas que, alinhadas ao trabalho compromissado e responsável, à participação popular 

dos trabalhadores e à valorização do conhecimento popular e dos especialistas, constituem o 

caminho para a transformação das práticas políticas e econômicas retrógradas e sectárias. 

O envolvimento da emissora no processo merece destaque por meio da parceria firmada 

com a organização ambiental Conservação Internacional (CI-Brasil), que forneceu informações 

técnicas com foco na porção do médio e baixo Rio São Francisco, como informou o jornalista 

Luiz Gustavo Pacete, em publicação da revista Meio & Mensagem158. O objetivo foi ampliar o 

alcance de temas relacionados à sustentabilidade entre o grande público, tendo como ponto 

central a busca de equilíbrio entre o homem, a natureza e as formas de produção. “A Globo tem 

o compromisso não apenas de contar histórias, mas de contá-las recheadas de conteúdos 

relevantes para os brasileiros. Nós não vivemos sem os romances, mas um romance engajado 

com a sustentabilidade, por exemplo, é muito mais interessante”, chegou a declarar o diretor de 

comunicações da Rede Globo, Sérgio Valente, em explanação citada pela referida matéria. 

  Em Velho Chico, a mensagem ambiental é reforçada, principalmente, por personagens 

como Zé Pirangueiro, Olívia e Miguel. Como já abordado aqui, Zé é pescador, apaixonado pelo 

rio São Francisco e “dependente” dele para viver. São constantes as conversas que ele trava 

com o rio e com os outros personagens, clamando pela sua preservação. Ele condena as práticas 

de produtores rurais que jogam defensivos nas águas, a construção de barragens (que impedem 

os peixes de seguirem seu curso natural para a desova) e a prática do desmatamento nas matas 

ciliares (um dos fatores que fez com que o Velho Chico perdesse sua força). Ao ver os peixes 

se escassearem e o rio baixar, e muito, o seu curso, tentou suicídio e entregou-se ao álcool. 

Após fazer amizade com Martim, mergulhou em uma atividade prodigiosa: cavar canais para 

ligar novamente a lagoa ao São Francisco. Quem sabe, assim, os peixes não voltariam a ter um 

local para desovar...     

No capítulo 110, Martim e Zé Pirangueiro estão com enxadas tentando reabrir o canal. 

Bento resolve se juntar a eles e explica ao rapaz o motivo de o rio se encontrar naquele estado 

tão lamentável. Tudo era muito diferente há algumas décadas. A água ia até bem alto. Mas o 

Saruê, junto com os outros coronéis, derrubou as madeiras de lei para fazer viga, tábua. 

 
158 “Em Velho Chico, Globo investe na sustentabilidade”, Luiz Gustavo Pacete, revista Meio & Mensagem, 14 de 

março de 2016. 
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Acabaram também com o cerrado, que é o berço dos aquíferos. A água diminuiu muito de 

volume. Depois, eles construíram barragens, açudes, represas. A mensagem transmitida é bem 

clara: se o rio está morrendo, é por culpa do homem e suas ações motivadas pela ganância. O 

vereador acha o sonho de Zé Pirangueiro impossível, quixotesco, mas que representa a 

esperança de cada um deles. Vale a pena se sonharem juntos. 

Enquanto Zé Pirangueiro age fazendo reclamações ou atitudes pontuais movidas pelo 

desespero, Olívia e Miguel têm uma abordagem diferente. A moça estudou agronomia e, apesar 

de jovem, é o braço direito do pai na fazenda. Ela sabe que Santo é íntegro e se preocupa com 

o bem do meio ambiente e das pessoas à sua volta, que ele procura agir sempre dentro das 

normas legais estabelecidas, mas não deixa de discordar da forma como a produção é conduzida 

na fazenda Piatã: não acha certo eles usarem agrotóxicos e tenta, em várias situações, convencer 

o pai a adotar cultivo de alimentos orgânicos.  

A primeira vez que ela tocou no assunto com Santo foi no capítulo 29. Ele está no galpão 

de produção da fazenda, acompanhando a etapa em que as uvas são embaladas. Está insatisfeito, 

quer saber quem é o responsável pela colheita de determinada área. As frutas estão chegando 

muito amassadas, é preciso ter mais cuidado. Eles não podem ter a quantidade de perda que 

tiveram no ano anterior. Olívia chega. Fala que alcançar a qualidade é fácil, difícil é manter. 

Santo se mostra surpreso com a presença da filha (ela estava chateada por ele ter se negado a 

voltar para a cooperativa). A moça quer se acertar com pai. Diz que, se é para cuidar da fazenda, 

eles devem fazer isso juntos. Santo se alegra. A sequência da cena acontece no parreiral. 

Enquanto homens aplicam agrotóxicos na plantação, os dois andam de mãos dadas e 

conversam. Ela fala que andou tendo umas ideias, o pai deve achar besteira, mas pode dar certo. 

“Eu tava pensando se não era o momento de a gente abandonar o convencional e partir para o 

orgânico. É o futuro, painho!”. Santo discorda. “A gente não sabe se é o futuro”. Ela rebate. 

“Produzir com veneno é que não é!”.  

Olívia tenta agir com jeitinho. Diz saber que o pai odeia produzir com veneno. Ele 

confirma. “Odeio. Acho perigoso, mas é um mal necessário. Além de que, esse negócio de 

orgânico só está no papel, ainda é um sonho”. Olívia completa. “Um sonho que muita gente 

está realizando”. Santo continua. “Muita gente que tem tempo e dinheiro para investir, coisa 

que a gente não tem”. Ela tenta argumentar. Com o entreposto construído pelo Saruê e a 

cooperativa indo para o buraco, eles vão ter que oferecer algo diferente, vão ter que se antecipar 

ao coronel de alguma forma, e orgânico é uma mudança que o rival nunca faria, mas Santo, 

sim. Ele ouve com atenção o que a filha fala, mas não diz nada sobre o que ela propôs. Pelo seu 
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semblante reflexivo, o telespectador até fica com a impressão de que ele está cogitando 

embarcar na ideia da filha, mas, no decorrer da trama, vemos que a garota ainda terá um longo 

caminho a percorrer até conseguir mudar a forma de produção na fazenda Piatã. Por mais que 

tenha consciência ambiental, Santo é um homem calejado pelas dificuldades e, assim como 

ocorre com muitos outros pequenos produtores do país, que não têm tantos recursos para 

investir (e arriscar), tem certo receio de abrir mão de uma prática que já domina, como é o caso 

do uso dos agrotóxicos.  

No capítulo 33, Olívia flagra dois funcionários lavando bombas de agrotóxico no rio. 

Fica furiosa. Diz que há um tanque próprio para isso. “Vocês estão jogando veneno dentro do 

rio, não estão se dando conta não?”. Um deles tenta se explicar. Fala que a bomba está quase 

vazia, eles estão lavando só para tirar o cheiro. A moça continua. “Vocês estão jogando veneno 

na água que a gente usa para beber, para se lavar. Tem criança que nada no rio. A limpeza 

desses tanques não pode ser feita desse jeito, tem que ser num local seguro e direito”. Os homens 

se desculpam, falam que são novos no trabalho. Olívia não se conforma e pede que eles saiam 

de lá. Indignada, ela vai procurar o pai. Relata o que viu. Santo quer saber quem são os 

funcionários, fica bravo. Fala que dão treinamento, constroem tanque próprio, mas parece que 

nada tira a força do mau costume. Olívia completa. “O que a gente joga aqui, tem outros que 

vão beber lá embaixo”. Santo explica que o defensivo é útil, mas é uma arma, tem que ter 

cuidado. A moça insiste que o pai deve é parar de usar essa arma. Santo volta a dizer que não 

tem tempo e nem dinheiro para plantar os orgânicos da filha. Ela propõe que eles comecem com 

um pedacinho, como foi feito no início da irrigação, mas o pai põe fim ao assunto. “Não é fácil 

fazer verde quando se vive no vermelho”. 

Mesmo com a negativa, Olívia não desiste. Resolve elaborar um projeto sobre produção 

sustentável para apresentar ao pai. Além da fazenda Piatã, a moça pretende que a iniciativa seja 

desenvolvida nas propriedades dos pequenos produtores da cidade, com a assistência da 

cooperativa. Obstinado, o trabalho dela tem muitos percalços: por mais que estude, pesquise, 

se esforce, ela não consegue elaborar um projeto bom o suficiente. Sempre que o lê, Santo 

encontra falhas e se recusa a colocá-lo em prática. No capítulo 64, por exemplo, Santo diz que, 

por mais que tenha melhorado, o projeto ainda está fora da realidade. As ideias propostas 

requerem muitos gastos, e não é só de dinheiro. Tem mercado, manutenção, assistência técnica 

e outras demandas que são importantes, mas não estão contempladas nas linhas escritas pela 

filha. Tem a certeza de que, sozinho, o projeto não consegue se sustentar. Não pode investir 

tempo e dinheiro nisso, nem expor os pequenos produtores a riscos. Olívia sai chateada. 
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Na fazenda Grotas, a prática da sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente 

são realidades ainda mais distantes. O coronel não se preocupa com nada que não seja a 

obtenção de lucros. Não respeita a caatinga e sua biodiversidade (chegando a repetir, em vários 

capítulos, que aquelas terras não servem nem para encher os olhos) e não tem o menor interesse 

de mudar suas práticas. Fala que quando assumiu a fazenda era verde de tudo e conseguiu, a 

duras penas, multiplicar o patrimônio da família. Não aceita que ninguém lhe diga qual a melhor 

forma de produzir e nem se abre a outras possibilidades que não as traçadas por ele mesmo. 

Quando Maria Tereza volta para Grotas do São Francisco para ajudá-lo a tocar a fazenda 

e a cuidar da exportação das frutas produzidas, os embates começam a surgir. No capítulo 26, 

ela vai visitar a plantação da fazenda e fica possessa ao perceber que as mangas estão sendo 

colhidas encharcadas de veneno. Reclama com o gerente, diz que os clientes não vão aceitar as 

frutas daquele jeito. Ele responde que foram ordens do coronel. Tereza fica ainda mais irritada 

quando o homem lhe informa que nem 20% da produção foi aprovada no controle de qualidade. 

Diz que o pai vai precisar ouvi-la se quiser que ela continue a vender as frutas dele.  

No escritório da casa, o coronel está reunido com amigos. Fala sobre política, se gaba e 

Tereza o interrompe. Ele apresenta a filha como os seus olhos e braços na exportadora, fala da 

inauguração da estrada e do novo entreposto, mas ela o interrompe. Antes de pensar em 

exportação, ele precisa pensar na qualidade das frutas. Diz que precisa conversar com o pai e é 

melhor que seja agora. Os homens se constrangem e saem, acompanhados por Carlos Eduardo. 

Afrânio a repreende por tê-lo interrompido desta forma e ela é direta: “como é que o senhor 

manda começar a colheita com as frutas encharcadas dessa maneira?”. Mostra uma manga ao 

coronel e continua. “O senhor tem prazos e compromissos, mas também tem que ter 

consciência, meu pai. (...) Nesse caso, é melhor nem vender. Isso aqui é veneno. Tem toda uma 

série de procedimentos e normas que têm que ser cumpridas, coronel!”. Ele engrossa com a 

filha. “Essas normas e procedimentos aqui na fazenda sou eu quem faço e você não vem aqui 

        Figura 225: Funcionários aplicam agrotóxico na Piatã.      Figura 226: Funcionários lavam bomba de veneno no rio. 
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me ensinar a fazer o meu trabalho”. Tereza se irrita ainda mais. Estende a manga ao coronel e 

fura a fruta com os dedos. Diz que, se nem ele tem coragem de comer o que ele mesmo planta, 

como pode esperar isso dos outros? O coronel é sarcástico. “Eu não planto para comer, eu planto 

é para vender”. Fala que o trabalho da filha é vender as frutas que ele planta, não ir até lá tentar 

mandar nele. Tereza concorda. “Meu trabalho é vender suas frutas, mas eu me recuso a entregar 

suas frutas aos meus clientes”.  

 No capítulo 27, Tereza vai até a plantação e ordena que todos os funcionários 

interrompam a colheita. Eles ficam apreensivos em descumprir as ordens do coronel, mas ela 

dá uma palestra. Pega um punhado de terra e começa. “Minha raiz está fincada nessa terra, 

como a de cada de um vocês. A mesma terra que me criou, hoje me alimenta, alimenta você e 

sua família, não é? As frutas que colhemos hoje vão rodar o mundo amanhã, e a 

responsabilidade é nossa. É um compromisso que nós temos que ter com quem come o que a 

gente planta. O mesmo compromisso que a gente tem que ter com a nossa família”. Um 

trabalhador a interrompe, diz que eles precisam usar defensivos. Ela continua. “Ainda que a 

gente precise usar defensivos, a gente tem a obrigação de usar com consciência e na medida. 

Não dá para colher fruta encharcada, gente. Não dá para colher e nem para vender algo que a 

gente não comeria. (...) Algum de vocês aqui teria coragem de comer manga encharcada? Se 

alguém tiver coragem de comer manga encharcada de veneno, pode levar o quanto quiser. Pode 

levar! Levem para as suas casas, levem para as suas famílias”. 

  Cícero vai avisar ao coronel que eles estão com um problema sério. Os trabalhadores 

se recusaram a colher as mangas e estão de braços cruzados. O patrão se enfurece. Diz que vai 

mostrar àquela gentinha quem é que manda naquele lugar. Na plantação, ele vai tirar satisfação 

com o gerente da fazenda e é informado de que a ordem para a interrupção da colheita partiu 

de Tereza. Ele se irrita ainda mais. Fala que não sabe onde está com a cabeça que não dá uma 

coça no funcionário e ordena que todos voltem ao serviço imediatamente. “Antes que eu bote 

todo mundo no olho da rua, ou coisa pior”.  

Ao final do capítulo 28, Tereza tenta abrandar a situação com o pai. O coronel está no 

galpão da fazenda observando as mangas serem preparadas para receberem a embalagem de 

exportação e ela inicia uma conversa amistosa. Diz que nunca viveu do trabalho do pai, sempre 

deu duro na logística e na captação de clientes. Abriu mercado na Europa e na Ásia e sempre 

trabalhou duro, mas diz que também reconhece o trabalho dele, que levantou tudo. É grata por 

isso. Explica que tem muita remessa que está voltando, a qualidade está caindo e é só olhar para 

o controle para entender o porquê. Eles podem produzir mais e melhor. Se fizerem um ajuste 
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aqui, outro ali, eles podem fazer da fazenda Grotas a melhor de todas. E podem fazer isso juntos. 

Diz que está do lado dele e pergunta se ele não vai falar nada. Insiste que o pai fale qualquer 

coisa, eles não podem continuar assim. Ela o procurou com a melhor das intenções. Afrânio 

pergunta se ela acabou e, ao receber um sinal afirmativo, sai. 

Com a chegada de Miguel na fazenda, os conflitos se potencializam. Por mais que tenha 

consciência e preocupações ambientais, não são elas que movem Tereza. O principal 

compromisso dela é cumprir as normas estabelecidas e elevar o padrão de qualidade das frutas 

para entregar bons produtos aos seus clientes. Enquanto ela olha para o mercado, as motivações 

do filho vão muito além. Miguel é idealista. Por mais que não tenha convivido com a família 

paterna e desconheça sua verdadeira origem, carrega o sangue e os princípios da família dos 

Anjos.  

O rapaz quer é revolucionar a forma de produzir. Sabe que a natureza tem pedido socorro 

e que o solo, a água e os outros recursos naturais de que o homem dispõe estão cada vez mais 

escassos. O mundo vai entrar em um colapso se mudanças não começarem a ocorrer desde 

agora. Como o avô é um dos maiores produtores do país, Miguel espera que a mudança comece 

por ele e pela fazenda Grotas. Em seu curso de doutorado, o rapaz defendeu a tese de que é 

possível sim produzir mais de forma sustentável, respeitando a natureza e, no caso específico 

de onde a propriedade da família se encontra, o bioma da caatinga. Ele quer colocar essa ideia 

em prática.  

Na preparação para o personagem159, o ator Gabriel Leone chegou a participar de um 

workshop sobre sintropia (forma de produção sustentável que concilia produção agrícola e 

reabilitação de áreas degradadas, englobando técnicas de recuperação do solo e regeneração de 

florestas por meio de recursos exclusivamente naturais, sem o uso de fertilizantes ou devastação 

da mata). Além disso, o ator passou três dias na fazenda do suíço Ernst Götsch, que se 

transformou em referência no assunto ao se valer da agricultura sintrópica para recuperar, ao 

longo de 30 anos, uma área de 410 hectares na Bahia, fazendo rebrotar, inclusive, 14 nascentes 

em uma área que estava completamente degradada160. Um exemplo real de sucesso que foi 

retirado da própria região Nordeste.    

 
159 “Velho Chico injeta ecologia no melodrama”, Cristina Padiglione, O Estado de São Paulo, 6 de junho de 2016. 
160 Para mais informações sobre o projeto Agenda Götsch e a agricultura sintrópica desenvolvida por Ernst Götsch, 

acessar https://www.agendagotsch.com/.  

https://www.agendagotsch.com/
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Na trama, Miguel chega a Grotas com muitos sonhos e planos do que fazer. É recebido 

com festa pelo avô, que o apresenta a todos como o novo Saruê, o herdeiro que vai assumir a 

fazenda em seu lugar. Afrânio passeia com o neto pela propriedade, mas, aos poucos, a 

empolgação do rapaz vai perdendo espaço. Ele percebe várias práticas erradas e tenta dar 

sugestões (que se dirigem não apenas ao seu interlocutor na trama, mas a todos que a assistem 

e podem seguir o seu exemplo), mas o avô desconsidera todas elas: o coronel não gosta de 

críticas, não é afeito a mudanças e, sempre que tem oportunidade, desmerece os estudos e o 

aprendizado do neto, como ocorreu em diálogo travado no capítulo 46, no escritório da fazenda. 

Na ocasião, Afrânio chegou a dizer que Tereza não devia ter mandado o rapaz para 

estudar no exterior. Ele tinha era que ter ficado por lá para aprender na faculdade da vida. Julga 

a ida do neto para a França uma perda de tempo e de dinheiro. Educadamente, Miguel discorda. 

Fala que o avô tem razão ao considerar a experiência prática fundamental, mas ele tem que 

convir que o estudo abre muitos caminhos. Expande os horizontes, inclusive com novas técnicas 

de manejo da terra. O coronel faz pouco. Conseguiu obter por lá lucros maiores do que qualquer 

agrônomo, e fez isso com o seu jeito sertanejo. O rapaz diz que o avô vai ter que desculpá-lo, 

mas o que ele aprendeu na faculdade e no doutorado, não teria aprendido em nenhum outro 

lugar, nem lá na fazenda. O conhecimento prático não sobrepõe o conhecimento técnico. Muito 

pelo contrário. São conhecimentos complementares que têm que andar juntos, de mãos dadas 

(ideia bastante propagada na trama). Afrânio insiste que isso é conversa. “Hoje em dia o sujeito 

tem que ter diploma, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, quando começa a trabalhar já 

está em tempo de se aposentar”, critica.  

No capítulo 55, os dois têm um dos muitos atritos retratados na obra. Depois de muita 

insistência, Miguel consegue percorrer parte considerável da propriedade (é que, embora o 

rapaz estivesse ansioso para conhecer tudo, fazer uma visita técnica e colocar as mãos na terra, 

Afrânio acha tudo isso uma grande bobagem: não quer um técnico, quer um herdeiro; sua 

propriedade é tão grande que seria impossível o rapaz conhecer tudo e, além do mais, acha que 

o neto não precisa entender de terra para ganhar dinheiro com ela. Tem é que saber lidar com 

gente, controlando tudo do escritório mesmo). Ao encontrar o avô, Miguel comenta sobre o que 

viu: encontrou muita coisa boa, mas outras não tão legais. O coronel se irrita e pede que o neto 

lhe diga o que ele está fazendo de tão errado. O rapaz tenta ir com jeitinho. Não é errado, ele 

vê como ultrapassado. Fala que se eles fizerem uma mudança aqui e outra ali, vai fazer uma 

grande diferença. “E você que tanto sabe, tanto fez, me diga o que, por exemplo”, provoca 

Afrânio. Ele começa. “De cara, as tuas carreiras. As linhas onde o senhor produz. Não tem uma 
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vegetação para cobrir o solo”. O coronel faz troça. “Você quer que eu plante mato e o 

ultrapassado sou eu?”. O rapaz continua, com um sorriso. “Não, meu avô. Não é para o senhor 

plantar mato. Não! É para proteger o teu solo. Essa terra assim exposta, sem cobertura nenhuma, 

é como uma ferida aberta”. 

Além disso, ele sugere que o avô dispense o uso dos tratores. O coronel, mais uma vez, 

faz pouco caso e ele insiste. Explica que os tratores compactam o solo e impedem a água de 

penetrar. “Aí é um ciclo vicioso. Porque o trator passa, espreme o solo e, com isso, ele tira o 

espaço para as raízes crescerem, e tira o espaço para a água penetrar na terra. Aí, qualquer 

aguazinha que cai na terra evapora e não é aproveitada pelo sistema. (...) O senhor pode 

introduzir o que a gente chama de capinagem biológica, que nada mais é do que botar os 

caprinos para fazerem esse serviço. (..) Pense comigo, eles capinam de graça, eles adubam a 

terra fazendo as necessidades deles e, além do mais, eles ainda acabam fazendo a poda da saia 

das mangueiras”, comenta. Afrânio ignora as sugestões dadas. “Cabra e bode? Mas foi para isso 

que você estudou esses anos todos, meu Deus? Para vir aqui na minha frente para me dizer para 

eu trocar meus tratores por cabra e bode?”, critica.  

Miguel perde a paciência. “Para quem tem mangas apodrecendo no pé, isso não parece 

de todo mal, meu vô”. Afrânio retruca. “Minhas mangas são as melhores aqui dessa região. Eu 

cobro o preço delas não é em real não, é em dólar!”. O rapaz amolece mais uma vez. “Eu sei 

disso, meu vô. Mas não pode ter fruta amadurecendo no pé, muito menos no chão! Pense 

comigo, porque é exatamente isso que o senhor disse. O senhor está pagando um banquete em 

dólar para desenvolver praga e doença. Aí o que o senhor tem que fazer? Taca-lhe agrotóxico! 

Taca-lhe defensivo! Taca-lhe veneno! É mais uma reação em cadeia. Acredite em mim! Dá pra 

o senhor antecipar a colheita, dá pra colher tudo de vez. E com isso o senhor ainda ganha tempo 

de logística, diminui as tuas perdas e as frutas vão amadurecendo no caminho pra a exportação”. 

Afrânio fica bravo. O rapaz responde que o que ele está dizendo não é ruim, é uma oportunidade 

de mudança. O coronel é enfático “e quem foi que disse pra você que eu quero mudar?”. 

O rapaz fica frustrado, e sua insatisfação com a fazenda e com o avô vão aumentando a 

cada dia. No capítulo 64, por exemplo, ele tem uma nova contrariedade. Em visita à cidade, os 

dois chegam ao bar de Chico Criatura e Afrânio fala em alto e bom som que o neto vai ser o 

maior de todos os coronéis. Miguel fica constrangido, afinal, não admira a prática do 

coronelismo e não se interessa pelo título de Saruê. Os dois encontram alguns amigos do coronel 

e a situação só piora. Um dos homens elogia Afrânio por estar quase acabando com a 

cooperativa, e diz que o amigo só trabalha do jeito certo. Percebendo que o rapaz não está com 
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uma cara muito contente, insiste para que ele fale o que está acontecendo. Diz que eles estão 

entre amigos. Miguel resolve se sentar com eles e expor tudo o que pensa. Fala que vender é 

um grande desafio, mas ele não acha que seja o mais difícil e nem o mais importante. O mais 

importante é plantar. Um dos homens fala que plantar, todo mundo planta. É só ter um 

punhadinho de terra e pronto. Miguel concorda. “Plantar, qualquer um planta, é muito fácil. 

Agora, plantar direito, isso não é para qualquer um não”.  

Diz que, desde que chegou em Grotas, não viu nenhum que fizesse isso. Um homem 

retruca que isso é um desplante. Outro pergunta o que foi que o doutorzinho viu de tão ruim 

por aí. Miguel responde que um pouco de tudo. Desde irrigação e manejo inadequado, até o uso 

irresponsável de herbicida. Um deles sugere que o rapaz vá até o mangueiral do avô para ver 

como tudo funciona direitinho. Miguel diz que, realmente, as terras do avô são melhores do que 

muitas que tem por aí, mas, ainda assim, têm muito que melhorar. O outro homem fala que o 

mangueiral do coronel é um pedaço do paraíso. O rapaz discorda. “Aquilo é um deserto verde!”. 

O coronel, que até então só ouvia, diz que o menino é verde de tudo ainda. “Acha que o mundo 

muda”. Diz que, quando botar a mão no dinheiro, o neto vai pegar gosto pela coisa e endireitar. 

Os homens riem e Miguel se levanta da mesa, com cara de quem não gostou.  

Essa cena descrita aconteceu, justamente, no dia em que Santo fez a já mencionada 

recusa ao projeto de orgânicos elaborado por Olívia. Chateada com o pai, ela foi até o bar e se 

queixou com Chico Criatura. “Foi a última briga, Chico. Eu desisto! Eu já tentei de tudo quanto 

é jeito fazer painho acreditar que orgânico é futuro, mas não tem jeito não. Ele que fique 

plantando a vida inteira com veneno!”. O dono do bar tenta justificar. Diz que Santo não é 

criatura de agir por conveniência, só por convicção. A moça responde que é igual ao pai. 

Também não vai conseguir ficar a vida inteira fazendo e vendo o que não acredita. Se Santo 

não mudar o jeito dele produzir, ela também não vai mudar a forma de pensar.  

Miguel, que ouvia a conversa dos dois sentado na mesa ao lado, aproveita que um cliente 

chamou Chico Criatura para puxar assunto com Olívia. Diz que o orgânico já é um grande 

passo, mas ainda não é a solução para substituir o convencional. Tanto o orgânico, quanto o 

convencional, extraem mais do que deixam na natureza. Sugere a agricultura sintrópica como 

um caminho melhor. Explica que essa “é a forma de a natureza produzir, do jeitinho dela, 

respeitando a lógica da vida, da abundância, não da morte, não dessas monoculturas pobres que 

a gente vê em tudo que é canto por aí”. Mesmo nunca tendo ouvido falar sobre o assunto, Olívia 

se interessa. Vai pesquisar o tema e tentar se aproximar de Miguel (sem levar em consideração 
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os temores da mãe que, além de interromper a conversa, tirou a moça de lá praticamente 

arrastada e fez com que ela jurasse não ter mais contato com o neto do Saruê).   

Enquanto, na fazenda Piatã, Olívia se dedica a aperfeiçoar o seu projeto sobre produção 

sustentável, “novidades” acontecem na fazenda Grotas. Percebendo que suas atitudes estão lhe 

afastando da filha e do neto, Afrânio resolve fazer algumas concessões. Aumenta a autonomia 

que os dois têm para trabalhar e deixa que algumas das ideias deles sejam colocadas em prática 

em sua propriedade, como a plantação de capim (tanzânia e mombaça) nas fileiras das 

plantações, a antecipação da colheita para que os frutos não mais amadureçam no pé e a 

realização de cursos de capacitação com os ex-cooperados que passaram a lhes fornecer 

mangas. Tereza fica feliz, acredita que é uma oportunidade para as coisas melhorarem, mas 

Miguel não está satisfeito. Sabe que o avô não tem intenção de mudar e não vai ceder muito 

mais.   

Vendo que não tem conhecimento suficiente para ir muito além no projeto, Olívia 

resolve pedir a colaboração de Miguel. O rapaz, que há muito tempo sonhava em colocar as 

mãos na terra e trabalhar com o que acredita, resolve abraçar a ideia. Começa, assim, uma 

parceria promissora: Olívia com sua vontade de fazer diferente, Miguel com o conhecimento 

teórico, Lucas com o domínio do mercado e Ceci com o conhecimento prático sobre as plantas 

e o solo. O projeto elaborado por eles tem como público alvo os pequenos produtores da cidade 

(que, geralmente, deixavam suas terras de lado para trabalhar – sendo explorados – em fazendas 

como a do coronel Saruê). Como o trabalho dos quatro foi muito bem-feito, com bons 

fundamentos e contemplando as diferentes etapas e processos que envolvem a produção, Santo 

não conseguiu recusá-lo. Resolveu abraçar as ideias do grupo e aceitar a parceria com o neto 

do seu maior inimigo.  

O projeto de agricultura sintrópica elaborado por eles era bastante ousado e promissor. 

Pretendia, além de proporcionar que os pequenos produtores passassem a ter uma vida mais 

digna obtendo o sustento nas próprias terras, recuperar os solos, valorizar a biodiversidade da 

caatinga e fazer um uso racional dos recursos naturais, como a água. Eles iriam produzir usando 

a lógica da própria natureza, associando diferentes culturas e dispensando o uso de agrotóxicos 

e da irrigação (afinal de contas, o São Francisco está com o seu volume reduzido e, com a crise 

hídrica que estavam vivendo, seria irresponsabilidade tirar água do rio para fazer o que for, 

como afirmou Miguel no capítulo 106).  
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A ideia era diversificar os alimentos a serem produzidos, cultivando, no mesmo espaço, 

produtos de ciclo curto e longo, e fazer tudo isso se valendo de uma única chuva (que iniciaria 

o processo fazendo as sementes germinarem e teria sua água armazenada pelo próprio sistema, 

através das plantas da caatinga que retêm a água). Um dos produtos de ciclo curto escolhidos 

no projeto foi o maracujá, que se dá muito bem na caatinga e tem boa inserção no mercado. A 

produção foi toda vendida para a Natura – em mais uma ação de merchandising desenvolvida 

na novela – e o dinheiro obtido permitiu a continuidade do projeto.  

As outras culturas de ciclo curto foram utilizadas na alimentação das famílias e, o que 

sobrava, era vendido na feira. A vida dos pequenos produtores melhorou e a tendência era que 

viesse ainda mais fartura: a cada colheita, o solo estaria mais fortalecido e proporcionaria 

produções maiores. São três as situações em que os agricultores agradecem a Olívia e Miguel 

pelo trabalho feito em suas terras (capítulos 148, 153 e 160). Propriedades que antes só davam 

carrapicho e espinho, se tornaram mais férteis e produtoras de vários alimentos, sendo, 

inclusive, frequentadas por muitas mamangavas, que passaram a trabalhar na polinização e a 

atestar que eles fizeram um trabalho certo.  

Após sobreviver à tocaia causada por Carlos Eduardo, Santo resolveu deixar a 

administração da fazenda Piatã nas mãos dos filhos Olívia e Miguel. Deu total carta branca para 

eles trabalharem, fazerem o que acham certo. Empolgados pelos bons resultados obtidos no 

projeto com os pequenos produtores, eles resolvem pôr abaixo todo o parreiral e investir numa 

nova forma de produção, inteiramente ligada à sustentabilidade e à sintropia. A aposta é alta e 

muito importante: além de envolver o futuro da fazenda, principal bem da família, ela se 

relaciona com o futuro da agricultura na região. É a chance que eles têm de provar que a 

transição do convencional para o sustentável funciona em larga escala. Se eles obtiverem êxito, 

certamente serão seguidos pelos demais produtores (exatamente como ocorreu trinta anos antes, 

quando Santo desistiu do algodão para se dedicar ao cultivo irrigado de frutas). 

Na empreitada, enfrentaram alguns percalços, que foram superados, um a um. O 

primeiro deles foi a dificuldade na obtenção de financiamento. Como explicou Lucas no 

capítulo 155, não existia precedente para o que eles estavam fazendo. Uma coisa era procurar 

auxílio no banco para dizer que vão plantar uva. Outra, seria dizer que vão plantar uns 15 tipos 

de verduras intercaladas com frutíferas. Eles teriam que dar algo como garantia para ter o 

empréstimo aprovado. A solução foi dada no capítulo seguinte, quando Luzia, que era uma das 

proprietárias das terras, aceitou dar a fazenda Piatã como garantia para o financiamento. O 

trabalho é iniciado no mesmo capítulo. O caminhão da cooperativa chega com as mudas e 
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Miguel explica aos funcionários o que deve ser feito: os parreirais antigos devem ser 

derrubados; eles têm que deixar o solo plano para o novo cultivo; toda a matéria orgânica da 

plantação que foi cortada deve ser usada para forrar os berços para as novas mudas. Todos estão 

muito empolgados e o rapaz pede que o pai plante o primeiro pé. Santo faz os filhos prometerem 

que, caso isso que eles estão fazendo agora se torne errado lá no futuro, eles vão derrubar tudo 

e mudar mais uma vez. Olívia diz que aprenderam isso com ele. “Plantar olhando para o futuro 

e visando o que é melhor para a terra e para essa gente”, diz a garota. A ideia propagada pela 

trama é que, com a agrofloresta, eles estão fazendo o que é mais acertado para a fazenda e para 

a natureza.  

No capítulo 162, são apresentadas novas informações sobre o tipo de trabalho que eles 

estão realizando. Tereza está visitando a plantação, Miguel e Olívia explicam todo o processo. 

Como ela está trabalhando com eles, precisa entender como tudo funciona para explicar aos 

clientes. Mais que alimentos, eles estão vendendo uma ideia. Os dois falam que, como não estão 

usando nenhum tipo de fertilizante na superfície, as raízes das plantas vão ter que ir até o nível 

mais profundo do solo. Nas entrelinhas, eles plantaram capins com raízes grossas, que vão abrir 

caminho para as raízes das outras plantas irem mais fundo ainda, fortalecendo todo o sistema. 

Na plantação, fizeram o seguinte consórcio de espécies: em uma linha, plantaram uva 

intercalada com mamão; na linha seguinte, manga intercalada com banana. Além das frutas, 

vão produzir madeira e verduras. Em pouco tempo, terão árvores de tudo que é tipo e tamanho, 

além de espécies da floresta. Miguel pede que a mãe diga aos clientes que se trata de um sistema 

agroflorestal. Tereza acha que é muito mais do que isso. O que eles têm ali é o futuro, e ela 

queria muito que o mercado e as pessoas entendessem a importância de tudo isso que eles estão 

construindo lá. 

Com a morte de Encarnação, ocorrida no mesmo capítulo, o rapaz acabou herdando 25% 

de todas as terras da fazenda Grotas. Vendo que Carlos Eduardo havia manipulado Afrânio e 

temendo que todo o patrimônio da família fosse parar nas mãos do ex-deputado vilão, a 

centenária preferiu tornar o bisneto, por meio de um testamento lido no capítulo 163, o seu 

principal herdeiro. Passado o susto inicial, Miguel resolve tomar posse de tudo o que a bisa lhe 

deixou. Aquelas terras são suas por direito e ele não vai renunciar a isso. Sempre quis um pedaço 

de chão para plantar do jeito certo, e vai continuar por lá o que começou a fazer na fazenda 

Piatã.  

Temendo o progresso do ex-enteado, Carlos Eduardo prepara uma armadilha para o 

rapaz. Encarnação pode até ter deixado parte considerável das terras para ele, mas não 
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especificou quais terras eram essas. No final do capítulo 165, Tereza, Santo, Miguel, Olívia e 

Lucas estão com os outros produtores no bar de Chico Criatura. Eles comemoram a expansão 

dos orgânicos e da sintropia em Grotas, e o novo coronel chega para fazer provocações. 

Pergunta se a moda já chegou entre os grandes, ou só em fundo de quintal. Santo rebate. Diz 

que é com fundo de quintal mesmo que o Saruê genérico tem que se preocupar. Carlos fala dos 

planos que tem para Grotas: grãos. “A região tem muito sol, colocando por baixo, vai render 

duas safras por ano”. Miguel opina. Desse jeito, não dá dois anos para que Carlos esgote o solo. 

O ex-deputado pergunta por que Miguel não faz o que está defendendo nas próprias terras. Grita 

que ele dono de um quarto da fazenda Nossa Senhora de Grotas. Juntando as propriedades de 

todos eles, não dá metade do que o rapaz possui. Miguel responde que só soube da herança, 

ainda não recebeu nada. Carlos fala que, se ele der a palavra de que vai produzir nas terras, vai 

agilizar a burocracia. Entrega uma escritura ao rapaz. 

O capítulo seguinte é iniciado com a mesma cena. No decorrer da narrativa, vemos que 

Miguel caiu na provocação de Carlos Eduardo e deu sua palavra na frente de todos. Vai até o 

fim e não pretende voltar atrás. Quer honrar o nome da família, e vai fazer isso quitando todas 

as dívidas com aquele povo e aquela terra. Examinando os papéis que o filho recebeu, Santo se 

mostra preocupado: acha que, primeiro, o rapaz vai ter que conhecer a propriedade que herdou. 

Se o trecho que está determinado na escritura for o mesmo que ele está pensando, o filho não 

fez um bom negócio.  

Instantes depois, no mesmo bloco, Santo mostra num mapa onde ficam as terras que 

Miguel herdou. O rapaz observa que elas ficam longe do rio e do açude, diz que vai dar trabalho, 

mas nunca teve medo de “arregaçar as mangas”. O pai faz um alerta. Explica que nem todas 

aquelas terras são boas para irrigar, e teve gente que fez isso sem instrução depois da praga do 

bicudo. Tereza fala que essa história é antiga, muitas terras salinizaram. Santo continua. Diz 

que todo o sal da fazenda Grotas escorria para as terras que o filho herdou, e por isso elas são 

chamadas de cemitério de sal. Miguel se frustra, Tereza fica com raiva e quer levar a briga para 

a justiça, Santo tenta estimular o filho a se levantar. Mas é Olívia quem dá o impulso que ele 

precisa: mesmo sendo inicialmente contra o rapaz assumir as terras, ela resolve apoiá-lo a seguir 

lutando.  

No capítulo 167, Miguel, Tereza e Santo vão conhecer as terras. Ela fica indignada com 

o que vê, diz que não é justo e que eles devem brigar por isso. Miguel fala que aquela terra está 

quase morta, mas não morreu ainda. Ela está doente, precisa de cuidados, e se ele não fizer isso, 

ninguém vai fazer. Tereza insiste que eles devem lutar na justiça, mas Santo fala que essa briga 
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duraria anos. Concorda com o que foi dito pelo filho, aquela terra não está morta. Aprendeu 

com Belmiro que não existe terra maldita, maldito é quem maltrata a terra. Miguel diz que quer 

cuidar dali e que aquelas terras vão produzir, independentemente da vontade de Carlos Eduardo. 

Profetiza que o argumento do ex-deputado, de que a técnica dele só funciona em solos bons, 

vai cair por terra. Se lembra das palavras que Encarnação lhe disse no último encontro que 

tiveram: “fazer o mundo com o que você recebe”. 

No capítulo seguinte, o rapaz retorna à propriedade com Olívia e Ceci. Com todo o 

conhecimento que detém, a raizeira é a mais indicada para ajudá-los a recuperar aquele chão. 

Ela diz que a situação está ruim, aquelas terras foram muito maltratadas. O rapaz, no entanto, 

está confiante. Fala que vão reverter isso e, para começar, vão ter que de-salinizar tudo. Ceci 

explica que isso é o de menos, e dá as diretrizes a serem seguidas: se eles plantarem algodão de 

seda, pinhão roxo e algaroba, tudo juntinho, em um ano a algaroba vai tirar todo o sal debaixo 

da terra. O medo dela é o trabalho que os dois vão ter para plantar tudo, porque não existe 

máquina que preste para tirar as pedras daquele solo. Pode até ser que dê certo, eles vão ter que 

lutar muito, o solo está muito seco. Fala que ali já foi uma terra saudável, sagrada. Conta que o 

seu povo viveu muitos anos por lá e cuidava muito bem de tudo, até o dia em que o coronel 

Jacinto, bisavô do rapaz, promoveu um verdadeiro massacre para expulsá-los e tomar a posse 

do local. Eles tiveram que fugir para não ser dizimados.  

Após muito pensar, o casal enfim encontra a melhor solução: devem procurar pelos 

índios e devolver a eles o usufruto daquelas terras. A tribo poderia voltar ao seu lugar de origem, 

e os dois contariam com a ajuda deles para recuperar aquele solo, já quase morto. Miguel 

reconhece que a família dele tem muitas dívidas com aquela terra, e não são só ambientais, são 

sociais também. O acordo entre eles se concretiza no capítulo 170.    

 

           

 
 Figura 227: Trator compacta o solo na fazenda Grotas.          Figura 228: Terras que serão recuperadas em projeto.    
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Vendo os rivais progredirem, Carlos Eduardo prepara um novo ataque. Manda que 

Queiroz, acompanhado de outros dois homens, danifique a bomba de irrigação da fazenda Piatã. 

Sem ter como molhar o que plantaram, Santo e Miguel vão perder toda a safra e, 

consequentemente, a fazenda. Visitando a plantação, no capítulo 171, Bento esbraveja. Dessa 

vez eles conseguiram, essa vai ser a derrocada da sua família! Num ato de desespero, ele acerta 

o facão em uma bananeira. Miguel, que observava o tio, fica feliz ao ver que existe uma solução: 

as coisas não estão perdidas. Eles não precisam de irrigação, precisam de água. Bento pergunta 

se eles vão fazer chover no sertão e o rapaz diz que não. Vão é usar a água que já está na 

natureza. Mostra a água escorrendo no facão. Fala que aquilo não é o tronco da bananeira, é 

folha. Tem muita água ali. Eles devem cortar tudo e virar para o solo. Vai ser suficiente para 

manter o chão hidratado por 3 semanas, o tempo suficiente para eles comprarem e instalarem a 

     Figura 229: Miguel explica projeto da sintropia.               Figura 230: Projeto a ser implantado na fazenda Piatã. 

     Figura 231: Projeto a ser implantado na fazenda Piatã.   Figura 232: Miguel, Santo e Tereza conhecem terras herdadas. 

          Figura 233: O solo é pedregoso e seco.                         Figura 234: Índios ajudam a trabalhar nas terras. 
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nova bomba. Eles vão perder aquela safra de banana, mas a lavoura vai estar salva. Além de 

socorrer a fazenda Piatã, a ideia original do rapaz faz com que a forma de produzir que ele está 

implantando fique ainda mais popular na cidade. Todos querem ir até lá para conhecer e, 

principalmente, seguir seu exemplo.  

       

 

Furioso, Carlos Eduardo prepara uma nova investida. Dessa vez, contra as terras de 

Miguel. Manda que Queiroz observe o que o rapaz está fazendo e, novamente, não recebe as 

notícias que gostaria: parte dos produtores que vendia com ele resolveu se bandear de novo para 

a cooperativa. Todos estão impressionados com o que o rapaz tem feito naquelas terras, que 

antes não serviam para nada, mas agora já produzem com qualidade e contando, apenas, com o 

trabalho de meia-dúzia de índios.  

O último golpe do vilão é mandar soltar algumas vacas nas terras de Miguel. Famintas, 

as reses comem toda a lavoura do rapaz, destruindo seu trabalho e investimento. A primeira 

reação de Miguel é se desesperar, mas, depois de ser provocado pelo ex-deputado no bar de 

Chico Criatura, ele volta a erguer a cabeça. Se achando vitorioso, Carlos Eduardo faz ameaças, 

diz que o estrago foi grande e feito só por um rebanho, imagina o que não faria um avião 

pulverizando as terras erradas por acidente. Bento, que acabava de chegar ao local, o enfrenta. 

Diz que nunca teve medo de homem valente, não vai ter de frouxo feito ele e avisa que se o 

dono quiser o gado de volta, vai ter que ir buscar pessoalmente. Carlos sai e o vereador pergunta 

o que o sobrinho pretende fazer. O rapaz responde que o gado não está marcado, vai cuidar 

dele. Perdeu a primeira safra, mas vai ganhar em leite e esterco para a próxima. “Tem que ter 

resiliência”. 

E é justamente com resiliência que o rapaz consegue tudo o que sempre sonhou. Com a 

morte de Carlos Eduardo, ele passa a ter paz para poder trabalhar. E todo o suor e afinco que 

dedicou às terras (primeiro às da fazenda Piatã, depois as que herdou da bisavó e, por último, 

as da fazenda Grotas, que passaram às suas mãos após o avô decidir abrir mão de todas as 

   Figura 235: Miguel encontra solução para salvar lavoura.    Figura 236: Água escorre do facão preso à bananeira.    
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práticas erradas e viver tranquilo ao lado de Iolanda) rendeu excelentes resultados. O rapaz 

serviu de exemplo aos outros produtores, conseguiu melhorar a qualidade dos solos, recuperar 

o rio e, num espaço de cinco anos, ergueu uma agrofloresta e transformou a cidade em 

referência em sustentabilidade. Criou um paraíso de qualidade de vida e boas perspectivas em 

pleno sertão nordestino. Mostrou que a caatinga é um bioma rico, que o Nordeste é uma região 

promissora e que o trabalho árduo, a valorização do conhecimento e a consciência ambiental 

são os principais caminhos para se obter um futuro mais digno e próspero a todos. Velho Chico 

deu uma verdadeira aula de sustentabilidade, respeito ao rio e cuidado com a terra.  

       

 

       

 

 

 

        

 

Figura 237: As terras voltam a produzir.                              Figura 238: As terras voltam a produzir. 

Figura 239: As terras voltam a produzir.                          Figura 240: As terras se tornam uma agrofloresta. 

                                                 Figura 241: Miguel consegue erguer agrofloresta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No trabalho aqui desenvolvido, encaramos as representações como construções que, 

sociais, estão em constante movimentação, sendo compartilhadas, reforçadas, refutadas (e até 

superadas), num processo dinâmico que ajuda a dar sentido às práticas cotidianas e à vida em 

coletividade. Nas sociedades modernas, esse processo é realizado de forma profundamente 

associada aos meios de comunicação e aos produtos de massa, aos quais se incluem as 

telenovelas, criações que são herdeiras diretas dos romances de folhetins e das radionovelas, 

apresentam viés melodramático e constituem obras de grande importância no Brasil. Aqui, elas 

são consideradas os produtos mais populares e rentáveis da televisão aberta, e apresentam uma 

relação tão arraigada ao cotidiano dos telespectadores, que participaram diretamente da 

construção do próprio ideário de nação.   

Ao longo de décadas, as tramas desenvolvidas no país (e, sobretudo, na Rede Globo), 

difundiram padrões de comportamento, lançaram discussões e memórias comuns aos diferentes 

grupos, dos diferentes estados. Representações que passam por diferentes áreas, indo desde o 

“ser homem” e “ser mulher”, às visões que se tem do país (como um todo) e das suas regiões 

(em particular).  

Embora tenha se tornado uma das cinco regiões brasileiras apenas em 1970, o Nordeste 

já figurava em discursos políticos e artísticos desde o início do século XX. Obras literárias 

(além de publicações na imprensa, pinturas, peças de teatro e filmes, dentre tantas outras 

produções) que ora procuravam desenvolver um discurso de valorização às raízes, ora visavam 

denunciar suas mazelas, ajudaram a criar/difundir imagens e representações sobre a região 

(tanto entre os seus moradores, quanto no resto do país). Um processo que acabou contando 

com a atuação das telenovelas, que num período compreendido entre 1964 e o presente ano de 

2019 registrou 30 tramas ambientadas em solo nordestino. 

Produtos comerciais, as telenovelas são elaboradas de forma a obedecer a uma dupla 

lógica: de um lado, existem os interesses de mercado (visto que são produzidas por empresas 

que realizam um grande investimento econômico e querem obter o retorno – multiplicado – de 

todo o capital investido), de outro, há as demandas inerentes ao próprio fazer telenovela em si 

(com todos os métodos, exigências e dificuldades que ele impõe, além da busca por qualidade 

e reconhecimento por parte dos autores envolvidos). Aspectos que têm implicações diretas na 

maneira que as tramas são produzidas e em muitas das imagens/discursos que elas criam, 
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evocam, propagam. No caso das tramas ambientadas no Nordeste, notamos ainda que a forma 

como elas tematizam a região tem relações diretas com o estilo apresentado pelos seus autores 

(um traço que fica ainda mais evidente entre os diretores e roteiristas com mais de uma obra de 

caráter regional e maior grau de autonomia para realizar – e bancar – suas escolhas e decisões). 

Para desenvolver a nossa atividade de análise, optamos por utilizar como ferramenta 

metodológica o paradigma problema-solução (em associação à teoria dos campos de Bourdieu 

e ao método de análise das telenovelas desenvolvido por Maria Carmem Jacob de Souza). 

Procuramos levantar dados sobre as diferentes fases apresentadas pelo campo da telenovela e 

as diversas obras ambientadas no Nordeste em cada uma delas e, no caso específico da trama 

estudada em nossa pesquisa, a novela Velho Chico, buscamos entender o contexto em que ela 

fora elaborada, além de levantar dados referentes à sua produção e às trajetórias dos seus 

principais autores (o roteirista Benedito Ruy Barbosa e o diretor artístico Luiz Fernando 

Carvalho).  

Cientes de que as principais pistas sobre as escolhas empreendidas pelos criadores 

seriam fornecidas pela própria obra, nos debruçamos sobre a telenovela: reconstruímos as cenas 

exibidas em todos os seus capítulos, identificamos os cenários e os personagens (com suas 

motivações e núcleos dos quais fazem parte), enumeramos seus fios narrativos, investigamos 

aquelas que pareciam ser as principais bandeiras e pontos de vista dos seus criadores. Um 

método que nos pareceu bastante acertado, visto que nos permitiu mergulhar em vários 

meandros da telenovela, entender melhor seus diferentes personagens, as posições defendidas 

e a maneira como cada um deles se relaciona, tanto entre si, quanto com os diversos temas e 

discussões tratados na trama. 

Esse exercício nos fez chegar a quatro grandes temas bastante valorizados por Benedito 

Ruy Barbosa e Luiz Fernando Carvalho, assuntos esses que, desde os primeiros instantes da 

história, foram tratados de forma relacional, se associando entre si e permeando as trajetórias 

dos principais personagens desenvolvidos na obra.  Velho Chico busca retratar expressões 

culturais de destaque entre a população ribeirinha, assim como escancara as questões 

ambientais (enfatizando as preocupações com a sustentabilidade, a preservação do rio que dá 

nome à novela e o uso racional/responsável de recursos como o solo). Além disso, na novela, 

tudo está ligado ao trabalho e à política (desde a obtenção de melhorias na qualidade de vida, 

passando pelos afetos e as relações familiares e os confrontos entre grupos rivais). Foi 

justamente por isso que esses quatro temas nos guiaram durante a nossa análise.  
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Percebemos que a trama estabelece diálogos tanto com a linha tradicionalista de se 

abordar o Nordeste (com sua preocupação em retratar a região como um espaço de memórias, 

de grande religiosidade e de riquezas culturais que estão ameaçadas de se perder, além de trazer 

uma visão idealizada do sertanejo – encarnado no protagonista Santo dos Anjos, verdadeira 

representação da macheza, da força e da honradez),  quanto com a corrente crítica (sendo 

engajada sem ser partidária, construindo a histórica relação entre opressores e oprimidos e 

tecendo, por exemplo, grandes denúncias ao coronelismo e à corrupção, fatores que trazem mais 

danos à população do que qualquer natureza hostil). Essa é uma novela que chama o 

telespectador a refletir sobre a consciência/participação social, o papel de políticos e de 

instituições como o Ministério Público. 

Identificamos, também a exposição de pensamentos condizentes com a ideia de 

“culturas híbridas” desenvolvida por Néstor García Canclini. Apesar de as expressões culturais 

(como as rodas de São Gonçalo, a festa de São João e a Missa do Vaqueiro) serem retratadas 

sob a perspectiva da preservação, a novela deixa claro que muitos dos produtos da cultura 

popular associados ao folclore a ao artesanato, com é o caso as rendas de bilro, sempre terão 

espaço e mercado. “Nem a modernização exige abolir as tradições, nem o destino fatal dos 

grupos tradicionais é ficar de fora da modernidade” (GARCÍA CANCLINI, 2015, p.239). E 

isso por alguns motivos básicos.  

Além de o avanço das comunicações massivas e de outras tecnologias oferecerem 

recursos para que as culturas populares se transformem, reinventem e expandam, sempre haverá 

artesãos, músicos, poetas populares interessados em continuar com sua arte. Seja por razões 

econômicas (afinal, elas são a fonte de renda de muitas famílias), seja por questões culturais 

(visto que são patrimônios com os quais vários grupos se identificam). E, na novela, os indícios 

disso vão além da atuação das rendeiras que usamos como exemplo ao empreender nossa 

análise. 

Os repentistas Egídio e Avelino estiveram presentes em parte considerável da obra 

recitando versos sobre acontecimentos importantes; o coronel Saruê chegou a mandar imprimir 

e distribuir quatro mil edições do cordel que narra a chegada do neto à cidade (para que o povo 

todo conhecesse em verso e prosa aquele que seria o seu sucessor – capítulo 52) e 

sanfoneiros/trios de forró pé de serra sempre tinham espaço no bar de Chico Criatura. Como 

destacou o dono do estabelecimento no capítulo 55, apesar de o povo gostar das modernidades, 

o que é bom sempre vai ter espaço. “A arte do povo é que nem este rio velho, ele enche, ele 



283 
 

mingua, ele morre, mas, de repente, ele cresce de novo”, comentou.  Não é à toa que a festa de 

São João organizada por Bento com atrações locais e respeito às tradições esvaziou o evento 

milionário (e superfaturado) da prefeitura. 

Funcionando como uma grande narrativa de ações socioeducativas com efeito 

pedagógico, Velho Chico se destacou por mostrar, ainda, que as práticas modernas de produção 

que podem trazer mais autonomia ao pequeno produtor rural. A agricultura sintrópica, tão 

propagandeada por Miguel, não é bonita só no papel: ela veio respaldada por experiências de 

sucesso desenvolvidas, justamente, em solos nordestinos (o projeto Agenda Götsch que, 

implantado na Bahia, ajudou a recuperar, ao longo de 30 anos, uma área de 410 hectares e fez 

rebrotar 14 nascentes em uma área que estava completamente degradada). Esse é o Nordeste, 

também, em que os desmandos dos coronéis e das elites autoritárias têm perdido força ante a 

união de cidadãos e políticos comprometidos com as questões sociais e os interesses das classes 

populares. Uma verdadeira aula.   

A maneira que a obra fora realizada também serviu para trazer indícios sobre a posição 

ocupada pelos seus criadores no campo da telenovela. Considerada uma dupla afinada, com um 

histórico de grandes sucessos no currículo – além de uma proposta de “salvação” para a faixa 

das 21 horas global, horário há mais de dez anos ocupado por tramas urbanas e de viés realista 

–, Luiz Fernando Carvalho e Benedito Ruy Barbosa tiveram suas principais exigências 

atendidas para a produção de Velho Chico (requisitos esses que foram desde a total liberdade 

para a escolha da equipe que iria atuar na obra, à satisfação de certos detalhes e minúcias que 

ajudaram a compor o universo ficcional da trama). Além de contar com um grupo de trabalho 

escolhido a dedo pelo diretor artístico, a novela foi cercada de mais um sem-número de 

cuidados. 

O elenco e a equipe de produção (aproximadamente 120 pessoas) passaram cerca de 

dois meses em cidades dos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia para gravar sequências da 

novela e ter um contato direto com a natureza do sertão e os seus moradores (uma forma de 

melhor captar a essência, os trejeitos e as peculiaridades locais). As plantas, os objetos e os 

demais elementos que compuseram a vila cenográfica montada para as locações da trama foram 

reaproveitados ou barganhados nas cidades visitadas (houve, até mesmo, o cuidado em contratar 

mão de obra local – pedreiros, marceneiros, artesãos, pescadores e barqueiros, dentre outros). 

Os figurinos foram elaborados artesanalmente ou obtidos diretamente com a população. Os tons 

mais pastéis foram dedicados aos personagens do sertão e os tons mais “saturados”, estilo 

tropicália, foram atribuídos aos que moravam em Salvador. A caracterização optou por 
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mulheres praticamente sem maquiagem e homens com a pele queimada e/ou envelhecida pelo 

sol.  

A trilha sonora fora formada por canções “recheadas de brasilidade” e interpretadas, em 

sua maioria, por artistas nordestinos, a exemplo de Caetano Veloso, Alceu Valença, Elomar, 

Maria Bethânia e Xangai. Cerca de 70% do elenco também era natural da região, sem falar nas 

dezenas de atores locais que foram escolhidos para fazer figuração e participar dos primeiros 

capítulos. Nota-se, ainda, uma preocupação em “trazer o Nordeste visualmente” por meio do 

uso frequente de cenas externas, tanto de paisagens quanto de moradores, dentre uma série de 

outras diligências que destacam (além do apuro na produção), o nível de complexidade que já 

marca o campo da telenovela no Brasil. 

A hipótese que tínhamos ao início da pesquisa (e que acabou se confirmando em seu 

desenrolar) foi que os autores da trama pretenderam, a partir de elementos já clássicos 

associados ao Nordeste, desenvolver um novo olhar sobre a região. Uma perspectiva que 

abarcasse as suas multiplicidades (culturais, ambientais, sociais) se afastando do discurso tão 

somente centrado no atraso e na memória. A nosso ver, Grotas de São Francisco é uma mistura 

de vários nordestes. Traz referências à capital Salvador (um dos cenários da primeira fase da 

história), mas não está necessariamente localizada na Bahia. Tem sotaque nordestino, mas traz 

elementos identitários relativos à nação. Faz uma leitura da região de maneira a refletir sobre o 

próprio país, sua cultura popular, seu imaginário, seus problemas e suas esperanças/caminhos 

para um futuro melhor. O próprio fato de a trama ser ambienta às margens daquele que é 

conhecido como “o rio da integração nacional” já nos figura como bastante emblemático.  

Além disso, afastando-se do realismo presente nas tramas urbanas que vêm compondo 

o horário das 21h, Velho Chico busca problematizar e aludir ao real a partir de uma perspectiva 

lúdica. Há uma preocupação em mergulhar na realidade nordestina para transmitir uma verdade 

filtrada pela percepção dos roteiristas (avô, filha e neto, representantes de três gerações 

distintas) e, principalmente, pelo olhar de Luiz Fernando Carvalho. O diretor artístico 

desenvolveu uma proposta estética que mescla elementos de referência à memória local com 

alegorias que, embora pareçam descoladas, funcionam como metáforas, críticas sociais e 

políticas disfarçadas no texto: à amargurada Encarnação, coube o uso de vestidos e penteados 

que remetiam ao século XVI, adornos tão retrógrados quanto as ideias e o comportamento da 

personagem. Afrânio, tão sóbrio nas duas primeiras fases da trama, transformou-se numa figura 

extravagante, representando, na atualidade, todo o anacronismo dos coronéis do sertão e suas 

práticas.  



285 
 

Na releitura do Nordeste feita por Velho Chico personagens “clássicos” como o coronel, 

o jagunço, o padre e o retirante são apresentados sob uma ótica um tanto diferente da 

convencional. Vilão da trama, o coronel Saruê é, antes de tudo, um ressentido. Magoado por se 

sentir enjeitado pela mãe, “filho para ela, é só o que está morto”, como repetiu em várias 

situações; ferido pelo rumo que a sua vida tomou, “foi assim, de tropeço em tropeço, que 

engrossei meu couro. Peguei as rédeas do destino em minha mão e pensei comigo mesmo: ‘se 

a vida quer que você seja um coronel, Afrânio de Sá Ribeiro vai ser o maior coronel que essa 

vida já viu’”. É o representante de um mandonismo decadente que vê o seu poder e autoridade 

renegados por seus próprios herdeiros: o filho Martim e o neto Miguel, representantes de uma 

nova geração que não vê sentido algum na prática do coronelismo, na busca desenfreada por 

dinheiro e no uso irracional de recursos como a água e o solo. Diretamente ligado ao coronel, 

o jagunço Cícero também é representado como “fora de lugar” nesse novo Nordeste que é 

desenhado pela trama, tanto que o final do personagem é largar a vida de capanga para seguir 

a mulher amada, passando a levar uma vida errante ao lado de Dalva, que se torna cantora. É a 

violência e a brutalidade sendo substituída pelo amor e os festejos. 

Representada pelo padre Benício, a figura do religioso apresenta um papel importante 

em Velho Chico: é ele o mediador de conflitos entre a família de Sá Ribeiro e os Rosa/dos 

Anjos. Ele não é um simples representante da igreja (e da religiosidade do Nordestino), é um 

personagem com histórico de luta e defesa aos pobres, tanto que sofreu perseguição durante a 

ditadura (e chega a sofrer tentativa de intimidação por parte do corrupto prefeito de Grotas, na 

reta final da trama). A figura do retirante, por sua vez, é representada pelo casal Belmiro e 

Piedade, apresentados ao público em cenas comoventes: tocados por uma seca arrasadora, os 

dois veem a partida dos últimos vizinhos. Ela, devota, reza pedindo a ajuda dos céus. Ele, 

perseverante, tenta levantar a única vaca que lhes restou, já quase morta pela falta de água. Seus 

rostos envelhecidos revelam uma vida de consternação e agruras (enfatizada pelos closes da 

câmera). Os dois personalizam a força e a resistência do sertanejo, características há décadas 

propagadas pelos diversos produtos artísticos e culturais. Persistentes, só decidem abandonar o 

pedaço de chão onde nasceram por preocupações com o primeiro filho, prestes a vir ao mundo. 

O casal de retirantes seria retratado sob uma perspectiva bastante tradicional, não fosse pelo 

destino que lhes está reservado: a esperança de uma vida melhor para a família dos Anjos não 

está no Sul, nem em uma cidade grande. O seu caminho para escapar da calamidade está no 

próprio sertão, um sertão agraciado pelo rio São Francisco e pelo apoio de pessoas honradas 
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que reconhecem o valor do trabalho. Um sertão paraíso onde eles fincam raízes, a ponto de 

jamais cogitaram voltar à terra que foi abandonada. 

Ao refletir sobre as representações do Nordeste em Velho Chico, também não se pode 

deixar de mencionar que a trama retoma muitas das escolhas estilísticas empreendidas por sua 

dupla de criadores em Renascer (como os espaços cênicos que primam por apresentar a região 

a partir de um enfoque que a associa ao trabalho e ao suor; à cultura popular e aos festejos; à 

possibilidade de obtenção de riquezas e desenvolvimento a partir do cuidado da terra; a presença 

das desigualdades e injustiças sociais). Construída a partir de um viés crítico, que visa promover 

reflexões sobre determinados problemas que persistem ao longo das décadas (como o sistema 

dominador, a política dos coronéis e a forma em que ela se estabelece em cidades do interior) 

a trama é a continuidade de um discurso que vem sendo desenvolvido por Benedito Ruy 

Barbosa há alguns anos.  

Renascer (1993) mostrou um trabalhador que, solitário em suas reivindicações por um 

pedaço de terra, acaba cometendo suicídio. O Rei do Gado (1995) pôs em pauta a luta dos 

trabalhadores do MST e lançou debates sobre a posse de terra e a reforma agrária (discussões 

essas que ultrapassaram o âmbito ficcional). Em Velho Chico (2016), chega a vez de se defender 

a criação de cooperativas e associações como uma forma de aumentar o poder de barganha dos 

pequenos produtores e livrá-los da exploração de figuras como os atravessadores e os grandes 

latifundiários.  

Marcada por um intenso conflito de gerações, Grotas do São Francisco surge na trama 

como um sertão que consegue se livrar da miséria quando os seus moradores adquirem 

consciência política e, principalmente, aprendem a respeitar as dinâmicas da natureza. As 

expressões culturais aparecem na obra como uma riqueza (que deve ser preservada, idolatrada) 

e que traz outras riquezas. O homem que valoriza suas raízes, as práticas culturais que herdou 

dos antepassados e o conhecimento acumulado pelo convívio com o meio e com a natureza é 

um homem com perspectivas e possibilidade de fazer boas escolhas (como foi o caso de Santo, 

que soube decidir o momento exato de plantar as mudas do projeto com os pequenos produtores; 

de Isabel, cuja habilidade de fazer rendas de bilros, aprendida com a avó, implicou na 

construção de uma carreira em Paris; e até de Martim, que não ouviu os conselhos e 

premonições da raizeira Ceci e acabou assassinado por Carlos Eduardo). 

O trabalho é mais um importante caminho para que o homem obtenha a dignidade. Foi 

o trabalho duro (e a honestidade) que levou a família do retirante Belmiro – tão sem perspectivas 
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no início da trama – a uma posição de destaque e respeito em Grotas do São Francisco. Foi 

também o trabalho a principal arma que eles escolheram para lutar contra os desmandos e todas 

as injustiças a que foram submetidos pelos vilões da história. Ademais do exemplo dado pelas 

trajetórias dos personagens (além da família dos Anjos, foram emblemáticos os fios narrativos 

relacionados aos personagens Zé Pirangueiro, Dalva e Cícero, cuja realização nos ofícios 

escolhidos tinha relação direta com a obtenção do final feliz), havia as mensagens transmitidas 

de forma ainda mais direta. Foram vários os diálogos e falas em que os personagens 

propalavam, em alto e bom som, o quanto o labor e o suor eram fundamentais para a integridade 

humana. 

De forma coerente com o discurso que vinha sendo construído em torno das expressões 

culturais e do trabalho, as representações da política apareceram em Velho Chico como um 

alerta à população. É importante honrar as raízes e a labuta, mas nem uma coisa nem outra vai 

muito adiante se você não souber escolher os seus representantes e, principalmente, se você não 

tiver a consciência de que a participação cidadã e a política devem andar sempre juntas. É a 

criticidade e a ação do povo que vai garantir que todas as melhorias e avanços com os quais 

todos sonhamos serão obtidas. Mais uma vez, o futuro melhor não virá isoladamente das 

prefeituras e nem dos gabinetes em Brasília. Virá do esforço e da atuação de cada um que 

compõe a sociedade, que deve acompanhar, fiscalizar, cobrar, agir. 

As questões ambientais, por sua vez, também constituem um elemento a ser considerado 

para essa obtenção de futuro mais próspero e digno. Recebendo o nome dado carinhosamente 

a um dos principais rios brasileiros, a novela é uma obra que se coloca a favor da sobrevivência 

desse rio. Mostra o quanto ele foi (e é) importante para o desenvolvimento econômico e a 

efervescência dos que estão às suas margens, destaca o quão diverso ele é em termos humanos 

e culturais, assinala como ele tem sido maltratado ao longo de décadas e décadas.  

Velho Chico é também uma obra em homenagem à terra. Traz a luta dos seus 

trabalhadores por uma vida mais digna, destaca quanto poder ela é capaz de proporcionar e a 

forma nociva com a qual o homem tem lidado com ela. Mais até que tecer críticas e propor 

reflexões, a trama estabelece caminhos. Ao apresentar ao público a prática da sintropia (e uma 

série de outras ações que ilustram a convivência com o semiárido), a obra mostra que é possível 

sim se produzir mais e ter lucros respeitando a natureza, valorizando o solo, fazendo um uso 

consciente da água. Bom seria se todos os que assistiram a trama arregaçassem as mangas e 

abraçassem pelo menos metade das ideias que ela defende. 
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