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Resumo: 
O artigo tem por objetivo discutir, a partir da análise do filme Luzia Homem (1984) do 
diretor Fabio Barreto, “a construção da imagem do nordestino” e sua importância dentro da 
linha de estudo da educação visual a fim de compreender e refletir sobre os produtos 
culturais que chegam até nós. Expressões artísticas e culturais, como é o caso do cinema, que 
tem muito espaço e muito consumo na contemporaneidade. A decupagem parcial do filme foi 
o recurso que viabilizou a observação de elementos para as análises da linguagem fílmica e 
da construção de uma “realidade do sertão nordestino” proposta no filme, sua estética, 
caracterização e edição. O histórico cinematográfico brasileiro também tem grande 
relevância para uma adequada interpretação de signos de nordestinidade contidas na película.  
Palavras-chave: educação visual, nordeste, cinema  

 
 

Resumen: 
 
El artículo se propone discutir, desde el análisis de la película Luzia Homem (1984) director 
Fabio Barreto, “la construcción de la imagen del pueblo del noreste” y su importancia dentro 
de la línea de estudio de la educación visual con propósito de comprender y reflexionar 
acerca del productos culturales que llegan hasta nosotros. Expresiones artísticas y culturales, 
como el cine, que tiene mucho consumo y espacio en la contemporaneidad. La decupagem de 
la película fue la característica que permitió la observación de elementos para el análisis del 
lenguaje cinematográfico y la construcción de una "realidad del noreste" la propuesta de la 
película, su estética, caracterización y edición. El histórico de la película brasileña el 
histórico también tiene gran importancia para una correcta interpretación de los signos del 
noreste que la película contiene. 
Palabras-clave: educación visual, nordeste, cine.  
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Introdução 

 

É indiscutível a importância da arte na educação de um povo. A arte promove no 

sujeito reflexões, críticas e inovação acerca da condição tanto da própria arte, quanto do 

sujeito em sociedade, estabelecendo buscas da significação da vida, gerando o diálogo em 

sala de aula e para além dela.  

O estudo da arte exige o domínio de conhecimento e estar livre de preconceitos com o 

que é novo e com o que se reinventa, pois é preciso ter pensamento crítico da linguagem e da 

sua leitura. 

A arte questiona e se re-significa ao se apropriar de imagens, não só as que fazem parte 

da história da arte, mas também as que habitam o cotidiano. Neste artigo, propomos pensar a 

linguagem cinematográfica, como uma das expressões artísticas mais consumidas na 

contemporaneidade através da análise de um filme brasileiro. Como diz Smiers (2006, p. 12), 

“A música, o teatro, a dança, o design, a televisão, os filmes, as histórias, a poesia, as 

músicas, os quadros, as esculturas e as fotografias são formas essenciais de comunicação em 

toda sociedade.” 

Segundo Gutfreind (2008), os objetos, as imagens e os sons apresentados no vídeo 

ultrapassam uma simples lógica de provocação (típica de alguns movimentos de vanguarda) e 

nos levam à lógica do mistério, que seria o testemunho do espectador, a interação dele com a 

obra, construída e compreendida à sua maneira. 

Para Gutfreind (2008), a produção cinematográfica é complexa, possuindo vários 

suportes, a partir dos quais são realizadas obras feitas de imagens em movimento e de sons 

criando uma linguagem particular e articulando tempo e espaço específicos. Assim, ela 

afirma que o filme deve ser compreendido, essencialmente, como uma (re)construção de uma 

imagem de uma realidade física ou mental.  

É através da análise do filme Luzia Homem que pretendemos discutir como é construída 

a imagem do nordestino no cinema através de uma série de elementos que também irão 

construir uma realidade fílmica. Este trabalho tem importância no sentido de utilizar a 

educação visual como um meio para refletir e compreender como chegam até nós as imagens 

que consumimos diariamente. 
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O nordeste no cinema 

 

Em junho de 1898 o cinema brasileiro nasce com suas primeiras imagens da Baía de 

Guanabara, registradas por Afonso Segreto (irmão de Pascoal Segreto, empresário que 

inaugura, em 1897, a primeira sala fixa de exibições cinematográficas do Brasil, localizada 

no Rio de Janeiro, “O Salão de Novidades Paris”). Cerimônias, festas publicas, 

acontecimentos cívicos foram filmados pelos irmãos Segreto, que até 1903, eram 

praticamente os únicos produtores de cinema do país.  

Após a divulgação da “sétima arte”, o cinema sai do eixo Rio-São Paulo e se espalha 

pelo Brasil e tem como pioneiros além dos irmãos Segreto, os irmãos Labanca, Francisco 

Serrador, Antônio Leal e os irmãos Botelho. 

A década de 50 é marcada pelo surgimento do Cinema Novo, movimento cultural que 

aparece com o questionamento da falência de grandes companhias cinematográficas 

paulistas, buscando refletir sobre a natureza e o método do cinema brasileiro, em busca de 

mais realidade e mais conteúdo a um menor custo, daí o slogan atribuído a Glauber Rocha, 

um dos lideres do movimento: “Uma câmera na mão e uma idéia na cabeça”. Época de 

intensa produção e premiação cinematográfica.  

 A temática nordestina aparece com força na década de 1960, na primeira fase do 

Cinema Novo. Seus temas variam entre cangaceiros, coronéis e a seca do sertão contrastando 

com suas praias paradisíacas. As produções que melhor exemplificam essa fase são os filmes 

Vidas Secas (1963) de Nelson Pereira do Santos, Os Fuzis (1963) de Ruy Guerra e Deus e o 

Diabo na Terra do Sol (1964) de Glauber Rocha. 

Leal (1982, p.15) diz que  

 

[...] muitos buscaram fixar o nordeste com conotações sociológicas, 
antropológicas, históricas e políticas, procurando uma autenticidade 
artística, esconder qualquer sentido comercial nos filmes, para igualá-los à 
arte o romance de José Américo de Almeida, ao teatro do Ariano Suassuna, 
à pintura de João Cabral de Melo Neto, à música de Luiz Gonzaga, 
Caetano Veloso ou de Geraldo Vandré, à tapeçaria de gênero, aos bonecos 
de Vitalino e aos estudos de Gilberto Freyre e Josué de Castro e também 
aos protestos de líderes políticos esquerdizantes.  

 

Através desses filmes, foram apresentadas ao público brasileiro e estrangeiro, várias 

temáticas presentes no cotidiano do povo nordestino. Torna-se conhecida a seca do sertão, o 

modo de vida do sertanejo, a pobreza econômica, a opressão, a religiosidade, o coronelismo e 
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a migração de trabalhadores nordestinos em busca de melhores condições de vida. Segundo a 

pesquisadora Carla Paiva (IN MATIAS, s/d p.1), “os filmes operam e categorizam uma 

multiplicidade de imagens, marcadas e reconhecidas por estereótipos fincados na 

discriminação econômica e política.” 

A migração de nordestinos em decorrência, muitas vezes, da seca, para outras regiões 

do Brasil, como São Paulo, é um dos fatores que contribuíram para a formação de uma 

imagem estereotipada do nordestino para as outras regiões do país. O cinema no nordeste 

assume importância, pois possibilita o rompimento do cinema nacional com o cinema 

industrial-americano que prevalecia, até então, no país. 

A produção cinematográfica que tem o nordeste como cenário ou o seu povo como 

personagem é vasta. Verificamos um grande número de obras, nem sempre acessíveis, com 

essas características e para fins de uma pesquisa de iniciação científica, estamos construindo 

um banco de dados com os títulos que conseguimos encontrar disponível. Neste primeiro 

momento, escolhemos para ser o objeto de nossa análise, o filme Luzia Homem, dirigido por 

Fábio Barreto, lançado em 1984, baseado no romance homônimo de Domingos Olímpio, 

gravado em uma fazenda no interior do Ceará.  

Fábio Barreto, nasceu no Rio de Janeiro em 1957, filho do produtor Luís Carlos 

Barreto, e irmão do também cineasta Bruno Barreto. Seu primeiro contanto direto com o 

cinema foi no curta-metragem de seu irmão Bruno, Os Três Amigos que Não se Separam 

(1966), quando tinha nove anos. Trabalhou com vários diretores ao longo de sua carreira e 

dirigiu diversos filmes. Dois dos filmes mais famosos são O Quatrilho (1995), extraído do 

romance homônimo de José Clemente Pozenato, que tornou-se um dos símbolos da retomada 

do cinema brasileiro depois de concluí-lo quase dez anos depois e que foi indicado ao Oscar 

de Melhor Filme Estrangeiro de 1996.  E seu último filme Lula, o filho do Brasil (2010), 

aclamado e polemizado por tratar-se da história do presidente em exercício no país, Luís 

Inácio Lula da Silva. 

Luzia Homem conta a história de Luzia (interpretada por Cláudia Ohana) que, quando 

criança, presencia o assassinato de seus pais na pequena propriedade onde viviam e vai morar 

com o seu padrinho, um vaqueiro solitário, levando consigo a etiqueta que caiu da espingarda 

do assassino de seus pais. 

Com o padrinho, Luzia aprende a ser um vaqueiro e adquire os hábitos masculinos do 

sertão, aprende a aboiar o gado e manusear armas. A personagem segue um estereótipo de 

mulher nordestina, forte, lutadora, que trabalha muitas vezes, em tarefas masculinas. A 
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personagem cresce com o foco em se vingar do assassino de seus pais. Seu padrinho, já 

velho, pede a Luzia que o leve para ver o mar, porém ainda no caminho ele morre na frente 

da fazenda Campo Real, cujo proprietário é Raulino, onde trabalha o assassino de seus pais. 

Luzia começa a trabalhar na fazenda Campo Real, onde conhece Alexandre, irmão de 

Raulino, que viveu muitos anos em Nova Iorque, por quem se apaixona. No entanto, isto não 

a impede de continuar a sua vingança. Passado algum tempo trabalhando na fazenda, Luzia 

descobre o assassino de seus pais e o mata com facadas. Depois de ter vingado a morte de 

seus pais, Luzia, enfim, vai ver o mar como havia prometido ao seu padrinho e como já havia 

atingido seu objetivo – vingar-se - reconquista seu lado feminino, representado no vestido 

que ela usa nesta última cena do filme. 

Segundo Milton José de Almeida (1994, p. 11), “o cinema ao contar uma história está 

mostrando ao mesmo tempo como foi construída essa história em imagens e que sentido 

tem.” Dessa forma, o estudo do cinema em sua essência é muito importante para uma 

compreensão mais detalhada das imagens que são processadas diante de nossos olhos. É a 

partir de análises das cenas, de suas composições, enquadramentos, tomadas dentre outros 

elementos da linguagem cinematográfica que podemos interpretar o significado de cada 

componente da cena. 

Segundo Bazin (IN XAVIER, 1983, p. 133-141), 

 

[...] a realidade que o cinema à vontade reproduz e organiza é a realidade 
do mundo que nos impregna, é o continnun sensível pelo qual a película se 
faz moldar tanto espacial como temporalmente. (...) O cinema pode dizer 
tudo, mas não de forma alguma tudo mostrar. Não há situações sexuais, 
morais ou não, escandalosas ou banais, normais ou patológicas, cuja 
expressão na tela seja proibida a priori, com a condição, porém de se 
recorrer às possibilidades de abstração da linguagem cinematográfica, de 
modo que a imagem jamais assuma valor documental.  

 

O cenário situa o local onde a trama vai se passar. Por exemplo, no filme estudado 

vemos tomadas que mostram uma vegetação rasteira, com árvores secas, retorcidas, terreno 

árido, clima seco que nos remete ao clima de sertão, pois estas são características do sertão 

nordestino. 

O figurino também tem um grande papel na elaboração de um filme. É a partir da 

caracterização dos personagens que iremos observar qual tipo de cultura é representada no 

filme. Os sotaques construídos pelos personagens evidenciam a diferença que há entre eles, 

por exemplo, Raulino e seu irmão Alexandre.  
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Esse conjunto de signos que formam o filme, muitas vezes, cria uma identificação com 

o público espectador e, aos poucos, desenvolvem nesse grupo, uma educação visual 

estereotipada sobre aquilo que é típico de um determinado lugar ou de um determinado povo. 

O filme Luzia Homem foi escolhido pela riqueza de detalhes sobre o cotidiano e sobre a 

perseverança do povo nordestino, personificado pela personagem principal, Luzia. O método 

de trabalho utilizado para análise foi a decupagem parcial do filme que nos forneceu 

elementos para as análises da linguagem fílmica, desta construção de uma determinada 

“realidade” proposta pelo filme, sua estética, caracterização e edição. Após a decupagem, foi 

possível verificar a abordagem feita da imagem do nordestino, bem como quais recursos 

técnicos foram utilizados em relação ao enquadramento, a composição do cenário, as cores 

usadas para localizar onde se passava o filme. Dessa maneira, fragmentando o filme e 

analisando suas partes, principalmente no que diz respeito à linguagem cinematográfica e à 

estética do filme, pudemos chegar aos resultados.  

A seguir, apresentamos seis fotogramas retirados do filme e analisados à luz de teorias 

sobre cinema o que deixa o texto mais técnico. 

 

 

Figura 1 – Os pais de Luzia. Fonte: Fotograma extraído do filme Luzia Homem. 

 

O fotograma selecionado apresenta uma composição por linhas verticais, horizontais e 

diagonais que sugere um clima de tensão como se os personagens retratados no fotograma 

estivessem encurralados, sem perspectiva nenhuma de fuga. Eles ouvem sons de cavalgadas 
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se aproximando, sem saberem de onde vêm. A sequência será o assassinato de ambos. Neste 

caso, a composição já nos diz algo sobre o que irá acontecer, antecipando o desfecho ou 

participando da criação do clima necessário para a cena. 

As vestimentas dos personagens (chapéu de couro, roupas gastas, confeccionadas com 

tecidos pouco trabalhados) sugerem que a família de Luzia era uma família simples do 

sertão, pois os tons de marrom e castanho são destacados trazendo um aspecto árido à cena. 

Em relação ao cenário, ao observar o telhado, feito de madeira e palha, podemos 

mostrar o quão humilde e frágil é a construção típica desse local: não possui paredes e existe, 

ao fundo, uma cerca feita de pedaços de pau com a finalidade de dividir os espaços entre o 

curtume e o local onde os animais pastam. Os tons de marrom predominantes no cenário nos 

trazem uma idéia de terra seca e sem (ou pouca) vida. 

Um outro aspecto da linguagem cinematográfica a ser observado foi a composição de 

massas, a qual podemos observar através da proximidade dos personagens em relação à 

câmera. Neste exemplo de fotograma o pai de Luzia tem mais massa, pois além de ser maior, 

está mais próximo da câmera, representando uma idéia de poder masculino e uma idéia de 

submissão feminina frente à figura masculina. 

 

 

Figura 2 – Os ensinamentos do sertão. Fonte: Fotograma extraído do filme Luzia Homem. 

 

Este segundo fotograma apresenta em sua predominância uma composição por linhas 

verticais que traz um clima de alerta. As linhas diagonais trazem um clima de disputa, de 
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tensão ao quadro. O clima é reforçado pela presença da arma, objeto muito usado no sertão e 

no filme. Neste momento, Luzia desenvolve habilidades que irá precisar em sua vingança, 

ajudada por seu padrinho, com quem aprende não só a atirar, mas também a ser um vaqueiro 

(daí o nome Luzia Homem).  

Luzia, filmada em meio primeiro plano (MPP), usa trajes que trazem signos da cultura 

nordestina ao filme, como: chapéus de couro e o gibão (vestidura antiga, que cobria os 

homens desde o pescoço até a cintura). Mesmo com o sol intenso e o calor exacerbado os 

personagens usam camisas de mangas compridas para se protegerem não apenas do sol, mas 

também da vegetação de caatinga, típica do sertão, que possui muitos espinhos.  

As cores predominantes são os tons de castanho que se fazem presente, principalmente 

através dos arbustos secos típicos da caatinga, trazendo a sensação de seca ao fotograma. No 

entanto, é suavizado pelo verde encontrado em alguns arbustos.  

 

 
Figura 3 – Primeiro desentendimento entre Raulino e o Padre. Fonte: Fotograma extraído do 

filme Luzia Homem. 

 

Vemos nessa cena o padre da cidade enfrentando o fazendeiro Raulino (à esquerda do 

quadro). O motivo do enfrentamento é a morte de posseiros por posse de terra, essa temática 

tangenciada pelo filme Luzia Homem é muito utilizada em filmes que tratam do nordeste 

como, por exemplo, Abril Despedaçado (dirigido por Walter Sales, 2001). 
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Este fotograma feito em meio primeiro plano (MPP) apresenta na primeira camada um 

contraste luminoso entre o fundo, predominantemente negro, e os três participantes da 

discussão e Alexandre, irmão de Raulino, que é o ponto onde convergem linhas e se torna o 

ponto de fuga da imagem, devido ao uso da cor azul em sua camisa, pois o vigário, Crapiúna 

(pistoleiro do fazendeiro) e Raulino não ficam tão evidenciados, mesmo estando em primeiro 

plano, pois vestem cores neutras (branco e preto).  

O fotograma possui profundidade de campo, mostrando que a máquina de capturar 

imagens é feita nos moldes da perspectiva. Vemos imagens desfocadas ao fundo, 

centralizando assim a atenção apenas para os quatro integrantes da cena. A composição de 

massas também é usada nessa cena, vemos que a massa é proporcional ao “poder” exprimido 

pelos participantes. Teoricamente Raulino e seu capanga possuem mais força do que o 

vigário. 

O bigode, no sertão nordestino tem um grande significado. Ele é sinal de poder, mas, ao 

contrário do seu irmão Raulino, Alexandre não possui bigode, pois o mesmo simboliza as 

divergências entre os grandes centros urbanos e o sertão. É Alexandre que traz à fazenda 

Campo Real as “evoluções tecnológicas” dos grandes centros (no caso do filme, Nova 

Iorque).  

Através da cena podemos ver que os personagens se encontravam em uma festa 

tipicamente nordestina, com bandeiras e lâmpadas coloridas. O filme também retrata o lado 

alegre de pessoas que mesmo sofrendo pela seca, submissão e excesso de trabalho, 

constatada na fala de Crapiúna: “Com a vida que a gente leva nem dá prazer aboiar, de tanto 

obedecer, um dia se perde a vontade, perde o gosto pela vida”, conseguem se divertir e fazer 

festas ao som da sanfona. Uma forma encontrada pelo diretor de não deixar o clima tão 

pesado no filme. 
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Figura 4 – A morte de Torquato. Fonte: Fotograma extraído do filme Luzia Homem. 

 

Essa cena aborda um tema bastante discutido acerca do sertão nordestino, a grande 

ocorrência de homicídios impunes. Vemos pistoleiros em frente ao fórum da cidade, órgão 

que teoricamente deveria fazer cumprir as leis judiciais vigentes, mas ao invés de investigar 

tais atos, os responsáveis pelas leis assistem a chegada do corpo de Torquato, vaqueiro da 

fazenda Campo Real, amante da irmã de Raulino e um aliado do padre.  

Temos um plano de meio conjunto nessa tomada, no qual o conjunto todo é visto. No 

entanto, é possível identificar as pessoas. Dessa forma, podemos ver Luzia (de marrom a 

esquerda da imagem), Raulino (à direita da porta do fórum), o juiz (de cinza à esquerda da 

porta do fórum), Crapiúna (ao lado de Raulino), o padre (vestido de branco e a esquerda do 

juiz) e Torquato (em cima do cavalo branco), além dos pistoleiros montados em seus cavalos. 

As cores usadas na imagem, predominantemente, marrom, bege e castanho trazem um 

ar de tristeza e melancolia à cena (PEREIRA, 1981). Vemos que a rua não é pavimentada, 

não existe carro circulando, o meio de transporte usado pelos componentes da cena é o 

cavalo. Vemos que os pistoleiros estão com roupas que se confundem com as cores dos seus 

respectivos cavalos e conseqüentemente não chamam muito a atenção do espectador, apenas 

Raulino, o delegado, o advogado e o padre possuem roupas de cores diferentes atraindo mais 

olhares. Já Luzia chama atenção por sua vestimenta ser toda de uma cor só (marrom), 

posicionada em um local não aglomerado e com espaços vazios.  
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O filme sugere uma troca de papéis onde pistoleiros podem usar armas livremente e 

podem fazer “justiça com as próprias mãos” e as autoridades judiciais locais têm armas em 

punho e não aplicam leis como é o seu dever. O ponto de fuga está situado no meio do 

quadro. A câmera plongée, “câmera que filma as pessoas e objetos de cima” (PEREIRA, 

1981, p.48), é usada nessa cena.   

Torquato, assassinado por um dos homens de Raulino, contestava o poder que o 

fazendeiro detinha e era próximo de Luzia. Dessa forma, para evidenciar este triângulo, é 

possível traçar nesse fotograma um “triângulo de forças” que abrangem Raulino, Luzia e 

Torquato. Em um dos vértices do triângulo, está Raulino, que possui mais massa por estar 

acompanhado de seus pistoleiros, munido de armas e com cavalos, sugerindo assim um 

maior poder em relação a Luzia, que está sozinha e Torquato, que já se tornou mais uma 

vítima e se encontra carregado pelo cavalo. 

 

 

Figura 5 – Os sujeitos do poder. Fonte: Fotograma extraído do filme Luzia Homem. 

 

Esta cena passa-se na delegacia, onde se encontra o Fórum da pequena cidade, com o 

delegado presente à esquerda de blusa azul; Raulino, sentado na mesa do delegado; o padre a 

sua direita, em pé; o juiz de terno; o escrivão e pessoas presas ao fundo. O suspeito pela 

morte de Torquato é Crapriúna, homem de confiança de Raulino. Segue a transcrição da fala 

de Raulino com o Padre: 
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Raulino: - Ninguém vai me desmoralizar! Ninguém entra em Campo Real sem meu 

consentimento! 

Padre: - Colaborar com a Justiça não desmoraliza ninguém. 

Juiz: - Padre, por favor, não complique mais o que já está prá lá de complicado. 

 

É perceptível nesta cena, e comum no interior do nordeste, que o poder não está nas 

mãos da Justiça e nem da Igreja e sim em quem tem a maior parte das terras da região, quem 

tem dinheiro é quem dita as leis. Raulino se encontra no fotograma sentado em cima da mesa 

do delegado, desmoralizando o poder deste último, deixando-o em lugar de inferioridade. Os 

olhares do delegado e do juiz pouco se cruzam com os de Raulino, revelando certa submissão 

e medo deste último. O único que olha diretamente para Raulino é o padre, que se revela 

como a única pessoa capaz de enfrentar o poder do fazendeiro. 

Gravada em câmera normal, esta cena se encontra em plano de meio conjunto (PMC), 

onde o lugar, as pessoas são reconhecíveis individualmente, mas o grupo é quem prevalece, 

os quatro “sujeitos do poder”. 

 

 
Figura 6 – Luzia indo para fazenda. Fonte: Fotograma extraído do filme Luzia Homem. 

 

Nessa imagem Luzia se deslocava para seu alojamento na fazenda Campo Real. A cena 

mostra um povoado do sertão nordestino, apresentando algumas características desta região 

tais como: os meninos brincando na rua (demonstra a pouca movimentação da estrada e a 
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falta de brinquedos mais sofisticados como videogames e computadores) e carroças na porta 

das casas (descarregando materiais servindo como meio de transporte). 

A composição horizontal traz um ar de tranquilidade ao espectador, as cores marrom, 

castanho e branco caracterizam o clima árido do sertão, o verde, por ser uma cor muito 

diferente das outras utilizadas, se sobressai suavizando assim esse aspecto de aridez do solo.  

Podemos visualizar no filme um dos meios de transportes mais comuns do nordeste, a 

carroça e o cavalo. A câmera normal, onde a objetiva é voltada para a linha do horizonte 

obedecendo a prumo e nível (Pereira, P.A, 1981), é usada nessa cena. Meios de transportes 

precários, ruas sem pavimentação, trabalho braçal muito usado (homens e mulheres 

descarregando carroças) apresentam um modo de vida sertaneja criada pelo filme. 

Como o fotograma é feito em plano conjunto, podemos apenas visualizar pessoas, 

porém não podemos reconhecê-las. As casas que compõem a cena são simples, sem 

varandas, garagens e revestimentos, podemos observar também que as casas têm certa 

uniformidade bem como nas cores usadas, não existe calçada continua na rua (existe apenas 

na frente das casas) e há uma distância equivalente entre uma casa e outra. 

 

 

Considerações Finais 

 

O que este conjunto de fotogramas nos diz à respeito da construção do nordeste e de 

sua gente? Podemos verificar, através das análises, algumas particularidades existentes na 

vida de um nordestino, que nem sempre nos atentamos no nosso cotidiano. No entanto, trata-

se da representação de um local, de um povo, de uma cultura, na linguagem cinematográfica 

que recorta, enquadra, ficciona e, acima de tudo, escolhe, seleciona aquilo que deseja mostrar 

e como irá mostrar o que escolheu.  

Dessa forma, o nordestino que nos é apresentado, embora guarde características do 

nordestino “real”, é estereotipado. O cenário, a saga familiar, as lutas, são elementos da 

cultura muito presentes no cotidiano do nordestino. Mesmo que “o mar seja o jardim da vida, 

e o sertão o roçado da morte” como diz o padrinho de Luzia no filme, o nordestino consegue 

nele plantar e viver, o que agrega uma imagem heróica a este povo. As cores, a disposição 

das linhas, a composição das massas, reforçam uma determinada construção deste cenário e 

desta história de vingança. Cores que remetem à seca, linhas que representam tensão, massas 
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que demonstram com quem está o poder. São construções estéticas que irão compor com o 

conteúdo do filme, reforçando uma ideologia. 

Neste filme, com base nos resultados apresentados acima, vimos um processo de 

masculinização feminina, que pode ser vista também em outras obras, como o em “Grande 

Sertão: Veredas” de Guimarães Rosa. Neste romance de 1956, Guimarães Rosa apresenta um 

personagem, Diadorin, que se masculiniza para poder participar de um grupo de jagunços e 

vingar da morte de seu pai, Joça Ramiro.  

Masculinização necessária para participar da vida masculina do sertão, das lutas e 

vinganças, muitas vezes pessoais. No entanto, é neste mesmo sertão, que temos histórias de 

jagunços contra coronéis, de bandos de justiceiros em prol de causas coletivas, mas que, de 

uma forma ou de outra, requer do seu participante, um modo masculino de ser. 

O feminino é esquecido na maior parte do filme, tendo aparecido em relação à Luzia no 

começo, quando ainda era menina e no final, quando o diretor quer mostrar que a 

personagem “deu a volta por cima”. A outra personagem feminina (irmã de Raulino), que 

poderia ser um contraponto, é rica, fútil e ciumenta, o que evidencia ainda mais o jeito 

masculino de Luzia. 

Um outro estereótipo que o filme parece reforçar, é do nordeste ser um lugar 

subdesenvolvido, “atrasado”, onde prevalece o mando dos coronéis, onde ainda não há muita 

tecnologia e onde ainda se faz justiça com as próprias mãos, reproduzindo e perpetuando um 

estereótipo de como é o nordeste e seu povo. 

Estar atento a essas construções imagéticas é tarefa da educação visual que deve 

chamar a atenção para não consumirmos todos os produtos culturais e assumirmos a mesma 

interpretação dada pelo produtor. Temos que estar atentos para esta educação que irá, aos 

poucos, reproduzir a cultura e reforçar estereótipos.  

Acreditamos que o papel do estudo da arte e do cinema na contemporaneidade é 

fundamental para iniciar uma forma de pensar livre, crítica que não aceita simplesmente tudo 

aquilo que lhe é colocado a disposição para ser visto e consumido. Os meios de 

comunicação, as mídias, toda tecnologia e todo um universo de imagens estão presentes no 

nosso dia a dia. Cabe a cada um o consumo destes bens e aos pesquisadores da área de 

Educação, principalmente, trazer esses temas para a discussão e para estimular a reflexão.  
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