
1 INTRODUÇÃO

O Nordeste é tema recorrente nas pautas da mídia, sobretudo a televisão. 

Com pautas elaboradas a partir  de noções pré-construídas,  a mídia repete/reforça sentidos 

historicamente fabricados. Num momento em que a seca é uma problemática que se perpetua 

há  séculos  nessa  região  tornando-se  centro  do  campo discursivo,  nos  propormos  analisar 

como aquele discurso recorrente, das imagens do retirante, dos flagelados, da terra castigada 

pela aridez, permanece de modo fragmentário no processo de produção do texto jornalístico; 

analisar reportagem televisiva sobre o Nordeste que aborde a temática da seca; demonstrar 

como as matérias veiculadas pela televisão relacionam o Nordeste a essa problemática. 

O presente estudo brota destes conceitos e tem, portanto, como objeto de 

análise, o processo de produção de sentidos em reportagem significante que se inscreve em 

programa  jornalístico  Profissão  Repórter da  Rede  Globo  de  Televisão  cuja  temática 

apresentada foi a  seca,  transmitido  em rede nacional  e em circuito  aberto.  Para tanto,  foi 

necessário recorremos a Análise do Discurso (AD), pois como nos indica Orlandi (2002), essa 

disciplina visa à compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está 

investido  de  significância  para  e  por  sujeitos.  Em outros  termos,  que  ela  pretende  fazer 

compreender como os objetos simbólicos produzem sentidos, analisando assim os próprios 

gestos de interpretação que considera como atos no domínio simbólico,  uma vez que eles 

intervêm no real sentido.

A  reportagem  jornalística  trata  de  um  fenômeno  social  ou  político,  tentando 
explicá-lo. “Um fenômeno social” significa uma série de fatos que se produzem no 
espaço  público  (mas  uma  vez,  é  preciso  que  seja  de  interesse  geral),  cuja 
combinação  e/ou  encantamento  representa,  de  uma  maneira  ou  de  outra,  uma 
desordem social  ou  um enigma (princípio  de  saliência)  no  qual  o  homem está 
implicado.  [...]  Assim  sendo,  a  reportagem  deve  adotar  um  ponto  de  vista 
distanciado e global (princípio da objetivação) e deve propor ao mesmo tempo um 
questionamento sobre o fenômeno tratado (princípio de inteligibilidade). É por isso 
que recorre a diversos tipos de roteirizações, utilizando os recursos designativos,  
figurativos e visualizantes da imagem, para, por um lado, satisfazer às condições de 
credibilidade  da  finalidade  de  informação  (com  formatos  de  investigações,  de 
testemunho, de reconstituição detalhada trazendo a prova da existência dos fatos e 
da  validade  da  explicação),  por  outro  satisfazer  às  condições  de  sedução  da 
finalidade  de  captação  (dramatizações  destinadas  a  tocar  a  afetividade  do 
telespectador) (CHARAUDEAU, 2006, p. 221 – 222. Grifo do autor).      
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Depois  da  exposição  teórica  sobre  a  questão  da  identidade  cultural 

nordestina, construída ao longo da formação desse espaço regional, passaremos à análise da 

matéria  jornalística  supracitado,  procurando  destacar  seus  aspectos  narrativo-discursivos 

através das falas e imagens apresentadas. 

A investigação  dará  ênfase  ao caráter  de  repetitividade  dos  textos  e  das 

seleções de imagens, buscando compreender/explicitar a tensão subjacente entre o mesmo e o 

diferente, entre a permanência de fragmentos de estereótipos historicamente produzidos pelo 

discurso  da  nordestinidade  e  as  transformações  existentes  no  seio  mesmo  do 

repetível/repetido,  e  quais  os  sentidos  atribuídos  a  essas  transformações  na 

contemporaneidade.  De  fato,  boa  parte  dos  discursos  jornalísticos  gravita  em  torno  da 

preocupação em descrever os problemas da região nordeste ligados ao drama da seca.  

A partir dessas considerações, e centrando-se apenas na análise da televisão, 

nosso trabalho será desenvolvido com vistas  a  saber  como as matérias  veiculadas  na TV 

retratam o Nordeste.

A opção pela Televisão tem sua justificativa diante da importância desse 

veículo no âmbito da construção da identidade cultural. Haja vista, que este suporte tenha sido 

a metáfora inicial usada para sintetizar um período em que a imagem eletrônica, cada vez 

mais passou a ocupar espaços antes preenchidos por outras formas culturais.   

A televisão aparece, assim, como um meio (médium) organizador de identidades 
sociais.  Procurando  legitimar-se  pela  informação  e  pelo  entretenimento,  ela  vai 
tentar apreender o indivíduo no interior de sua esfera privada, indicando-lhe para 
papéis,  comportamentos  e  atitudes  que  deverá  assumir  para  atingir  o 
reconhecimento social (SODRÉ, 1990, p. 63).  

  

De fato,  a televisão ocupa todos os espaços públicos e privados.  Com a 

televisão,  estamos  diante  de  um  instrumento  que,  teoricamente,  possibilita  atingir  todo 

mundo. Não há dúvida sobre seu papel modificador nas culturas da sociedade na qual ela se 

faz presente. Assim, podemos afirmar a relevância de nosso trabalho a partir da contribuição 

que  esperamos  oferecer  aos  estudantes  da  Comunicação  que  estejam  interessados  em 

conhecer melhor o aspecto que é aqui analisado.
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2 A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICO-DISCURSIVA DO NORDESTE BRASILEIRO

 Entre os escritores que melhor evidenciam os sentidos da idéia de Nordeste 

construídos nos diferentes discursos, inclusive o jornalístico, destaca-se o nome do historiador 

Durval Muniz de Albuquerquer  Júnior, cuja obra “A Invenção do Nordeste” (1999) revela 

uma profunda investigação de como e quando se formou o que hoje compreendemos como 

Nordeste brasileiro. Este não é uma mera delimitação de espaço geográfico. Enquanto objeto, 

vem  sendo  pensado  e  estruturado  a  partir  de  delimitações  mais  simbólicas  do  que 

propriamente físicas ou naturais. Um processo que carrega em si algo de achatamento; de 

uniformização,  em função  de  uma  perspectiva  política,  o  que  se  processa  exatamente  na 

instituição de um imaginário social que delimita o objeto, que o faz parecer unidade. 

O Nordeste é considerado como invenção pelo autor devido à recorrência da 

repetição regular de certos enunciados, que são tidos como definidores do caráter da região e 

de seu povo, que falam de sua verdade mais interior. Para ele,  o Nordeste é uma produção 

imagético-discursiva,  gestada  historicamente.  Assim,  questiona  como  esses  sentidos  vêm 

sendo naturalizados na apresentação da identidade do nordeste de forma estereotipada. 

O  discurso  da  estereotipia  é  um  discurso  assertivo,  repetitivo,  é  uma  fala 
arrogante, uma linguagem que leva à estabilidade acrítica, é fruto de uma voz 
segura e auto-suficiente que se arroga o direito de dizer o que é o outro em 
poucas  palavras.  O  estereótipo  nasce  de  uma  caracterização  grosseira  e 
indiscriminada do grupo estranho, em que as multiplicidades e as diferenças 
individuais  são  apagadas,  em  nome  de  semelhanças  superficiais  do  grupo 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1999, p. 22).

Como  práticas  significantes,  os  estereótipos  não  se  limitam,  portanto,  a 

identificar  categorias  gerais  de  pessoas  –  contêm  julgamento  e  pressupostos  tácitos  ou 

explícitos  a  respeito  de  seu  comportamento,  sua  visão  de  mundo  ou  sua  história.  Nesse 

contexto, o estereótipo se constitui em uma simplificação. Como nos relata Bhabha (2003, p. 

117),  essa  simplificação  não  se  refere  somente  ao  fato  do  estereótipo  ser  uma  falsa 

representação de uma determinada realidade. A despeito disso:
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É uma simplificação  porque é uma forma presa,  fixa,  de representação  que,  ao 
negar o jogo da diferença (que a negação através do Outro permite), constitui um 
problema para a representação do sujeito em significações de relações psíquicas e 
sociais.    

Desse  modo,  o  autor  busca  a  partir  das  relações  de  identidade  numa 

abordagem  crítica  cuja  ênfase  está  na  inter-relação  entre  linguagem,  poder  e  ideologia 

compreender as determinações sociais do discurso e a construção do social no discurso. 

Em sua análise, Albuquerquer Júnior (1990) destaca as seguintes questões: 

Como através de suas práticas discursivas os nordestinos reproduzem um dispositivo de poder 

que os reserva o lugar de pedintes lamurientos, produzem e reproduzem um saber em que 

sente-se prazer de dizer e mostrar que são pobres coitados? Que mecanismos de poder e saber 

os instigam a se colocarem sempre no lugar de vítimas, de colonizados, de miseráveis física e 

espiritualmente? E, principalmente, o que leva uma classe dominada  se deleitar em afirmar 

sua impotência e se assumir como subordinada e dependente?      

De  fato,  a  idéia  de  Nordeste  disseminada  pela  mídia  se  concentra  na 

descrição das misérias, dos horrores, especialmente vinculados à seca. Descrições que dão à 

tônica na composição de um imaginário sofredor para o espaço do sertão e do norte. Essa 

mesma tônica – de sofrimento e de pedinte – vai atravessar, e perdurar, para o imaginário do 

Nordeste, muito embora com explicações que não se restrinjam a postulados naturalistas.

A descrição das “misérias e horrores do flagelo” tenta compor a imagem de uma 
região “abandonada, marginalizada pelos poderes públicos.” Este discurso faz da 
seca a principal arma para colocar em âmbito nacional o que chama de interesses 
dos Estados  do Norte,  compondo a  imagem de  uma área  “miserável,  sofrida  e 
pedinte.”  [...]  Só,  pois,  com  a  crise  desses  paradigmas  naturalistas,  com  a 
emergência de um novo olhar em relação ao espaço, com uma nova sensibilidade 
social em relação ao país e à nação, capaz de incorporar os diferentes espaços do 
país, vai  ser possível à invenção do Nordeste como reelaboração das imagens e 
enunciados  que  construíram o  antigo  Norte  (ALBUQUERQUE JÚNIOR,  1999, 
p.59-62. Grifo do autor).

O estereótipo é visto assim, como forma de identificação. Como principal 

componente  da  estratégia  discursiva  que  reforça  a  idéia  de  imutabilidade,  o  estereótipo, 

elemento  fundador  do  discurso  do  colonialismo,  está  presente  no  discurso  da  mídia.  O 

estereótipo é como vemos em Bhabha (1998, p. 105).  
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uma forma de conhecimento e identificação que vacila entre o que está sempre no 
lugar,  já  conhecido,  e  algo  que  deve  ser  ansiosamente  repetido  [...]  como  se 
duplicidade essencial do asiático ou a bestial liberdade sexual do africano, que não 
precisam de prova, não pudessem na verdade jamais ser provadas no discurso.

Barthes (1963,  apud FREIRE FILHO, 2005,  p.  23),  define  o estereótipo 

como  “o  vírus  da  essência”.  Ou  seja,  que  ele  restringe  toda  multiplicidade  de  atributos 

concernentes a um povo, uma raça, um gênero, uma classe social ou um “grupo desviante” a 

algumas  poucas  características  marcantes,  a  saber:  traços  de  personalidade,  indumentária, 

linguagem  verbal  e  corporal,  comprometimento  com  certos  objetivos  etc,  supostamente 

determinados  pela  Natureza.  Desse  modo,  impulsiona  um conhecimento  intuitivo  sobre  o 

outro a partir de uma formulação de uma concepção equivocada na organização do discurso 

do senso-comum.

Os  elementos  essenciais  do  estereótipo  são  transformados  pela  mídia, 

tornando-se mitos  − aqui entendidos na concepção barthesiana − através do apelo a sentidos 

historicamente produzidos. Na contemporaneidade, o Nordeste é reapresentado por meio de 

imagens  e  falas  que conservam  um  sentido  que  começou  a  ser  construído  desde  sua 

concepção enquanto região. 

Perseguindo essa concepção Albuquerque Júnior conclui:

O  Nordeste  é  uma  cristalização  de  estereótipos  que  são  subjetivados  como 
características do ser nordestino e do Nordeste.  Estereótipos que são operativos, 
positivos, que instituem uma verdade que se impõe de tal forma, que oblitera a 
multiplicidade das imagens e das falas regionais, em nome de um feixe limitado de 
imagens  e  falas-clichês,  que  são  repetidas  ad  nauseum, seja  pelos  meios  de 
comunicação, pelas artes, seja pelos próprios habitantes de outras áreas do país e da 
própria região. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1999, p.307).

De fato, esses enunciados audiovisuais se construíram e se fixaram como 

representações deste espaço regional, como sua essência. A partir de uma rede de poder que 

sustentou e é sustentada por essa identidade, por este saber estereotipado, que destina a este 

espaço o lugar da periferia, da margem nas relações sociais em âmbito nacional. Ao suscitar 

esses pressupostos se percebe que ao longo da invenção do Nordeste se formulou um arquivo 

de  imagens  e  enunciados,  um  estoque  de  “verdades”,  uma  visibilidade  e  um  dizer  do 

Nordeste,  que direcionam comportamentos e atitudes  em relação ao nordestino e dirigem, 

inclusive, o olhar e a fala da mídia. 
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Entre  outras  funções,  os  estereótipos  contribuem  no  estudo  de  descriminações, 
preconceitos  e  racismos.  Com  relação  à  discriminação,  a  caracterização 
estereotipada de um grupo social reflete o nível de aceitação ou de rejeição de um 
grupo social por um outro. Os estereótipos ainda servem para proteger e sustentar o 
statu  quo,  os  privilégios  e  as  vantagens  do  indivíduo  ou  do  grupo  em  um 
determinado momento e são, em muitos casos, elementos plásticos na marcação de 
traços identitários, principalmente de minorias. [...] Os estereótipos servem como 
canais para a expressão da direção – positiva ou negativa – ou para a expressão de 
intensidade de um determinado comportamento individual ou grupal, pois eles são 
úteis  como guias  para  modelos  potenciais  de  comportamento,  uma  vez  que  as 
atitudes expressas  antecipam um comportamento e possibilitam a construção  de 
inferências (LOBO, 2004, p. 3)

       

Como  confirma  Wodward  (2000,  apud  FREIRE,  2005,  p.20),  a  nossa 

experiência enquanto sujeitos em processo de construção, ou seja, aquilo que somos e àquilo 

que  podemos  nos  tornar,  somente  faz  sentido  através  dos  significados  produzidos  pelas 

representações. Nesse sentido, o autor justifica que as representações sendo organizadas1 e 

reguladas  pelos  distintos  discursos  (legitimados,  naturalizados,  emergentes  ou 

marginalizados)  que circulam,  colidem e  articulam-se num determinado  tempo  e lugar  se 

constitui  peça  fundamental  do  processo  social  de  construção  de  sentido.  De  fato,  as 

representações instauram ou sancionam, homologam, naturalizam certos vieses, os quais, no 

âmbito discursivo, sugerem que esse é o modo de ser da sociedade representada, podendo 

servir para fixar ou confirmar estereótipos étnicos, sociais, de gênero, profissionais. 2 

Conforme nos descreve SOARES (2007, p. 2):

Na sua  origem e  etimologia,  o  conceito  de  representação  evoca  algum tipo  de 
imitação de objetos, eventos, processos e relações por seus representantes, com a 
finalidade de retratá-los,  de modo que as representações teriam basicamente um 
caráter analógico. A raiz semântica do termo “representação” já sugere a idéia de 
uma  re-apresentação,  sugerindo  uma  semelhança,  figurativa  (imagem),  ou  uma 
correspondência estrutural (diagrama), ou processual (narrativa ou encenação), que 
busca  a  re-presentificação  do  objeto,  pela  sua  evocação  ou  simulação.  Nesse 
sentido,  todo  signo  icônico  figurativo,  por  exemplo,  é,  literalmente,  mimético, 
como a representação pictórica, plástica (embora mímese não signifique fidelidade, 
mas, apenas alguma semelhança ou correspondência formal.

1 Conforme  ABRIC  (2000,  p.  28),  “A  representação  não  é  um  simples  reflexo  da  realidade,  ela  é  uma 
organização significante.” 
2 “é através da ação de sujeitos sociais agindo no espaço que é comum a todos, que a esfera pública aparece  
como o  lugar  em  que  uma  comunidade  pode  desenvolver  e  sustentar  saberes  sobre  si  própria  –  ou  seja,  
representações sociais” (JOVCHELOVITCH, 1999, p. 71).   
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Logo,  pode-se  inferir que  representar  um  objeto  significa  inseri-lo 

significativamente no nosso mundo, fazer com que tenha um sentido para as pessoas. É dessa 

forma que Andrade compreende:

A atividade representativa faz parte da luta ao nível do imaginário e do simbólico3 

pelo poder de atribuição de determinados sentidos às coisas, aos fatos sociais, ao 
mundo. Como os objetos são captados em determinados contextos e relações,  o 
sentido  da  representação  de  um  objeto  advém  das  relações  com  outras 
representações  de  outros  objetos  que  formam  um  campo  de  representação. 
Portanto,  o que confere seu sentido à representação não é tanto seu conteúdo, os  
elementos  que  a  formam,  mas  as  relações  entre  estes  elementos  (ANDRADE, 
2000, p. 143. Grifo do autor) 

Em  consonância  com  essa  definição,  apontamos  à  visão  de  que 

“representações  são formações,  ou,  como Roland Barthes (apud BHABHA, 2003, p.  113) 

disse de todas as operações de linguagem, elas são deformações”. 

 Diante dessa complexidade,  nos aproximamos com o conceito de  Penna 

(1992, p.152), “a identidade social refere-se a pessoas, a indivíduos, a agentes sociais distintos 

que podem ser, por uma característica comum, incorporados a uma mesma classe – a dos 

nordestinos,  por exemplo.”  A identidade não está na condição de nordestino,  mas sim no 

modo  como  esta  condição  é  apreendida  e  organizada  simbolicamente.  As  marcas  de 

identidade não estão inscritas no real, embora os elementos sobre os quais as representações 

de identidade são construídas sejam dele selecionadas.  E são essas características, certamente 

frutos de uma idéia preconcebida construída ao longo da história  − que o jornalismo acaba 

refletindo ou priorizando nos seus textos.

Percebe-se assim, que determinados enunciados audiovisuais se produziram 

e permaneceram como representações do Nordeste, como sua essência. É preciso questionar a 

própria  idéia  de  identidade,  que  é  concebida  como  uma  repetição,  uma  semelhança  de 

superfície.  É  através  do  discurso,  seja  ele  político,  religioso,  artístico,  filosófico  ou 

jornalístico, que as idéias hegemônicas ou predominantes de uma época ou de um grupo são 

cristalizadas.  Sobre  o  entendimento  de  identidade,  não  como  algo  estanque,  mas  um 

constructo do eu, nos reportamos a Andrade:

3 O imaginário e o simbólico constituem níveis diferenciados de organização dos elementos culturais no nível  
psicossocial. O imaginário é construído de uma série de elementos disponíveis na cultura de uma sociedade:  
idéias,  imagens,  crenças,  mitos  etc.  O  imaginário  é  amorfo,  indeterminado  e  mutante.  Esses  elementos  do 
imaginário estão na base do simbólico que supõe uma certa organização desses elementos, pelo estabelecimento 
de certas relações entre eles que lhes conferem determinados sentidos. Ver PENNA (1990).     
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a identidade precisa ser entendida , não como uma substância, como algo dado e 
imutável,  ou  como  uma  condição,  mas  ao  contrário,  como  um  processo,  um 
fenômeno construído de forma dinâmica e dialética, um processo identitário, um 
processo de personalização, sempre mutável e provisório. A identidade é o processo 
de construção do eu (ANDRADE, 2000, p. 142).  

 

 Cabe aqui refletirmos o conceito de identidade, que para Castells (1999, p. 

22), é entendido como fonte de significado e experiência de um povo. Em suma, um povo que 

tem nomes, idiomas ou culturas no qual alguma forma de distinção entre o eu e o outro, nós e 

eles, seja estabelecida. Ou seja, uma necessidade de ser conhecido, de modo específico, pelos 

outros.  No que concerne a atores  sociais,  ele  entende a  identidade  como um processo de 

construção de significado apoiado em um atributo cultural,  ou ainda,  um conjunto desses 

atributos  inter-relacionados,  que  predomina(m)  sobre  outras  fontes  de  significado.  Nesse 

contexto, Castells (1999, p. 23) afirma:

[...] Identidades, constituem fontes de significado para os próprios atores, por eles 
originadas,  e construídas por meio de um processo de individuação.  (...)  Defino 
significado  como  a  identificação  simbólica,  por  parte  de  um  ator  social,  da 
finalidade da ação praticada por tal ator.       

         

Considerando que a construção social  da identidade comumente acontece 

em contexto determinado por relações de poder, Castells (1999, p. 24) propõe uma distinção 

em três formas e origens de construção de identidades. 

• Identidade  legitimadora:  introduzida  pelas  instituições  dominantes  da 

sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos 

atores sociais.

• Identidade  de  resistência:  criada  por  atores  que  se  encontram  em 

posições/condições  desvalorizadas  e/ou  estigmatizadas  pela  lógica  da 

dominação, construindo as trincheiras de resistência.

• Identidade de projeto: quanto aos atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo 

de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de 

redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a transformação de 

toda a estrutura social. 
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Como se observa, portanto, o autor ao fazer essa diferenciação, esclarece 

que essas formas não são estáveis, isto é, identidades cujo processo se dá como resistência 

podem  culminar  em  projetos,  ou  mesmo  tornarem-se  dominantes  nas  instituições  da 

sociedade,  transformando-se  assim  em  identidades  legitimadoras  para  racionalizar  sua 

dominação. 

Partindo dessa premissa, convém destacar, em linhas gerais, o fato que na 

visão do autor, cada tipologia do processo de construção da identidade conduz a um resultado 

diferente no que se refere à constituição da sociedade. Logo, a identidade legitimadora produz 

uma sociedade civil;  a identidade remetente à resistência,  leva à formação de comunas ou 

comunidades; sendo o terceiro processo a identidade de projeto que produz sujeitos,4 ou seja, 

de acordo com Castells, sujeitos não são indivíduos, apesar de serem constituídos a partir de 

indivíduos. São o ator social coletivo. De fato, segundo Kuper (2002, p. 298), a “identidade 

não é apenas um assunto pessoal. Ela precisa ser vivida no mundo, num diálogo com outros. 

Segundo os construcionistas, é nesse diálogo que a identidade é formada. Mas, não é dessa 

maneira que ela é vivenciada”.     

Ao desenvolver suas argumentações, Castells (1999, p. 26) conclui que:

[...]  a  construção  da  identidade  consiste  em um projeto  de  uma vida  diferente,  
talvez com base em uma identidade oprimida, porém expandindo-se no sentido da 
transformação da sociedade como prolongamento desse projeto de identidade, (...) 
como o exemplo de sociedade pós-patriarcal, resultando na liberação das mulheres,  
dos homens e das crianças por meio da realização da identidade das mulheres.  

Assim, nossa discussão estará inserida em um contexto específico, qual seja 

a construção da identidade cultural do Nordeste no espaço nacional brasileiro.   

Outro autor que vem esclarecer a questão da identidade com propriedade é 

Stuart Hall (2006, p. 10), que nos apresenta três concepções de identidade a partir de três 

formas de compreender o sujeito e o mundo. Segundo ele, haveria as visões de identidade 

correspondentes aos sujeitos do Iluminismo, Sociológico e pós-moderno.  Ou seja, o sujeito 

do Iluminismo no qual o cerne essencial do eu era a identidade de uma pessoa. Posteriormente 
4Conforme definido por Alain Touraine (apud Castells,  1999, p.  26):  Chamo de sujeito o desejo de ser um 
indivíduo,  de  criar  uma história  pessoal,  de  atribuir  significado  a  todo  o  conjunto  de  experiências  da  vida  
individual... A transformação de indivíduoas em sujeitos resulta da combinação necessária de duas afirmações: a 
dos indivíduos contra as comunidades, e a dos indivíduos contra o mercado.
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surgiria o sujeito sociológico, este e sua identidade seriam construídos na relação com o outro, 

na mediação social de valores, sentidos e símbolos, nas trocas culturais. Por fim, o sujeito 

pós-moderno  ou  contemporâneo,  cuja  identidade  é  estabelecida  historicamente,  sendo 

possível assumir diferentes identidades ao longo do tempo.

Considerando  essas  concepções  acerca  da  identidade  cultural  na  pós-

modernidade, Hall (2006, p. 13) vem afirmar que:  

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 
invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam,  somos  confrontados  por  uma  multiplicidade  desconcertantes  e 
cambiante  de  identidades  possíveis,  com  cada  uma  das  quais  poderíamos  nos 
identificar – ao menos temporariamente.     

Assim, pode-se dizer que quem constrói a identidade coletiva, e para quê 

essa identidade é construída, são em grande medida os determinantes do conteúdo simbólico 

dessa identidade, bem como de seu significado para aqueles que com ela se identificam ou 

dela se excluem.  

A idéia de identidade apresenta um paradoxo. Por um lado, trata, agrupa e 

se refere às características que tornam seres e objetos idênticos, perfeitamente semelhantes, 

embora restando distintos. Neste caso, ela é justamente o fato de ser parecido com os outros. 

Por outro lado, a identidade é a marca do que é único, e, portanto, se distingue se diferencia 

dos outros.

Aplicar  esta  conceituação  ao  território  local  pressupõe  considerar  que  a 

identidade  de  um  território  implica  em  ressaltar  dentre  suas  características  aquelas  que, 

concomitantemente, o tornam parecido e diferente, em comparação a outros demais. 

Todo um processo histórico configurou o Nordeste como região, enquanto 

no  nível  simbólico  se  construiu  culturalmente  uma  representação  da  identidade  regional, 

moldada  pelas  relações  do  Nordeste  com  outras  regiões.  Identidade  que  pode  ser 

diferentemente  apropriada,  sendo “[...]  avaliada  positivamente  por  seus  atores,  através  do 

orgulho de pertencer à região [...] e negativa ou indiferentemente, quando se rendem a outros 

cuja identidade é concebida de modo positivo” (COSTA, 1988, apud PENNA, 1992, p. 144). 

Assim sendo, para Andrade (2000, p. 146), “O espaço nacional é dividido 

por uma espécie de linha imaginária, que separa o espaço da pobreza, o Nordeste, do resto do 

Brasil, que seria o verdadeiro país, a verdadeira nação.” 
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De fato, apesar de hoje o Brasil fazer parte de uma “comunidade cultural 

planetária”,  que praticamente  desconhece fronteiras  nacionais,  tal  o poder da mídia  e  das 

novas redes de comunicação via computador,  não se pode ignorar a convivência,  aqui, de 

miséria e sofisticação tecnológica, de atraso e progresso, das desigualdades regionais, gerando 

um até hoje presente descompasso. Ou seja, diferentes estágios de desenvolvimento.

 

Em outras palavras,  aqui convivem aspectos  residuais pré-modernos com traços 
emergentes  pós-modernos, englobados numa incompleta modernidade, desde que 
na  estrutura  econômico-social  coexistem  realidades  originadas  em  momentos 
diferentes  da  história,  expressas  no  crescimento  desigual  da  indústria  e  da 
agricultura, nas diferentes regiões do país (PELLEGRINI, 1999, p. 206. Grifo da 
autora).          

Essa desigualdade regional existente no espaço nacional pensou encontrar 

na democracia um caminho para se estabelecer um desenvolvimento conjunto entre todas as 

regiões, ou seja, que possibilitasse sua integração. No entanto, não foi isso confirmado desde 

a adoção desse regime político no país. De acordo com Andrade (2000), essa desigualdade 

social permanece sem maiores mudanças:

A democracia é vista como uma promessa de reforma no país, capaz de melhorar a 
situação dos pobres, ou seja, do Nordeste. Não há democracia nem modernidade, 
porque os pobres continuam na miséria. Assim sendo, o sentimento de exclusão 
persiste,  a  identidade  nacional  permanece  como uma idéia vaga,  distante.  Seria 
necessário  o  fim  da  exclusão  social  para  que  esses  sertanejos  se  sentissem 
integrados à nação (ANDRADE, 2000, p. 147).   

      

Nesse  contexto,  julgamos  necessária  a  compreensão  do  conceito  de 

identidade para perceber a especificidade da representação do Nordeste na mídia televisiva. 

Como se formou uma visão do povo nordestino a partir de suas peculiaridades que o faz ser 

diferente em relação ao Sul e Sudeste do país. Para tanto, partiremos ao entendimento dessa 

mídia,  visto  que  os  conteúdos  televisivos  refletem  as  representações  sociais  geradas  por 

instituições  vigentes  ou pelo senso comum,  mas corrigidas  por um filtro  próprio e de tal 

maneira que dificilmente se poderia indicar uma fonte específica de valores. Conforme Sodré 

(1990,  p.  42-43),  “A televisão  pode simular  todo tipo  de  forma  social  existente  no real-

histórico, ela não é, portanto, um prisma (um ponto de vista ilusório), mas espelho, isto é, o 
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lugar onde a identidade original do sujeito dá lugar à imagem, ao simulacro.” Ou seja, uma 

cópia da imagem, uma imagem de segundo grau, cujo referente já é inalcançável, mas uma 

imagem projetada. 

A  imagem  que  a  mídia  constrói  da  realidade  é  resultado  de  uma  atividade 
profissional de mediação vinculada a uma organização que se dedica basicamente a 
interpretar a realidade social e mediar os que fazem parte do espetáculo mundano e 
o público (VIZEU & CORREIA, 2008, p. 13. Grifo do autor). 

Conforme Bourdieu (1997, p. 28), “[...] a imagem tem a particularidade de 

poder produzir o que os críticos literários chamam o efeito de real, ela pode fazer ver e fazer 

crer no que faz ver. [...] Ela pode fazer existir idéias ou representações, mas também grupos.” 

De fato, a mídia televisiva utiliza ângulos determinados na produção das reportagens com 

enquadramentos que procuram atribuir significados sociais às relações espaciais. Assim, uma 

imagem mais próxima busca ressaltar aspectos mais dramáticos da matéria, em contraposição 

quando  a  imagem  é  mais  geral,  no  intuito  de  transmitir  uma  espécie  de  reprodução  da 

realidade, como se esta estivesse refletida objetivamente, produzindo um efeito de real. 

A partir desses pressupostos teóricos que nortearam nosso estudo sobre a 

representação do Nordeste segundo a concepção da mídia televisiva, prosseguimos com nossa 

proposta  de conhecer  esse gênero midiático  que escolhemos como suporte  da reportagem 

sobre a seca no Nordeste brasileiro. A fim de perceber seu olhar no tratamento dos aspectos 

imagético-discursivos inerentes ao espaço nordestino.       

3 O OLHAR DA MÍDIA TELEVISIVA SOBRE O NORDESTE BRASILEIRO

3.1 Televisão e produção de sentido

20



Sabe-se  que  a  televisão  vem  significando  para  o  homem  comum 

contemporâneo a incrível e, muitas vezes, a única possibilidade de participação de um tempo 

histórico,  de acesso às mais  diversas experiências  de realidade,  informação,  comunicação. 

“Caminha-se cada vez mais rumo ao universo em que o mundo social é descrito-prescrito pela 

televisão. A televisão se torna o árbitro do acesso à existência social e política” (BOURDIEU, 

1997. p.29). De fato, esse meio de comunicação favorece uma dimensão planetária, ou seja, 

mesmo aquele indivíduo que vive num lugar isolado, por mais afastado que esteja ele tem 

uma dimensão planetária. Isso significa que ele fica sabendo o que acontece no mundo do 

lugar que se encontra através da televisão. É importante dizer que no Brasil é através dessa 

mídia, que a maioria dos indivíduos tem acesso aos bens culturais, portanto é fundamental que 

se considere sua influência na sociedade que se está formando. 

“[...] há uma proporção muito importante de pessoas que não lêem nenhum jornal; 
que estão devotadas de corpo e alma à televisão como fonte única de informações. 
A televisão tem uma espécie de monopólio de fato sobre a formação das cabeças de 
uma parcela muito importante da população” (BOURDIEU, 1997, p. 23).  

Ela  se  constitui  um dos  meios  de  comunicação  de  maior  penetração  na 

sociedade contemporânea cujos efeitos provocam contradições por parte dos pessimistas, que 

a considera alienante e superficial. Em contrapartida, é vista como símbolo por excelência da 

modernidade, o arquétipo do universo democrático massificado. 

Pode-se dizer  que  os  efeitos  das  mensagens  televisivas  provocam mudanças  no 
comportamento, nos hábitos, nos costumes, sempre mediados por diferentes fatores, 
nunca isoladamente como instrumento principal de mudanças sociais. A televisão 
não  tem  poder  para  tanto.  Também  é  verdade  que  os  meios  de  comunicação 
facilitam a  legitimação de  opiniões  dissidentes  e  diferentes  das  desejadas  pelos 
remetentes.  Continuar  responsabilizando  a  televisão  por  tudo  que  acontece  de 
nocivo  na  sociedade  ou,  ao  contrário,  transferir  as  benesses  é  exagero 
(TRIGUEIRO, 2007, p. 252).

Conforme Morin (2003, p. 117) “Pela televisão, consumimos o planeta, mas 

de forma imaginária,  permanecendo dentro de casa”.  Não importa  onde nos situamos, em 

qualquer  cômodo  da  casa,  cada  um pode  fazer  várias  vezes  à  volta  ao  mundo  graças  à 

televisão. 
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Sodré (1990) refere-se a ela como o “espelho” que exerce um irresistível 

fascínio  sobre  o  homem  contemporâneo.  O  autor  no  livro  “A  Máquina  de  Narciso: 

Televisão, indivíduo e poder no Brasil” faz uma analogia à lenda mitológica de Narciso com 

relação ao encantamento que a televisão desperta nos atores sociais:

Na versão que Ovídio apresenta em suas Metamorfoses,  Narciso (filho do deus 
Cefiso e da Ninfa Liríope), para bem observar a advertência do adivinho Tirésias, 
“viveria melhor se não se olhasse”. [...] Um dia, Narciso se inclina sobre uma fonte 
para matar a sede. Percebe então seu rosto e dele imediatamente se enamora. Daí 
em diante,  absolutamente  indiferente  ao mundo,  debruça-se sobre  a  sua  própria 
imagem e se deixa morrer (SODRÉ, 1990. p. 10. Grifo do autor).      

                 

Com o advento  da  televisão  essa fascinação  de  ver  sua  própria  imagem 

refletida é estendida a todas as pessoas. Cumpre também destacar a abordagem de Eco (2004) 

que concebe a TV não como “gênero”, mas como “serviço”:

[...] a TV não é um gênero.  É um “serviço”:  um meio técnico de comunicação, 
através  do  qual  se  pode  veicular  ao  público  diversos  gêneros  de  discurso 
comunicativo, cada um dos quais corresponde, não só às leis técnico-comunicativas 
do serviço, como também às leis típicas daquele dado discurso: em outros termos, 
um documentário jornalístico transmitido pela TV (idealizado para a  TV) deve, 
antes de tudo, satisfazer certas exigências da comunicação jornalística; e, todavia, 
essas  exigências  se  fundem com outras,  que derivam do fenômeno televisional, 
como particular modo comunicativo (ECO, 2004, p. 335. Grifo do autor).  

A televisão proporciona um laço estruturante entre a experiência individual 

e  a  experiência  em  escala  coletiva  no  contexto  de  ausência  de  espaço  intermediário 

sociocultural.  A esse respeito, Wolton esclarece:

A televisão é atualmente um dos principais laços sociais da sociedade individual de 
massa. Aliás,  ela é também uma figura desse laço social. Como já disse muitas 
vezes, a televisão é a única atividade compartilhada por todas as classes sociais e 
por todas as  faixas  etárias,  estabelecendo,  assim,  um  laço entre  todos os meios 
(WOLTON, 2004, p. 135, Grifo do autor).      

Para o autor não se trata de afirmar que ela “faz” o laço social, mas que num 

período de profundas rupturas sociais e culturais, a TV continua sendo um dos laços sociais 

da modernidade. A despeito disso, ela não é o único laço, outros poderiam ser apresentados, 

no entanto, não se pode esquecer o papel que ela exerce na sociedade, principalmente por sua 
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visibilidade e sua popularidade. Enfim, ela é adequada à sociedade individualista de massa 

por essa ser caracterizada por uma frágil comunicação entre as diferentes camadas sociais.  De 

fato, a televisão contribui para criar um sentido,  tão difícil  de estabelecer,  nas sociedades 

modernas.  O  papel  da  televisão  na  produção  de  significação  e  sentidos  vem  sendo 

evidenciado na obra de vários escritores contemporâneos, debruçados sobre a complexidade 

dos processos comunicativos midiáticos, propõem-se a desvendar os meandros do universo 

televisual  em  sua  amplitude  e  especificidade.  Dessa  forma,  ao  centralizarmos  nossa 

preocupação sobre a construção do sentido pela televisão, trazemos à discussão uma questão 

bastante atual e presente no círculo das preocupações teóricas contemporâneas. 

Mas, ao converter o mundo em acontecimentos acessíveis ao cotidiano planetário, a 
televisão não só pauta o que é realidade como a reduz ao discurso, manifesto em 
textos que se constroem na inter-relação de diferentes sistemas intersemióticos e 
intermidiáticos. Somente a aceitação desse caráter inequivocamente discursivo da 
televisão pode, a meu ver, trazer luz a muitas das questões polêmicas atualizadas 
por essa mídia. (DUARTE, 2004, p.11).  

Cabe nesse contexto refletir sobre o tratamento da informação no cenário 

televisivo,  visto  que  a  televisão  produz  sentidos  e  os  oferta  à  sociedade.  De  fato,  há 

reciprocidade entre a informação e a notícia, pois a televisão, além de construir narrativas nas 

quais se posiciona sobre as coisas do mundo, dá forma a esses conteúdos que enquadram os 

acontecimentos numa organização que resulta na construção da notícia. 

A mídia televisão, integra diferentes lógicas, dentre as quais:

[...]  a  discursiva,  que  trata  da  maneira  como  os  produtos  televisivos,  que  são 
produtos discursivos,  se estruturam, enformam as linguagens de que se utilizam 
para  sua expressão,  de maneira  a  construir  suas  representações  e  a  exprimir  os 
valores  subjacentes  às  práticas  sociais  que  privilegiam,  criando  e  manipulando 
signos e assim produzindo sentidos (DUARTE, 2004, p. 40).       

Como se sabe a televisão é um misto de imagem e fala ou vice-versa5. Ou 

seja, ela não se resume a imagem, como se discute em certas ocasiões quando se trata de 

5 De acordo dom Charaudeau (2006, p. 222 – 223), “a televisão é o domínio do visual e do som, lugar da 
combinação de dois sistemas semiológicos, o da imagem e o da palavra. Dessa combinação nasce um produto,  
talvez mais apto do que outros a fabricar imaginário para o grande público, isto é, um espelho que devolve ao 
público aquilo que é sua própria busca de descoberta do mundo. Mas, diferentemente do cinema, a televisão está  
obrigada, por contrato, a dar conta de uma determinada realidade.”      
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denunciar seus efeitos manipuladores, mas imagem e fala se complementam de modo que 

ambas atuam na estruturação de sentido. 

Em  outras  palavras,  pode-se  dizer  que,  com  a  mídia,  está  gradativamente  se 
modificando a natureza do conhecimento, que passa a ser traduzido em quantidade 
de informação transmitida, na grande maioria por meio de imagens, a ponto de as 
coisas  só  existirem  na  mente  depois  de  produzidas  e/ou  veiculadas  por  esses 
estímulos imagéticos. Desse modo, altera-se a sensibilidade perceptiva,  não mais 
atenta à realidade concreta circundante,  mas à sua reprodução nas imagens.  Por 
outro  lado,  devido  a  sua  presença  “concreta”  dentro  da  realidade,  a  imagem 
apresenta-se  como  elemento  constitutivo,  um  referente  imediato  como  outro 
qualquer, sendo assim absorvida (PELLEGRINI, 1999, p.189. Grifo da autora).

Com relação ao Brasil, percebe-se, então, que o dado decisivo para a vida 

cultural  brasileira contemporânea é o desenvolvimento da indústria cultural,  em especial  a 

TV. Assim, com o fortalecimento da indústria cultural e basicamente a TV, cada vez mais a 

imagem eletrônica insinua-se em todas as dimensões da vida cotidiana.    

3.2 O Nordeste na ficção da TV brasileira

São vastos os estudos referentes à indústria cultural, a cultura de massa e a 

televisão;  desde  os  pensadores  da  Escola  de  Frankfurt  seguidos  pelos  estudiosos  mais 

contemporâneos,  preocupados com a pós-modernidade.  Como veículo de comunicação de 

massa, a TV, sendo o mais presente no cotidiano do homem brasileiro e o mais combatido por 

seu formato espetacular,  teve e tem um papel fundamental no processo cultural  do Brasil. 

Dessa  forma,  salientamos  a  importância  da  televisão  na  sociedade  atual,  haja  vista  que 

conforme nos apresenta Silva (2007, p. 3):

A televisão pode ser considerada um meio pós-moderno pelas características de sua 
linguagem e de seus meios de veiculação: fluxo de imagens e informações; partes e 
fragmentos de diversas fontes simultaneamente; construção de situações através de 
simulações; mescla entre cultura erudita e cultura de massa; mudança de referências 
ao descrever a realidade; produção coletiva de uma realização artística, divulgação 
de  um produto  cultural;  obra  de  arte  transformada  em um objeto  de  consumo 
através de um projeto comercial; vínculo a indústria cultural.
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 De acordo com Paiva (2007, p. 17), que apresenta um primeiro ensaio sobre 

o Nordeste  na cultura  das  mídias,  contemplando a conexão das narrativas  do cinema e a 

teletramaturgia,  “Há  quase  meio  século  o  cinema  e  a  televisão  têm  atualizado  uma 

representação social do Nordeste Brasileiro, com inteligência e sensibilidade.” De fato, essa 

representação  vem sendo feita  através  das  telenovelas,  um gênero  que  se  estabeleceu  na 

produção televisiva brasileira promovendo um (re)encontro das culturas existentes no país. 

Em seus diferentes estilos, telenovelas como  Gabriela, Saramandaia e  Roque Santeiro e as 

miniséries  como  O  Pagador  de  promessas,  Memorial  de  Maria  Moura e  O  auto  da 

Compadecida, têm concedido visibilidade e ressonância ao Nordeste, retratando as formas do 

discurso,  os  tipos  de sociabilidade  e  o estilo  de vida  dos  nordestinos.  É evidente  que há 

produtos midiáticos que não primam pelo bom gosto em conseqüência das pressões impostas 

pela indústria cultural, uma vez que estes devem ser fabricados para fácil assimilação e rápido 

consumo, conforme a lógica comercial. Porém, na ficção televisiva seriada e nas narrativas 

ficcionais do cinema há uma atuação para uma construção do imaginário do Nordeste sem o 

estigma do estereótipo.

Nesse contexto, um dos objetivos fundamentais de Paiva neste ensaio é:

decifrar  a  forma  e  o  sentido  das  identidades  culturais  no  âmbito  da  sociedade 
globalizada. Ou seja, investigamos como as mídias atuam sobre os indivíduos e 
grupos, sobretudo reconhecendo que estes são portadores de suas subjetividades e 
são  igualmente  ligados  por  laços  de  sociabilidade.  Convém  observar  em  que 
medida os  atores  sociais  –  num cenário  irradiado  pelos  meios  de informação  e 
comunicação – interagem ativamente, produzindo ações afirmativas, exercendo a 
cidadania e a politização da vida cotidiana. (...)  Em verdade,  o nosso trajeto se  
orienta pela contemplação das experiências que favorecem uma antropológica da 
comunicação.  Ou seja, um olhar interpretativo sobre as representações do homem, 
da mulher e seus símbolos, nos tempos da produção e do lazer, em permanente  
interação com os processos midiáticos, que atuam sobre os estilos de vida, trabalho 
e linguagem (PAIVA, 2007, p. 18 – 19).

Em nossa abordagem essa interpretação se direciona sobre a representação 

do Nordestino pela  mídia  televisiva  que constrói  uma imagem muitas  vezes estereotipada 

sobre o ser nordestino, formulando uma idéia equivocada da região no imaginário do país. 

Essa representação encontra na teledramaturgia sua materialidade, ela vai explorar os enredos 

nordestinos  de  forma  exemplar,  seduzindo  a  opinião  pública  ao  exibir  matizes  de  uma 

culturalidade nordestina.  Nesse universo ficcional  Paiva (2007),  assinala  as telenovelas  O 

Bem  Amado (1974),  Saramandaia  (19756),  Roque  Santeiro (1986),  A indomada (1997), 
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Porto  dos  Milagres (2001)  e  as  minisséries  Tenda  dos  Milagres (1985),  O pagador  de 

promessas (1988) e O auto da compadecida (1999), que entre outras, liberam imagens, sons e 

discursos  significativos  para  um  entendimento  da  realidade  social  nordestina. 

Confeccionando,  assim  um  mosaico  composto  pelos  mitos  regionais,  com  os  símbolos 

figurativos  da  cultura  de  massa,  do  imaginário  pop  do  cinema  e  da  própria  televisão,  a 

comunicação midiática absorve e propaga vigorosamente as expressões e sensibilidade das 

culturas locais, produzindo formas de reconhecimento das identidades e diferenças culturais. 

Faz-se  necessário  estabelecer  a  diferença  entre  o  gênero  telenovela  e 

minissérie. Figueiredo (2001) pontua que, a minissérie pela especificidade do seu formato, 

trata-se  de  obra  fechada,  com estrutura  textual  própria.  Ou  seja,  ela  está  completamente 

escrita quando se iniciam as gravações, enquanto que a telenovela é uma obra aberta, extensa 

e redundante.       

Além  da  telenovela,  a  temática  nordestina  se  fez  presente  em  outras 

narrativas ficcionais:

a) Programa  Caso  Especial,  da  Rede  Globo  (1971  –  1995),  produções  originais  e 

adaptadas da literatura e do teatro enfocaram o Nordeste na ficção televisiva, como 

Morte  e  Vida  Severina (João  Cabral  de  Melo  Neto/Avancini,  1981),  Menino  de 

Engenho (José  Lins  do  Rego/Geraldo  Carneiro,  1993),  A  farsa  da  boa  preguiça 

(Ariano Suassuna/Bráulio Tavares, 1995). 

b) Caso Verdade,  exibido pela Rede Globo (1982 – 1986), Obras originais e roteiros 

adaptados sinalizaram um olhar em direção ao Nordeste, atualizando o conceito de 

culturalidade nordestina. O encontro de tia policarpa com seu destino (Valeriano Félix 

dos  Santos/Eloy  Santos,  1983),  Os filhos  de  Maria  (Eloy  Santos/Walter  Campos, 

1983),  Os meninos do Recife (Chico de Assis/Reynaldo Boury, 1983),  Olinda, vem 

cantar (Armando  Costa/Milton  Gonçalves,  1983),  A  eleição  imparcial (Edilson 

Valentim/Eduardo Clark, 1986).

c) Brava Gente (2000 – 2001) inaugura um novo modelo de ficcionalidade adaptando 

contos e peças regionais como O Santo e a Porca (Adriana Falcão/Ariano Suassuna, 

2000),  A Bagaceira (João  Emanuel  Carneiro/José  Américo  de  Almeida,  2001),  O 

diabo  ri  por  último (Fausto  Galvão/Altimar  Pimentel,  2001),  Pastores  da  Noite 

(Cláudio Paiva, Guel Arraes, Sérgio Machado/Jorge Amado, 2002).
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d) As minisséries Lampião e Maria Bonita (Aguinaldo Silva & Doc Comparato, 1982), 

O pagador de promessas (Dias Gomes, 1988), Riacho Doce (Aguinaldo Silva & Ana 

Maria Moretzsohn, 1990), O sorriso do lagarto (Walter Negrão & Geraldo Carneiro, 

1991),  Memorial  de Maria Moura (Jorge Furtado & Carlos Gerbase,  1994),  Dona 

Flor e seus dois maridos (Dias Gomes, 1998).      

Desse modo, revisitando o passado histórico do Nordeste, a ficção televisiva 

permite  um  olhar  crítico  sobre  os  dramas  sociais,  as  modalidades  de  violência,  antigas, 

seculares, históricas, mas que persistem na atualidade e são reapresentadas pelos escritores, 

dramaturgos  e  novelistas.  Cabe  fazer  uma  distinção  entre  as  minisséries,  os  programas 

especiais  e  a  telenovela.  Os  primeiros  fazem uma representação  do Nordeste,  recorrendo 

menos  aos  estereótipos,  pois  os  autores  das  obras  originais  são  nordestinos  e  por  isso 

oferecem uma leitura particular do Nordeste. As novelas ao contrário não fazem esse tipo de 

leitura e exploram com muita força os estereótipos.   

Percebe-se que as narrativas da TV vêm continuamente produzindo novas 

aparências  do  regional,  que  permanentemente  se  transfiguram  por  meio  das  repetidas 

migrações e reterritorializações  de norte a sul do país. Os temas rurais,  particularmente o 

mundo nordestino, recuperados da literatura,  são fundamentais para se falar da história do 

povo  brasileiro.  Assim,  a  temática  particular  do  Nordeste  impregnou  a  imaginação  e  a 

sensibilidade do brasileiro. “Tem muito mais Brasil na telenovela que no Jornal Nacional”.6 

A  ficção  televisiva  tem  produzido  um filão  importante  que  revela  a  dimensão 
pluralista, polifônica, transcendental do Nordeste. Pelos audiovisuais flagramos os 
estilos  da  vida  social  e  política,  a  religiosidade  e  a  carnavalização,  as  formas 
assumidas pela acelerada hibridação entre o popular, o folclórico, o massivo, que 
distinguem  uma  paisagem  marcada  por  grandes  diversidades,  constituindo  um 
conjunto multiforme das identidades individuais e coletivas (PAIVA, 2007, p. 27). 

       

                       

Mas  a  despeito  da  intencionalidade  demonstrada,  todos  esses  exemplos 

ficcionais, paradoxalmente, reafirmam a construção dos estereótipos do Nordeste. Seu projeto 

“atualizador”, na forma e no conteúdo, do imaginário sobre o nordeste recai, discursivamente, 

numa permanência desse mesmo imaginário, constituído socialmente a partir dos anos 20 e 

6 Palavras de Maria Immacolata Vassallo de Lopes proferidas no I LIBERCOM, XXXI INTERCOM – 
Natal/RN, Setembro – 2008.
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que  relegou  para  a  região,  simbolicamente,  um estatuto  de  inferioridade.  O  nordeste  do 

sofredor, migrante e devoto; o nordeste do, ainda assim, pitoresco, do qual se inscreve um riso 

diferenciador, riso motivado pela inscrição dos estereótipos. Ressaltamos, portanto, como a 

estrutura e implicação geral da teledramaturgia é o discurso da estereotipia.

No caso do Nordeste, conforme Albuquerque Jr. (1999), este imaginário é 

organizado em um contexto sócio-histórico em que figura, no Brasil, os debates da identidade 

nacional. É a partir dos anos 20, e mais precisamente dos anos 30, que se inicia a organização, 

e conseqüente processo de identificação regional, pois era preciso estabelecer as diferenças 

para melhor amparar, ou para lutar contra, o projeto nacional modernizador.

 

4 O NORDESTE NA TV EM PROGRAMA JORNALÍSTICO  

4. 1 O Programa Profissão Repórter 

Como vimos  o Nordeste  foi  tema de variados  trabalhos  produzidos  pela 

teledramaturgia  brasileira  e  sempre  ressurge  na  tela  da  TV.  No  entanto,  não  somente 

presenciamos este espaço em obras ficcionais, ele também compõe diversas reportagens que 

trata dos assuntos da região, sobretudo o fenômeno da seca que constitui um grave problema 

28



natural e social que perdura há séculos sem nenhuma perspectiva de reversão desse quadro 

por parte das autoridades.

Nosso objeto de análise trata-se da reportagem sobre a seca no Nordeste, 

produzida  pela  equipe  de  jovens  repórteres  do  quadro  Profissão  Repórter do  Programa 

Fantástico da Rede Globo de Televisão  que precisamente  há 35 anos é  exibido  todos os 

domingos  à  noite.  Configura-se  em um  formato  no  qual  jornalismo  e  entretenimento  se 

complementam, em outros termos, seu caráter informativo associado a conteúdos para distrair 

o  telespectador.  O  Profissão  Repórter estreou  como  um  quadro  na  revista  eletrônica 

“Fantástico” em julho de 2006 e no ano de 2008 ganhou edições especiais alcançando lugar 

próprio  na  programação  da  emissora.  Com  seu  título  emprestado  do  filme  Profissione:  

Repórter,  de Michelangelo Antonioni, a idéia do programa é explorar sua própria dinâmica. 

Conforme relata Caco Barcellos, “O espectador não imagina que nossa vida seja embaixo de 

ponte, quatro dias esperando uma cena que vai render dez segundos no ar. E acha que aquela é 

a verdade, quando é só um ponto de vista, a ótica do veículo, dos donos” 7. 

A partir  dessa  concepção  emergiram os  dois  pontos  cruciais  do  projeto: 

mostrar  os  bastidores  da matéria  e  exibir  sempre  histórias  conduzidas  por  três  ou quatro 

repórteres,  sob  ângulos  diferentes.  Ou  seja,  o  programa  se  configura  como  uma 

metalinguagem, ao abordar como se concebe uma matéria jornalística na rotina da profissão. 

O programa foi idealizado e está sob o comando do jornalista Caco Barcellos que há mais de 

35 anos é conhecido por sua atuação jornalística que o enquadra no jornalismo investigativo, 

bem como  por  levar  a  periferia  à  TV e  denunciar  arbitrariedades  públicas  e  atrocidades 

privadas. Tanto por seu formato quanto pela amplitude temática. O programa marca uma nova 

fase na carreira de Caco Barcellos, bem como mantém sua postura assumida pela investigação 

em torno de qualquer tema. 

4.2 O discurso da seca em reportagem do Profissão Repórter

Empreendemos neste momento a análise da edição do programa que teve 

como tema a seca. A reportagem foi exibida no dia 04 de novembro de 2007 com duração de 

9 minutos e 53 segundos.  A reportagem é conduzida pelos repórteres Felipe Gutierrez e Caio 

7 Entrevista concedida a Ricardo Alexandre, In: Fantástico – O show da vida em revista, Ano II,  Número 2,  
novembro de 2007.
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Cavechini que percorrem o interior do Piauí, onde um milhão de pessoas são afetadas pela 

escassez de chuva. Descobrem poços fechados e uma barragem cheia - de onde a água não 

sai. E Caco Barcellos que viaja pelo sertão da Paraíba e acompanha o sacrifício de brasileiros 

que  percorrem quilômetros  para  conseguir  um pouco de  água.  As imagens  evidenciam a 

paisagem da caatinga com sua característica peculiar, a terra seca castiga pela aridez do solo; 

as pessoas com latas na cabeça na busca de encontrar um pouco de água em algum açude que 

ainda não esteja esgotado; quando encontram é uma água barrenta, salobra inapropriada para 

o consumo humano, o que acarreta doenças como diarréia, por exemplo. A paisagem seca, a 

estiagem, o gado morto e as casas de pau-a-pique são imagens que se ajusta com as pessoas 

que convivem com a escassez de água, recurso essencial para o desenvolvimento de qualquer 

região. Sem ela, a vida, torna-se insustentável, não há produção de alimentos necessários para 

o  sustento,  provocando  fome  e  miséria,  vitimando  milhares  de  nordestinos.  Assim, 

desamparados  pelos  governos e  à  mercê  da chuva que não vem centenas  de milhares  de 

brasileiros vivem sob a ameaça de não ter o que comer no dia seguinte. A situação muitas 

vezes é tão grave que muitas famílias encontram seu sustento na palma, um cacto repleto de 

espinhos que serve normalmente para alimentar o gado.  Quando não há mais o que fazer, a 

única alternativa é abandonar o sertão e migrar para outras regiões, principalmente as cidades.

Percebe-se que a reportagem se compõe de personagens previsíveis, ou seja, 

são  apresentadas  pessoas  visivelmente  sofridas  através  de  seus  semblantes  tristes, 

principalmente  as  crianças.  Para  enfatizar  o  tipo  de  matéria  é  utilizada  uma  música 

característica do Nordeste,  uma toada de viola  durante o desenvolvimento da reportagem. 

Todos esses ingredientes compõem um cenário trágico que causa “pena” no telespectador que 

assiste, a impressão que fica é  de que a tragédia da seca está em toda a parte. Mas é falso 

imaginar que todo o Nordeste passa por esse drama. Não há, no Nordeste, apenas aquelas 

pessoas esquálidas das fomes históricas, que aparecem nas fotos com uma camada finíssima 

de pele enrugada sobre o esqueleto totalmente visível.

Conforme  Hall  (2005,  apud  VIZEU  e  CORREIA,  2008,  p.14)  “na 

construção  das  notícias,  os  jornalistas  mobilizam  enquadramentos  conhecidos  e  realizam 

alguns ajustes que fazem o velho e o banal parecerem novos.” De fato, na reportagem em 

questão os repórteres se dirigem aos lugarejos da zona rural dos municípios, a área onde o 

problema realmente acontece, onde encontraram as imagens e personagens perfeitos para o 

tipo de matéria. Os fatos narrados se repetem numa mesma história que o telespectador já 

conhece. 

30



[...] Realmente, como outros observaram, não é, de modo algum, verdade que a 
transmissão direta televisional constitua uma representação fiel e incontaminada do 
que acontece; tudo o que acontece, enquadrado pelas câmeras de TV, já dirigidas 
segundo uma escolha das angulações dos campos, aparece, diante do diretor de TV, 
em três ou cinco monitores, e dessas três ou cinco imagens o diretor escolhe a que 
deve ser mandada para o ar, instituindo, assim, uma “montagem”, o que vale dizer 
uma “interpretação” e uma “escolha” (ECO, 2004, p. 328. Grifo do autor).        

 
Assim,  conforme  Albuquerque  Jr.  (1999,  p.  317),  percebe-se  que  as 

reportagens não são feitas para descobrir um diferencial, um elemento inovador referente ao 

Nordeste,  mas  reafirmar  a  sua  imagem  já  estabelecida,  que  significa,  ao  mesmo  tempo, 

reforçar a imagem construída para o Sul do país.

Os apresentadores  do  Fantástico,  Pedro Bial  e Glória  Maria  anunciam a 

matéria  em um cenário onde ao fundo aparece a imagem da reportagem com o nome do 

quadro Profissão Repórter, imagem da seca, particular do Nordeste sob uma cor vermelhada, 

cores quentes que evocam a lembrança de calor, fogo, evidenciando o problema da seca. O 

texto lido pelos apresentadores: Pedro Bial, “Como é a vida dos brasileiros que vivem dez 

meses por ano sem chuva? Glória Maria, “A equipe do Profissão Repórter percorre o sertão 

nordestino, para conhecer de perto o drama do povo que desafia a seca.” 

O tema da reportagem é anunciado de forma vibrante acompanhada da trilha 

sonora seguida da abertura do quadro, que sugere ritmo e agilidade no fazer jornalismo. Caco 

Barcellos apresenta o que será tratado, mesclando texto em  off8 e com passagem, seguido 

pelos fragmentos de imagens feitas nos municípios da Paraíba e Piauí. Esse conjunto de cenas 

é um reforço às informações da cabeça da matéria: “Duas horas da tarde, calor de 40 graus 

aqui na caatinga, sertão da Paraíba, por causa da seca essas pessoas andam um quilômetro 

para buscar água longe de casa. No Piauí, os repórteres Felipe Gutierrez e Caio Cavechini 

mostram que um milhão de pessoas são afetadas pela falta de chuva. A seca que atinge 387 

municípios aqui no Nordeste é o tema do Profissão repórter de hoje.” Nesse momento entra a 

vinheta9 do quadro com imagens representativas da profissão de repórter. 

8 Marcação técnica no script de telejornal que indica se o locutor estará lendo o texto ao vivo (on), aparecendo na 
tela, ou em OFF, quando ele estará lendo sem aparecer na tela.
9 Marca a abertura ou intervalo do telejornal.  Normalmente é composta de imagem e música característica,  
trabalhadas  com  efeitos  especiais.  Em  eventos  especiais,  é  criada  uma  vinheta  específica  para  o  assunto 
(PATERNOSTRO, 1999, p. 153).    
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[...] os discursos, quaisquer que sejam eles – inclusive os discursos jornalísticos – 
possuem, dessa maneira, uma estrutura narrativa, ou seja, são definidos por funções 
a  serem  desempenhadas  pelos  sujeitos  no  desenrolar  da  história  contada, 
imprimindo  transformações  por  meio  de  ações  movidas  pelo  desejo  de  seus 
atuantes (SOARES, 2008, p. 5)

A reportagem é construída em dois espaços diferentes, em municípios dos 

estados  da  Paraíba  e  do  Piauí,  assim,  em  seu  desenvolvimento  haverá  uma 

intercalação/alternância  entre  eles,  conferindo  dinamicidade  ao  programa.  A  matéria  está 

dividida em cinco momentos  distintos:  ao repórter Caco Barcellos,  coube a cobertura nos 

municípios de Souza, no oeste e Patos no alto sertão da Paraíba.  Enquanto que os jovens 

repórteres cobrem a partir da capital Teresina percorrem os municípios de Valença, Picos e 

Simões  no  Piauí.  Observa-se que visando mostrar  os  bastidores  da  reportagem são  feitas 

imagens  nas quais aparece a câmera  de um dos jornalistas,  sendo esta conduzida  por um 

repórter e um cinegrafista que aparecem nas imagens captadas por outra câmera. De fato, toda 

a  credibilidade  do  programa  jornalístico  depende  justamente  do  deslocamento  dos  seus 

repórteres até o local dos acontecimentos, propondo, com isso, uma maior proximidade dos 

fatos (conteúdo enunciado). 

“A condição para a produção desse sentido de presença entre os sujeitos envolvidos 
no  ato  comunicativo,  assim  como  entre  estes  e  o  objeto  da  comunicação  (o 
acontecimento, o fato referencial), é a busca por uma deliberada indistinção entre 
os espaços do enunciado e da enunciação. [...] Todo ato de enunciação pressupõe 
um sujeito e é em torno dele que o tempo e o espaço, igualmente pressupostos,  
organizam-se. [...] A enunciação é, portanto, o lugar de um eu, de um aqui e de um 
agora,  a  partir  dos  quais  se  definem,  por  projeção,  as  mesmas  categorias  no 
enunciado (FECHINE, 2008, p. 110. Grifo do autor).      

Em seu primeiro momento, a matéria começa mostrando um flagrante, no 

qual  os  repórteres  em seu  caminho  para  o  registro  das  imagens  são  surpreendidos  ao  se 

depararem com vários carros enfileirados que estão sendo lavados com a água que vem direto 

do rio Parnaíba, que corta a cidade de Teresina, capital do Piauí. Isso demonstra o desperdício 

da  água  que  deveria  ser  bem  melhor  aproveitada,  caso  fosse  destinada  para  resolver  o 

problema da falta de água das populações do interior do estado. De fato, a despeito da falta de 

chuva, essa questão do bom uso da água se configura mais como um problema estrutural da 

sociedade, que não são solucionados pelos órgãos governamentais. Os repórteres abordam os 

jovens  que  usam  a  água  abundante:  Demonstrando  surpresa  o  repórter  pergunta  ao 

cinegrafista, “O que é isso aqui, cara? Tá gravando isso aí? Situando o momento do flagrante, 

quando o fato está acontecendo. O repórter pergunta ao jovem que aproveita a fartura de água 
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e toma banho, quanto que ele paga por ela. Ele responde que só paga a energia. E a água? 

Demonstrando nenhuma preocupação com seus conterrâneos que padecem com a escassez de 

água no interior do sertão nordestino, nem com a possibilidade de esgotar os recursos hídricos 

que essa fonte pode se esgotar, ele diz que a água vem pela conta de Deus. Em seguida, os 

repórteres partem rumo a Valença onde encontram a “barragem de mesa” que tem capacidade 

para  acumular  55.648.300m³  de  água,  suficiente  para  suprir  as  necessidades  de  80  mil 

pessoas,  sendo que  existem outras  nove  barragens.  No entanto,  essa  quantidade  de  água 

disponível  não  é  aproveitada  pela  população,  pois  como  é  mostrado  pelas  imagens  e 

depoimentos  dos  moradores,  apesar  dos  reservatórios  encontrarem-se  concluídos,  falta 

tubulação (adutoras) para levar à água a população. Para salientar e reforçar a permanência do 

problema apresentado em 93 municípios é inserida reportagem veiculada no dia 07/07/2007, 

que já havia apresentado o assunto.  Os entrevistados no lugar são Seu Ricardo Nogueira, 

aposentado que participa de uma cooperativa de pescadores sendo dos únicos que ainda se 

beneficiam da água da barragem, e Vanda que com seus filhos demonstra conformação e 

desilusão diante de sua condição, como denota suas palavras: “aqui sempre foi desse jeito, só 

no inverno é que tem água pra nós.” A fala do repórter em off  “inverno aqui quer dizer chuva 

e ela não vem antes de dezembro.”         

Como já mencionamos que a marca do jornalista Caco Barcellos é levar às 

questões sociais através da voz de fontes não oficiais, neste caso as pessoas que sofrem com a 

seca no Nordeste. Em nenhum momento é facultada a palavra a fontes oficiais, ou seja, as 

autoridades políticas da região a quem caberia resolver o problema enfrentado pela população 

desassistida pelo poder público. Esse muitas vezes somente aparece quando o problema se 

agrava  e  repercute  na  mídia.  Quando  a  estiagem  persiste  por  um  longo  período,  as 

conseqüências são desastrosas porque com ela logo vem à fome, que a exemplo de outras 

secas destruiu muitas vidas. A reportagem visa levar as condições que essas pessoas passam 

para sobreviver numa região castigada pelo clima desfavorável à produção agrícola. Apesar 

dessas condições,  esse povo não perde a esperança e resiste acreditando que a chuva será 

mandada por Deus. Perguntada pelo repórter sobre a época que a chuva vem, dona Francisca 

em sua simplicidade, responde: “Deus querendo começa em janeiro, se o inverno for bom, e 

não sendo...” E Deus não querendo? Aí, Deus não querendo não chove (risos). Quando a seca 

é  associada  à  fome  nos  noticiários  da  mídia  é  comum  à  organização  de  campanhas 

promovidas pela sociedade civil da região Sudeste para arrecadar alimentos que são levados 

aos flagelados da seca. 
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Outra  questão  que  já  foi  amplamente  pautado  pela  mídia  refere-se  à 

chamada “indústria da seca”, ou seja, quando os representantes políticos da região vêem no 

problema da seca um meio de se beneficiar politicamente através dos recursos destinados para 

amenizar os seus efeitos. Em outros termos, eles se utilizam da seca para auferir vantagens, 

como massa de manobra para manipular votos em campanhas eleitorais, o conhecido curral 

eleitoral. De fato, eles não têm um real interesse em resolver o problema da seca com projetos 

viáveis de infra-estrutura associados às soluções alternativas, bem como de cunho social que 

possibilite o desenvolvimento da região Nordeste. Ao invés disso, eles preferem continuar 

com essa “indústria” que os beneficiam a décadas em detrimento das condições desse povo.    

No segundo momento, o repórter Caco Barcellos acompanha um casal, dona 

Francisca e seu João em cima de uma carroça, que vivem na zona rural do município de Patos. 

Eles levam a manhã inteira para ir busca água na cidade. Como afirma Charaudeau (2006, p. 

222), “[...] espera-se do autor de uma reportagem que ele esteja o mais próximo possível da 

suposta realidade do fenômeno, pois esse não faz parte da ficção [...]”.  O repórter ressalta a 

composição  do  cenário  que  se  encontra:  “No  caminho  de  dona  Francisca  e  seu  João  a 

paisagem não muda desde fevereiro, vegetação seca, gado morto, açude sem água.” Ao narrar 

essa seqüência as imagens são exibidas na tela. Isso nos remete a Maingueneau (2002, p. 87) 

ao afirmar que, “Todo discurso, por sua manifestação mesma, pretende convencer instituindo 

a cena de enunciação que o legitima.” De fato, o cenário que compõe a enunciação do repórter 

lhe  confere  legitimidade.  Assim,  também para  Maingueneau,  “é a  enunciação  que,  ao se 

desenvolver, esforça-se para constituir progressivamente o seu próprio dispositivo de fala”. 

No terceiro momento,  os repórteres seguem do município de Valença até 

Picos. O personagem agora é seu Jonas dos Santos, agricultor que caminha com seu jumento 

para buscar água em um poço próximo de sua casa. “O poço foi aberto com dinheiro público, 

mas que não sai água” comenta o repórter, evidenciando o descaso do poder público que não 

conclui as obras que iniciam. 

No  quarto  momento,  se  mostra  uma  das  alternativas  encontradas  pelas 

pessoas que convivem com a seca. Tratam-se das cisternas que servem para armazenar a água 

da chuva. O repórter descreve como é o processo para a captação da água da chuva. Ele 

enfatiza  que  devido  à  ausência  de  chuva  constante,  a  água  encontrada  na  ocasião  é 

proveniente  do  caminhão  pipa.  Mudando  de  cenário,  é  enfocado  o  caminho  de  quatro 

quilômetros percorridos por alguns moradores do alto sertão, norte da Paraíba, duas vezes por 

dia, sendo que nesta tarefa a mais mulheres e crianças do que homens, como narra o repórter. 

As  mulheres  carregam  cerca  de  15  litros  de  água  na  cabeça  do  açude  até  suas  casas. 
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Posteriormente, é mostrado como é feito o tratamento da água recolhida no açude, visto que a 

sua  procedência  denota  não  ser  essa  água  de  boa  qualidade.  Segundo  o  testemunho  da 

moradora, ela causa manchas brancas na pele e provoca diarréia. 

No  quinto  momento,  é  dada  a  voz  ao  representante  do  sindicato  dos 

trabalhadores rurais, Francisco Carvalho que reafirma o descompromisso do poder público, 

tendo  em  vista  as  obras  paradas  sem  nenhuma  perspectiva  de  conclusão.  Se  houvesse 

interesse essas obras beneficiariam os sertanejos amenizando seu sofrimento. 

Um dos projetos que há tempos está para ser executado é o da transposição 

do  rio  São  Francisco,  que  muitos  acreditam  ser  a  salvação  para  combater  a  seca  e, 

conseqüentemente promover o desenvolvimento da região Nordeste. A mídia não deixa de 

tratar em seus noticiários essa questão que gera muitos debates em razão dos riscos que o 

desvio das águas do rio pode acarretar para o meio-ambiente. A questão primordial que deve 

ser questionada a esse respeito se concentra em perguntar se essa não será mais uma obra 

inoperante como as que foram mostradas na reportagem. Ou seja, existem barragens, mas sem 

tubulação para levar à água a população; há poços, no entanto, estão fechados.         

Por  fim,  encontramos  que  a  matéria  jornalística  analisada  apresenta  a 

existência do problema a partir das condições das pessoas que vivem a situação decorrente da 

seca, que produz um estado de miséria  e dificuldades,  conforme as imagens mostram e o 

relato dos principais prejudicados. Depois de comprida a tarefa de produzir uma reportagem 

dessas, o que será modificado na vida daquelas pessoas não é desconhecido, pois como em 

outras ocasiões o problema vem à tona e será pautado pela mídia. Em tempos de aquecimento 

global a seca do Nordeste tende a se agravar, assim, já se discute a desertificação do semi-

árido Nordestino.    

                                                                                                                   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho, a despeito de suas limitações, procurou contribui com a 

pesquisa na qual  se  propôs.  Constatamos que as reportagens  jornalísticas  se restringem a 

mostrar a região sempre com esse traço da estereotipia, reforçando a idéia do Nordeste da 

miséria,  do flagelo e atraso social  em relação ao Sul do país,  ou melhor,  ao Sudeste.  Os 

estereótipos  podem  ser  caracterizados  como  modelos  cristalizados  (a  partir  dos  quais 

determinados grupos são definidos). Diante disso, propormos outro viés que desvincule um 

pouco esta questão da seca na representação do Nordeste na mídia televisiva.           
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Com o fim de darmos forma a esse desejo, percorremos uma trajetória que 

nos pareceu necessária vencer. Assim iniciamos este trabalho discorrendo sobre a construção 

imagético-discursiva do Nordeste Brasileiro, procurando demonstrar que esse entendimento 

decorria  de  um processo  histórico  que  delineou  as  características  culturais  apropriadas  a 

formação da identidade da região. No início coube a literatura revelar o Nordeste com seus 

problemas e suas tradições culturais. Depois esse repertório formado pelo discurso literário foi 

transmutado para o cinema,  ou seja,  apropriado por um novo meio de arte  e composição 

estética a partir das imagens em movimento e dos sons.        

A  partir  dessas  considerações,  passamos  a  demonstrar  como  a  mídia 

televisiva tem ao longo de décadas olhado para o Nordeste. Para isso, primeiramente vamos 

perceber o significado da televisão para o homem contemporâneo e como ela produz sentido 

para o público que recebe seus conteúdos. Esses conteúdos revelam um Nordeste em obras 

ficcionais, especialmente produtos da teletramaturgia, destacando as telenovelas e minisséries 

que tem dedicado a mostrar a cultura nordestina no intuito de proporcionar um reencontro do 

país com suas origens. Portanto, nos interessou o conteúdo desses discursos presentes nessas 

narrativas midiáticas (entendendo discurso em sentido amplo, tanto verbal quanto imagético), 

mas, sobretudo, a forma como estão articulados e seus possíveis desdobramentos.

Por  fim,  apoiados  nas  argumentações  desenvolvidas  nas  duas  primeiras 

seções,  e  mesmo  reconhecendo  as  limitações  de  nosso  trabalho,  passamos  a  análise  do 

discurso  da  seca  do  Nordeste  a  partir  do  programa  Profissão  Repórter,  que  apresenta 

reportagem sobre a temática da seca. 

Como resultado de nossas análises, ratificamos a hipótese inicial, de que, de 

fato,  a  reportagem reforça  a  questão  do estereótipo  construído  pela  mídia  sobre  a  região 

Nordeste. Ou seja, sempre se mostra o problema da seca como um estigma social da região, 

alimentando os preconceitos históricos sobre nossa identidade cultural. Percorrendo a matéria 

jornalística, notamos a manutenção dos lugares sociais estabelecidos. Os lugares-comuns  de 

reforço  operam como marcadores desses lugares, articulando narrativas que se repetem em 

todo o desenvolvimento da reportagem.

Nossa intenção foi propor uma desconstrução dessa imagem que revela um 

Nordeste fragmentado na televisão. Sugerimos um novo olhar em relação a essa região, que a 

despeito  de  seus  entraves  seculares,  atualmente  se  desponta  no  circuito  nacional  e 

internacional pelas suas potencialidades turísticas, por exemplo, que oferece atrativos naturais 

e culturais promovendo o seu desenvolvimento.    
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Acreditamos ter investigado na reportagem seus possíveis efeitos de sentido 

em relação  à  confirmação  ou questionamento  dos  estereótipos  socialmente  cristalizados  e 

(re)produzidos  com  relação  ao  Nordeste.  Esperamos,  assim,  ter  contribuído  para  a 

compreensão  dos  modos  de  articulação  do  fazer  jornalístico  contemporâneo  no 

estabelecimento de laços sociais por meio de suas narrativas audiovisuais.

Considerando todos esses aspectos, esperamos, ao fazermos o balanço de 

nosso  trabalho,  ter  contribuído  de  alguma  forma  com nossos  pares.  Dada  à  ausência  de 

pesquisa sobre a questão da representação do Nordeste e do nordestino na mídia, de antemão 

esse trabalho reconhece poder ser um ponto de partida para outros trabalhos  que venham 

ajudar a preencher a lacuna sobre abordagens da seca na mídia.  Assim, se pelo menos este 

trabalho servir para fomentar o debate em torno dos tópicos aqui abordados, já teremos a 

satisfação do dever cumprido.   
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