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Este texto trata das motivações históricas que fizeram com que a categoria sertão, que
até o século XIX descrevia qualquer área do país que ficava para além do litoral e das cidades,
fosse capturada paulatinamente pelo discurso regionalista nordestino, a ponto de o sertão ser
oficialmente incorporado como uma sub-região do espaço nordestino. Aborda-se como, ao longo
do final do século XIX e do século XX, o sertão foi sendo associado, pelos discursos literários,
parlamentares, técnicos, jornalísticos e artísticos, a temas como a seca, a semiaridez, a caatinga, o cangaço, o messianismo e o coronelismo, raptando o sertão para o espaço nordestino.

A

té o início do século XX, o sertão
era todas as terras que ficavam
afastadas da costa, que ficavam
distantes das aglomerações urbanas que se
distribuíam por todo o litoral brasileiro. O
sertão estava em todas as províncias, em todos os estados, terras que eram de todos, terras que eram de ninguém. O sertão era visto e
dito na literatura, nos discursos parlamentares e no discurso jornalístico como o outro da
civilização, do progresso, do adiantamento,
da ilustração. Em O Sertanejo (1875) e Iracema (1865), de José de Alencar (ALENCAR,
1987, 1997), a terra habitada pelo sertanejo
e/ou pelos indígenas era marcada por uma
natureza luxuriante, ao mesmo tempo idílica e inóspita. Em Memórias de um Sargento
de Milícias (1853), de Manuel Antônio de
Almeida, era a terra da vida simples, rude,
primitiva, sem artifícios, movida pelos sen-

timentos mais primários de um ser humano.
O sertão seria marcado pela ausência do Estado, pelo poder discricionário dos mandões,
dos valentes, dos destemidos, impérios das
armas e do crime, da luta em defesa da honra,
terra a exigir destemor e coragem.
Na primeira metade do século XIX, o
conceito de sertão ainda guarda os sentidos
ligados a sua origem etimológica, pois sertão
viria do latim sertãnu ou sertu, significando
“bosque, do bosque”, ou da palavra latina
desertãnu, significando “região deserta”. Há
ainda quem a derive de uma palavra de origem angolana, mulcetão, que significava “terra
entre terras”, “local distante do mar”, “lugar
interior”. A palavra surge grafada na documentação do século XV de várias maneiras:
sartão, sertaão, ssertaão, sertão (CUNHA,
2010). Ela já aparece na Crônica do Descobrimento e Conquista de Guiné, de Gomes Eanes
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de Zurara, (ZURARA, 1841), provavelmente
composta entre 1452 e 1453, designando as
terras que ficavam para o interior do continente africano, inacessíveis aos navegadores portugueses. Desde o primeiro dicionário
da língua portuguesa, composto pelo padre
Rafael Bluteau e publicado em 1728, em que
a palavra tem como definição “o interior, o
coração das terras, opõe-se ao marítimo e à
costa”, o sertão “toma-se por mato longe da
costa”, “região agreste, distante das povoações
ou das terras cultivadas” (BLUTEAU, 1728).
Mas, para entendermos o processo de
captura do conceito de sertão pelo discurso
regionalista nordestino, os primeiros acontecimentos relevantes ocorrem na segunda
metade do século XIX, mais especificamente a partir do final da década de 1870. Entre
1877 e 1879, ocorreu mais uma das secas periódicas que acontecem na região hoje conhecida como semiárido nordestino, e que
já se manifestavam desde o início da colonização. Embora do ponto de vista natural
ela nada tivesse de excepcional em relação
a episódios anteriores do mesmo fenômeno,
o contexto econômico, político e cultural em
que acontece a elevou à condição de “a grande seca de setenta”. Ainda denominada “seca
do Ceará”, província que era tida como o espaço privilegiado de ocorrência das secas,
dá-se em um momento de debilidade econômica das chamadas províncias do Norte.
A produção açucareira, prejudicada por sua
obsolescência tecnológica, não conseguia fazer frente à concorrência do açúcar antilhano e àquele produzido a partir da beterraba,
perdendo parcela do mercado internacional e
tendo que concorrer com a crescente produção açucareira das províncias do Sul.

A produção algodoeira, que havia se expandido durante a década anterior em razão
da guerra civil norte-americana, que retirou
do mercado a produção do sul daquele país,
vê-se às voltas com o retorno do concorrente
e com os efeitos da estiagem. A expansão da
economia algodoeira havia levado a migração
para o interior de uma parcela considerável
da população, que se vê obrigada a migrar, em
precárias condições, para o litoral por causa
da seca, dando origem à figura do retirante,
que se tornará um personagem constante na
produção cultural nortista e, posteriormente,
na nordestina. Embora em termos relativos
essa seca tenha levado à morte de proporcionalmente uma porcentagem menor da
população (cerca de 18%, enquanto secas
anteriores haviam matado até 25% da população), em termos absolutos, ela matou um
número estarrecedor de pessoas. Apanhadas
em um momento de fragilidade econômica
e de declínio de poder político, as elites nortistas não têm como evitar, como ocorrera
em secas anteriores, que a estiagem as atinja diretamente. É por esse motivo que a seca
de 1877-1879 entrará para a memória como
a “grande seca” e dará origem ao discurso da
seca, tornando essa temática central no emergente discurso regionalista do Norte e base
para a montagem do que passou a se chamar
de indústria da seca, ou seja, o uso desse fenômeno como argumento e justificativa para
a reivindicação de recursos, obras públicas,
cargos públicos e criação de instituições que
vêm em benefício dos interesses das elites do
espaço da seca, que tende a se ampliar já com a
ocorrência do fenômeno, uma vez que a seca
deixa de ser do Ceará e passa a ser do Norte
(ALBUQUERQUE JR., 1988).
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É durante a ocorrência desse fenômeno para que o Governo Central se voltasse com
que se dá uma das primeiras demonstrações maior atenção para esse espaço do país. Emexplícitas da existência de um discurso re- bora sendo elites da Zona da Mata, elas não
gionalista que começava a emergir nas cha- deixam de olhar para o sertão e dar visibilimadas províncias do Norte. Alijadas pelo dade ao que seria o seu problema.
Império do convite feito aos grupos agrários
A seca de 1877-1879 é a primeira a ter
para um congresso agrícola a se realizar no repercussão nacional, o que dá a ela também
Rio de Janeiro, visando debater os angus- a sua especificidade. Tendo ocorrido após
tiosos problemas da lavoura cafeeira – o fim um período de cerca de 25 anos da última
do tráfico de escravos e a consequente imi- ocorrência do fenômeno, a seca de setenta
nência do fim da escravidão, acarretando a encontra uma imprensa já bastante presente
chamada falta de braços para
em todo o território nacional.
a lavoura, a falta de crédito, a A seca de 1877-1879
Ela é a primeira a levar para
questão cambial etc. –, as eli- entrará para a memória
as páginas dos jornais as narcomo
a
“grande
seca”
e
tes açucareiras do Norte do
rativas chocantes de pessoas
Império realizam, em 1878, dará origem ao discurso
vítimas da fome extrema, da
da seca, tornando essa
o Congresso Agrícola do Remiséria absoluta, morrendo
temática central no
cife, no qual a denúncia da
pelas estradas e pelas ruas
emergente discurso
política discriminatória do regionalista do Norte e
de inanição, desidratação e
Império em relação à agri- base para a montagem do vítimas das inúmeras doencultura nortista ganhou foros que passou a se chamar
ças que se espalhavam nos
de separatismo em algumas de indústria da seca.
ajuntamentos dos retirantes.
falas. Tendo sido palco, desde
Ela também conta com o suro início do século XIX, de movimentos que gimento e desenvolvimento da tecnologia
iam da defesa do federalismo até a defesa fotográfica, que permitirá que as elites letrada secessão em relação ao restante do país, das de outras partes do país vejam, pela priPernambuco era mais uma vez palco de um meira vez, as imagens chocantes dos corpos
movimento de contestação à centralização cadavéricos de crianças filhas dos retirantes.
monárquica (MELLO, 1999). Esboça-se aí
O jornalista negro José do Patrocínio deuma solidariedade entre as elites dirigentes sempenhou um importante papel na transdas províncias do Norte que será fundamen- formação da seca do Ceará em uma temática
tal para o surgimento, no início do século nacional, pela comoção que suas reportagens
XX, do recorte regional Nordeste (ALBU- para o jornal Gazeta de Notícias do Rio de JaQUERQUE JR., 2011). Até o momento em neiro provocaram na capital do país. Enviado
que ocorre, o Congresso Agrícola do Recife, ao Ceará como correspondente para cobrir os
embora dominado pelos interesses das elites acontecimentos que lá se passavam, acomaçucareiras, de uma área não sujeita às secas panhado de um fotógrafo, Patrocínio escreperiódicas, não deixa de tratar do chamado ve crônicas marcadas por sua solidariedade
problema da seca e tomá-lo como argumento com os retirantes e pela denúncia contra os
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poderes públicos, que, além de não socorre- ocorrências de 1877-1879. Além de Patrocírem a população, passaram a se aproveitar nio, vários escritores vão dedicar ao fenômedos socorros públicos e privados que come- no da seca do Norte alguns de seus escritos.
çaram a chegar, vindos do governo imperial e Seguindo o chamamento feito ainda em 1876
da caridade de particulares em todo o país. As pelo escritor cearense Franklin Távora para
reportagens que enviou, acompanhadas das que fosse constituída uma literatura do Norte
fotos extremamente chocantes de corpos ca- (TÁVORA, 1981), autores como Rodolfo Theódavéricos, fizeram a seca do Norte surgir como filo e Domingos Olímpio, e livros como A Fome
um problema a ser enfrentado nacionalmente, (1890) e Luzia-Homem (1903) foram dando
e não apenas pelas províncias
figurabilidade às secas, a seus
que eram por ela afetadas. Ao As teorias raciológicas se
personagens e ao seu espaço:
transformar o que presenciou imbricavam com as teorias as terras sertanejas, o sertão
em um romance, que nomeou geodeterministas para
(TEÓFILO, 2011; OLÍMPIO,
Os Retirantes (PATROCÍNIO, explicar o grande evento
1998; ALBUQUERQUE JR.,
ocorrido
nos
sertões
1973) e publicou em 1879, ano
2017). Mas, sem dúvida, o
em que teve fim o fenômeno, baianos, numa narrativa
grande monumento literário
forjada em poderosas
dando visibilidade a esse perque definitivamente introduz
imagens que se torna
sonagem e definindo seu perfil
a temática do sertão, inclusium arquivo inesgotável
em grande medida, Patrocínio de tropos, temas e
ve na discussão da questão da
vai colaborar para a emer- enunciados acerca da
nacionalidade, da brasilidade,
gência da associação entre o paisagem e do
da identidade nacional, foi esconceito de sertão e o espaço homem sertanejo.
crito e publicado nos primeide ocorrência das secas. Pauros anos do século XX pelo
latinamente, estabelece-se a sinonímia entre jornalista, escritor e militar paulista Euclisertão, semiárido e ocorrência das secas, terra des da Cunha. Fruto de sua experiência como
dos retirantes.
correspondente do jornal O Estado de S. Paulo
Mas não é apenas José do Patrocínio que na cobertura da Guerra de Canudos, Euclides
contribui para iniciar esse processo de asso- fez de sua vivência do sertão baiano e de seu
ciação entre o espaço de ocorrência das secas contato com os sertanejos – que resistiram,
e o conceito de sertão. A chamada grande seca quase até o último homem, na defesa do seu
de 1877-1879 foi objeto de atenção também arraial contra as forças do governo republicados discursos parlamentares, governamen- no – uma narrativa que se pretendia analítica
tais, técnicos e até religiosos, em que quase e interpretativa do fenômeno do fanatismo
sempre figurava essa remissão ao espaço religioso, utilizando para isso as mais modersertanejo como aquele em que estavam se nas teorias de interpretação do social de base
dando os acontecimentos ligados à estiagem. positivista, naturalista e social-darwinista.
Entre esses discursos, destacam-se o da cha- As teorias raciológicas se imbricavam com as
mada literatura das secas, resultado justa- teorias geodeterministas para explicar o granmente da emergência dessa temática com as de evento ocorrido nos sertões baianos, numa
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narrativa forjada em poderosas imagens que
se torna um arquivo inesgotável de tropos,
temas e enunciados acerca da paisagem e do
homem sertanejo. O livro Os Sertões (1902)
torna-se uma fonte permanente de imagens
e textos, sempre consultada quando se quiser
dizer e fazer ver o sertão. Os livros de estreia
de grandes nomes do que será a literatura
nordestina e o chamado romance de 30 tiveram no livro vingador de Euclides da Cunha
a sua inspiração (CUNHA, 1902). É possível
encontrar as imagens euclidianas tanto em
A Bagaceira (1928), de José Américo de Almeida, quanto em O Quinze (1930), de Rachel
de Queiroz, obras que serão muito importantes nesse processo de captura do sertão pelo
regionalismo nordestino (ALMEIDA, 1978;
QUEIROZ, 2010).
No entanto, no início do século XX, o sertão ainda é tema de escrita e preocupação por
parte de autores de outras áreas do país. Em
São Paulo, notadamente, onde a conquista
dos sertões pelo bandeirantismo serviu de
narrativa mestra na construção da identidade regional, com a destacada participação
de autores ligados ao Instituto Histórico e
Geográfico de São Paulo, fundado em 1894,
ainda é muito presente a temática sertaneja,
ao lado da temática do caipira, quase sempre
um personagem destacado nas narrativas satíricas ou humorísticas. Outro estado do país
em que a temática dos sertões continua tendo
uma presença marcante é Minas Gerais. Sua
condição de território sem acesso ao mar e o
fato de seu desenvolvimento histórico ter se
dado com a procura e exploração das minas
por parte de expedições de bandeirantes e entradistas tornam a temática sertaneja muito
presente em sua cultura artística e literária.
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Não é mera coincidência que os sertões das
Gerais e seus moradores tenham inspirado a
segunda obra-prima sobre o espaço dos sertões, o romance do médico, diplomata e escritor mineiro João Guimarães Rosa, Grande
Sertão: Veredas (1956) (ROSA, 1967).
Mas, antes do monumento literário escrito por Rosa, outros escritores cariocas,
mineiros e paulistas já haviam escrito sobre
a temática sertaneja. Ainda em 1872, o carioca Visconde de Taunay publicou Inocência,
um romance de temática sertaneja, que reforçava a imagem de rusticidade e, ao mesmo tempo, de ambiente regido por estritos
códigos de moralidade e honra masculinas
e femininas. É dele também uma obra publicada postumamente, em 1923, intitulada
Visões do Sertão (TAUNAY, 1981 e 1923). Em
1898, o jornalista, jurista e escritor mineiro
Afonso Arinos de Melo Franco publicou o
conjunto de contos intitulado Pelo Sertão
(ARINOS, 1981), fazendo desse espaço o
lugar da naturalidade, da autenticidade,
mas também do inusitado, do sobrenatural
e do místico. Assim como acontecerá com o
sertão figurado pelas narrativas nordestinas,
marcado pela violência do cangaço, pelo poder discricionário, pela defesa de um estrito
código de honra e virilidade pelos coronéis,
pelo misticismo dos beatos, essa produção
em torno do sertão, que vem de autores de
outros espaços do país, traz sempre consorciadas a fé e a violência, o poder sem peias e
a coragem pessoal.
O rapto da categoria sertão pelo discurso regionalista nordestino foi antecedido e
possibilitado por discursos e práticas institucionais que antecederam a própria invenção
do Nordeste. Ainda se utilizando da categoria
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Norte para descrever a parte setentrional do
país, esses discursos prepararam o terreno
para a associação entre sertão e semiárido
nordestino, na medida em que o descreveram e o definiram a partir de temas, eventos
e personagens típicos daquele espaço. Além
da temática da seca, que seria responsável
por dar ao sertão certa paisagem – marcada pela terra gretada, pela caatinga seca e
esgalhada, por um sol abrasador, uma luz
branca e intensa, pela presença das cactáceas –, esses discursos associarão o sertão
a três outras temáticas: o coronelismo, com

seu complementar jaguncismo, o cangaço e
o messianismo.
As obras de autores como João do Norte
(codinome de Gustavo Barroso), Leonardo
Mota, Catulo da Paixão Cearense e Ildefonso
Albano foram fundamentais para ir se criando uma dada forma de ver e dizer o sertão
que é incorporada pelo discurso regionalista
nordestino, que, curiosamente, teve a cidade
do Recife, a Zona da Mata e as elites ligadas à
atividade açucareira como centro de articulação e difusão (BARROSO, 2006, 1917, 1949,
1979; MOTA, 1961, 1962, 1965; CEARENSE,
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1918, 194-; ALBANO, 1969). Obras como Terra do Sol (1912), Heróis e Bandidos (1917), Ao
Som da Viola (1921), Praias e Várzeas: Alma
Sertaneja (1923), de João do Norte (Gustavo
Barroso), que carregava a identidade nortista até no pseudônimo; Cantadores: Poesia e
Linguagem do Sertão Cearense (1921), Violeiros do Norte (1925), Sertão Alegre (1928),
de Leonardo Mota; Meu Sertão (1918), Alma
do Sertão (194-), de Catulo da Paixão Cearense; e Jeca Tatu e Mané Xiquexique (1919), de
Ildefonso Albano, dão ao sertão o que seria a
sua alma, plasmada nas produções culturais,
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literárias e poéticas de suas gentes, nas suas
formas de ser, em seus comportamentos e
gestos, considerados estranhos e distintos
em relação às gentes do litoral e das cidades.
Essas obras vão contribuir para definir
outro elemento que particularizaria e daria
perfil distinto ao sertão que será posteriormente chamado de nordestino, ou seja, esse
sertão que, além de uma paisagem, de uma
natureza distinta, da qual as secas e a caatinga seriam os principais elementos definidores, possuiria uma cultura própria. Os
sertões do Norte e, em seguida, os sertões
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nordestinos representariam um arquivo, uma
reserva de expressões culturais consideradas autenticamente nacionais, manifestações
culturais não maculadas e deturpadas pelas
influências externas, do estrangeiro ou da
cidade. Notadamente as camadas populares
e suas matérias e formas de expressão culturais, definidas por esses autores como sendo
folclóricas, significariam um repositório de
inspiração para a produção de uma cultura,
de uma literatura e de uma arte nacionais.
Esse sertanismo, que depois é rotulado de
pré-modernista, traz a marca de um olhar, ao
mesmo tempo, de superioridade e distância,
de condescendência, curiosidade e empatia
de letrados da cidade em relação às produções culturais, aos modos de vida das gentes
simples do sertão. Uma diferença que aparece na própria narrativa, entre a fala erudita e
competente do narrador e a fala deficitária
do narrado, muitas vezes tornando-se motivo de riso. O sertão é também esse lugar da
distância cultural, o espaço do anacronismo,
de um passado, de tradições, de costumes que
atravessam os tempos, infensos a mudanças.
O sertão é uma distância no tempo e no espaço (ALBUQUERQUE JR., 2013).
A produção escrita nascida do trabalho
de técnicos ligados à Inspetoria Federal de
Obras contra as Secas (Ifocs) também em
muito contribui para a afirmação inicial da
singularidade do sertão nordestino e, posteriormente, para que ele apareça como sendo
o sertão, relegando as outras partes do país
a terem apenas interior e não mais sertões.
É no documento de criação da Ifocs, em
1919, que aparece pela primeira vez em um
documento oficial a designação “Nordeste”
para dar conta de definir a área de atuação

do órgão federal que estava sendo criado.
Embora fosse um recorte meramente territorial, não se constituindo ainda um conceito
que designasse uma identidade regional, o
termo Nordeste passa a ser associado, nesse discurso técnico, insistentemente às problemáticas das secas e às obras e medidas
que deveriam ser levadas a efeito pelo poder
público para solucionar esse problema (ALBUQUERQUE JR., 1988).
Esse fato é motivo de queixa por parte
de Gilberto Freyre quando escreve o livro
Nordeste, publicado em 1937, texto que se
constitui na certidão definitiva de nascimento e existência dessa região como um todo à
parte no país (FREYRE, 1985). Ao iniciar o
texto, Freyre constata, com certa contrariedade, que o conceito de Nordeste, que a palavra Nordeste seria uma “palavra desfigurada
pela expressão ‘obras do Nordeste’, que quer
dizer: ‘obras contra as secas’”. E prossegue dizendo que a palavra Nordeste “quase não sugere senão a seca”. Ou seja, de saída, o autor
constata a sinonímia entre Nordeste e secas,
estabelecida pela atuação da Ifocs, e a repercussão, inclusive em termos de escândalos
de corrupção, das chamadas “obras contra
as secas”, expressão popularizada ainda no
governo Epitácio Pessoa, primeira gestão
de atuação desse órgão. Mas ele prossegue,
dizendo que a palavra Nordeste remetia
também “aos sertões de areia seca rangendo
debaixo dos pés. Os sertões de paisagens duras doendo nos olhos” (FREYRE, 1985, p. 5).
Ou seja, além da sinonímia entre Nordeste e
seca, havia já se estabelecido, nesse final dos
anos 1930, uma sinonímia entre Nordeste e
sertão, entre Nordeste e dados sertões, entre Nordeste e dada imagem e paisagem do
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sertão, aquele marcado pelo seco, pelo duro, verdadeiro arquivo audiovisual vinculanpelo anguloso, pelo pouco, pelo menos, pelo do os conceitos de Nordeste e de sertão. Os
espinhoso, como aparecerá na obra-prima do lamentos de Freyre no livro Nordeste são o
escritor alagoano Graciliano Ramos, publica- sinal eloquente de que, embora o Nordeste
da um ano após o livro de Freyre, Vidas Secas como região tenha seu epicentro de elabo(1938) (RAMOS, 1984). Essa produção de ração em Pernambuco, em Recife e nas elium discurso técnico terá continuidade com tes ligadas à produção açucareira – como
órgãos como o Departamento Nacional de ele procurará plasmar no final da década de
Obras contra as Secas (DNOCS), surgido da 1970, com a criação do Museu do Homem
reformulação da Ifocs em 1945, o Banco do do Nordeste, da Fundação Joaquim NabuNordeste, fundado em 1952, e a Superinten- co, fruto de sua atuação como parlamentar
dência do Desenvolvimento
na legislatura de 1946-1950
do Nordeste (Sudene), cria- Notadamente as camadas
–, foi a produção intelectual
da em 1959. O Boletim da populares e suas matérias
e artística ligada ao sertão
Inspetoria Federal de Obras e formas de expressão
e, mais particularmente, ao
contra as Secas se consti- culturais, definidas por
Ceará que terminou por preesses autores como sendo
tuiu no veículo privilegiado
valecer na hora de definir o
folclóricas, significariam um
desse discurso técnico, que
que é o Nordeste.
repositório de inspiração
contou com os trabalhos e a para a produção de uma
Ora, sendo desde o
colaboração de engenheiros cultura, de uma literatura e século XIX o espaço de
agrônomos, veterinários, de uma arte nacionais.
ocorrência da seca por exzoólogos, botânicos, geólocelência, sendo o estado
gos, como Rodolpho Theodor von Ihering, nordestino em que até o litoral se encontra
José Augusto Trindade, José Guimarães Du- praticamente no sertão, a prevalência do
que, Alberto Löfgren, Paulo de Brito Guerra, imaginário criado pela produção cultural
Teófilo Pacheco Leão, Inácio Ellery Barreira cearense contribuiu decisivamente para
e tantos outros. Eles vão definir tecnicamen- estabelecer a sinonímia entre Nordeste
te o que politicamente ficaria definido como e sertão, sertão e semiaridez. O próprio
sendo o Polígono das Secas, ou seja, a área Freyre colaborou enormemente para isso
afetada por esse fenômeno meteorológico, ao patrocinar a publicação – no mesmo ano
objeto de disputa e interesse, notadamente que deu a lume o seu próprio livro sobre o
após a criação da Sudene, que tomaria essa Nordeste, na coleção Documentos Brasidemarcação como sua área de atuação, em- leiros, da editora José Olympio, da qual era
bora fosse um órgão destinado ao planeja- diretor na oportunidade – da obra do jurismento do desenvolvimento do Nordeste.
ta e sociólogo cearense Djacir Menezes O
Esse rapto do sertão pelo regionalis- Outro Nordeste (1937). Essa obra, única na
mo nordestino não teria sido possível sem trajetória de um estudioso do pensamena contribuição de uma poderosa produção to de Hegel, articula todas as temáticas
literária, artística, sem a produção de um que configuram o imaginário em torno do
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sertão nordestino: as secas, as retiradas, o da música. Em toda a produção musical de
coronelismo, as querelas de sangue entre Luiz Gonzaga, cantor que atinge sucesso
famílias, a violenta conquista dos sertões nacional nos anos 1940, a sinonímia enque teria dado origem a uma psicologia que tre Nordeste e sertão se faz presente. Sua
apareceria representada em personagens música, criada em grande medida para um
como o jagunço, o cangaceiro e o beato. As- público composto de migrantes nordestisim como acontecerá mais tarde na filmo- nos desterrados em terras do Sul, remete
grafia de Glauber Rocha, Menezes toma a sempre à saudade de um sertão idílico, a um
polaridade maniqueísta entre cangaceiros pé de serra onde se deixou ficar o coração,
e fanáticos, dicotomia que será posterior- um sertão de mulheres sérias e homens tramente retomada, em 1963, por um conter- balhadores, um sertão distante das terras
civilizadas, um sertão em
râneo de Djacir, um militante
que ainda se anda a pé (SÁ,
do Partido Comunista, para Os clássicos glauberianos
Deus
e
o
Diabo
na
Terra
do
2012). Gonzaga produz
explicar os dilemas da transSol
(1964)
e
O
Dragão
da
com gêneros e ritmos como
formação social no sertão
o baião, o xote e o xaxado
(FACÓ, 1976), para figurar Maldade contra o Santo
Guerreiro (1969) fazem
uma sonoridade distinta e
as polaridades extremadas
do sertão nordestino o
específica para esse sertão,
da psique do sertanejo, que
espaço onde se travam as
diferente da sonoridade da
podia ir da fé mais irrestrita lutas ontológicas da vida
tradicional música sertaà violência mais sanguinária. humana e da própria vida
O que se desenha é um sertão social entre o bem e o mal, neja ou caipira, que marca
a produção sonora que se
e um sertanejo incapazes de a reação e a revolução.
remete a outros sertões.
racionalidade, tomados pelas paixões e pela crença mais primitiva. Não houve, antes ou depois dele, nenhum
Faltava ao sertão educação e racionalida- cantor que, assumindo uma dada identidade
de. Ainda hoje, os nordestinos, principal- regional para seu trabalho, tivesse tamanha
mente os sertanejos, são vistos como pouco repercussão, não só quanto à recepção, mas
racionais em suas decisões (notadamente no próprio campo da música popular brasipolíticas), como afeitos ao messianismo e leira. É somente em anos recentes que uma
música sertaneja comercial reivindicando
ao populismo.
Esse sequestro do conceito de ser- um sertanejo sem sertão, um sertanejo
tão pela Região Nordeste é inseparável da desterritorializado, sem fronteiras nítidas
qualidade e do impacto no imaginário e na e definidas, tem ganhado notoriedade nos
cultura brasileiros das obras no campo da meios de comunicação (ALONSO, 2015).
literatura e da ensaística que já comenta- Quem dele se aproximou, como Jackson do
mos até aqui, bem como do discurso técnico Pandeiro, também tinha a Região Nordeste
e político parlamentar, mas sem dúvida ele e o sertão nordestino como referência idenfoi favorecido por obras no campo das artes titária de sua obra. A música de Gonzaga foi
plásticas e visuais, do cinema, do teatro e uma das referências da geração tropicalista,
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no final dos anos 1960, bem como da chamada geração Nordeste, um conjunto de
grandes nomes de compositores e cantores vindos da região (Zé Ramalho, Fagner,
Geraldo Azevedo, Ednardo, Elba Ramalho),
em cujas obras a sinonímia entre Nordeste e
sertão já aparece estabelecida e trabalhada
com grande sofisticação poética e sonora.
Nenhum dos outros sertões do país
pôde contar com a força plástica e visual
de uma série de quadros como Retirantes,
de Candido Portinari, as obras de maior repercussão do nosso mais festejado pintor.
A força dessa visualidade só é comparável
à dos filmes do Cinema Novo, que fizeram
do sertão e do Nordeste suas espacialidades
preferidas. Mesmo dois grandes clássicos
do cinema brasileiro que antecederam o
Cinema Novo, como O Cangaceiro (1953),
uma produção da Companhia Vera Cruz
com direção do cineasta Lima Barreto, e
O Pagador de Promessas, filme dirigido por
Anselmo Duarte e ganhador da Palma de
Ouro no festival de Cannes, em 1962, estavam relacionados a esse imaginário do
sertão e sua vinculação com o Nordeste.
Os clássicos glauberianos Deus e o Diabo na
Terra do Sol (1964) e O Dragão da Maldade
contra o Santo Guerreiro (1969) fazem do
sertão nordestino o espaço onde se travam
as lutas ontológicas da vida humana e da
própria vida social entre o bem e o mal, a
reação e a revolução (ROCHA, 1965, 1985).
As forças da morte enfrentam as forças da vida numa dialética bastante maniqueísta. A estética da fome tem o sertão
nordestino como seu protótipo (ROCHA,
1981). Esses filmes se alimentaram de toda
a riqueza imagética de obras literárias como
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Pedra Bonita (1938) e Cangaceiros (1953),
de José Lins do Rêgo, cuja obra, como a de
Freyre, privilegia a temática do engenho e
da cana na hora de pensar o Nordeste, mas
termina por se render à temática do sertão,
pela força que esta adquire na definição da
região (RÊGO, 1979, 1973). O mesmo ocorre com Jorge Amado, que, embora tenha na
zona da produção do cacau e no Recôncavo
Baiano o centro espacial de sua produção,
não deixa de dedicar um livro ao sertão, Seara Vermelha (1946) (AMADO, 1983). O sertão é o espaço privilegiado na definição do
Nordeste em autores do quilate de um Luís
da Câmara Cascudo, embora este fosse um
citadino habitante do litoral, de um João Cabral de Melo Neto e de um Ariano Suassuna
e seu movimento armorial, produzindo um
sertão medievalizado, um sertão construído
por emblemas, mitos, lendas, narrado como
romance de cavalaria, como auto de Natal.
O poema “Morte e Vida Severina”, de
João Cabral de Melo Neto, é um dos mais
conhecidos e reproduzidos da poética brasileira, tendo se tornado um premiado programa de televisão, com direção de Walter
Avancini e música de Chico Buarque de
Hollanda, no ar em rede nacional em 1981.
Tanto a produção de Câmara Cascudo como
a de Ariano Suassuna também se tornaram
filmes e séries televisivas de sucesso, realimentando e reafirmando no imaginário
nacional o rapto do espaço sertanejo pelo
Nordeste e pelo discurso regionalista dessa região (MELO NETO, 2007; CASCUDO,
1984; SUASSUNA, 1971, 1977) .
Ao longo do século XX, principalmente após a invenção do Nordeste, os sertões
foram sendo nordestinizados, a ponto de
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obras que tratavam desse espaço antes da
existência do Nordeste, como Os Sertões,
de Euclides da Cunha, ou tratavam de outros sertões, como Grande Sertão: Veredas,
de João Guimarães Rosa, serem consideradas algumas vezes, de forma equivocada,
como obras sobre o Nordeste. Mas o passo
definitivo, que oficializa e materializa essa
captura do sertão pelo Nordeste, foi a subdivisão da região em quatro sub-regiões,
sendo uma delas o sertão. Essa subdivisão,
feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), se deu em 1969. Ao lado
da Zona da Mata, do agreste e do meio-norte, o sertão passou a figurar oficialmente
como uma parte da Região Nordeste, sendo, aliás, a sua maior parte, correspondendo
ao que também se denomina de semiárido,
área de ocorrência privilegiada das secas
periódicas. Da mesma forma que, em 1945,
ao realizar a primeira divisão regional do
país, o IBGE reconheceu uma situação de
fato já existente, incorporando o Nordeste
como uma das cinco regiões do país, sendo
as demais o Norte, o Centro-Oeste, o Leste
e o Sul, meras convenções político-administrativas que não tinham amparo nas identidades regionais vividas e incorporadas
pela população.
Dessas cinco regiões, somente o Nordeste era efetivamente incorporado pelas
pessoas em suas identidades. Podemos dizer que o mesmo ocorre com o sertão. Ao
definir o sertão como uma subárea do Nordeste, o IBGE deu reconhecimento oficial
a uma situação de fato, situação essa fruto
desse longo processo histórico que tentamos tratar em suas linhas gerais neste artigo. Tendo um lastro econômico de longa

duração, com a diferenciação desde a colônia da área açucareira, da área dedicada
à pecuária e depois ao plantio do algodão,
tendo um lastro político que se materializou, ao longo do tempo, em disputas e querelas entre as elites do litoral e do interior,
essa distinção de sertão e litoral estruturou
toda uma produção cultural e intelectual,
que terminou por fazer do sertão e do ser
sertanejo um atributo exclusivo das gentes
nascidas no interior do Nordeste.
Quando Ulysses Lins de Albuquerque
escreve um livro como Um Sertanejo e o
Sertão (1957), está expressando o arraigo
subjetivo a uma identidade que já não encontramos em outras áreas do país (ALBUQUERQUE, 2012). Nas demais regiões
brasileiras, as gentes nascidas longe da
costa tornaram-se interioranas, matutas,
caipiras, capioas, bugres, mas não mais
sertanejas. Essa designação, marcada pelas
sagas dolorosas e repetidas das secas, pelas
retiradas, pelos êxodos, pelas migrações,
pelos saques de feiras e armazéns públicos,
pelos campos de concentração, pelos abarracamentos, pelas frentes de emergência,
pelas obras contra as secas, pelos socorros públicos, pela indústria da seca, pela
viagem dramática em paus de arara, vai
se tornando indesejável para grande parte
das pessoas que vivem longe das pancadas
do mar, como diria Câmara Cascudo. Ser
sertanejo foi se tornando, ao longo do século XX, sinônimo de ser nordestino e de
viver o drama das secas periódicas. Mesmo as elites desse espaço, que estão longe de ser afetadas da mesma forma que os
mais pobres pelas estiagens, se assumem
como sertanejas.
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