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CINEMATOGRÁFICO EM BARRA PARELHAS/RN - LOCAÇÃO DO FILME 

BACURAU 

 

Bianca Freire Lopes1 

Michel Jairo Vieira da Silva2 

 

RESUMO 

 

 

O turismo cinematográfico surge como a influência de produções audiovisuais no momento em 

que os turistas escolhem seus destinos. As cidades e regiões exibidas nas telas têm um grande 

impacto econômico no turismo e no fortalecimento da difusão da localidade. As obras que são 

geradas pelo cinema atraem os viajantes, tendo o poder de transformar locais que antes eram 

comuns, ou desconhecidos pelo público, como é o caso da comunidade da Barra, em destinos 

turísticos. Diante disso, o estudo tem como objetivo principal entender as condições do turismo 

cinematográfico na Barra, comunidade localizada em Parelhas, no Rio Grande do Norte, onde 

foram gravadas a maior parte das cenas do filme Bacurau (2019). E possui como objetivos 

específicos: compreender historicamente o filme Bacurau e a comunidade da Barra; conhecer 

os elementos fílmicos que podem ser explorados no turismo cinematográfico da Barra; propor 

práticas de turismo cinematográfico na comunidade da Barra. A metodologia da pesquisa 

caracteriza-se como uma abordagem qualitativa de caráter exploratório-descritivo. Para atingir 

os objetivos propostos, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica e documental, considerando 

documentos públicos, roteiro do filme, entrevistas, e produções científicas, além de uma 

pesquisa de campo no distrito da Barra, utilizando instrumento diagnóstico criado pela própria 

pesquisadora, envolvendo observação e entrevistas. E por fim, a pesquisa apresenta ideias para 

roteirização de turismo cinematográfico adaptadas a comunidade estudada. Como resultado 

observou-se o potencial da comunidade da Barra para atender ao turismo cinematográfico, 

entretanto reconhecendo a necessidade de um planejamento e de um investimento público, além 

de uma capacitação do destino para captação de turistas. 

 

Palavras-chave: Turismo. Cinema. Bacurau. Comunidade da Barra. 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Film Tourism emerges as the influence of audiovisual productions when tourists choose their 

destinations. The cities and regions shown on the screens have a great economic impact on 

tourism and in strengthening the diffusion of the locality. The works that are generated by the 

cinema attract travelers, having the power to transform places that were once common, or 

unknown to the public, as is the case of the Barra community, into places that become tourist 

destinations. Given this, the study has as its main objective to understand the conditions of film 

tourism in Barra, a community located in Parelhas, in Rio Grande do Norte, where most of the 

 
1 Graduanda em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – biancafreirelopes@gmail.com  
2 Doutor formado em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e docente pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – micheljvs@hotmail.com  

mailto:biancafreirelopes@gmail.com
mailto:micheljvs@hotmail.com
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scenes of the film Bacurau (2019) were recorded. And it has as specific objectives: to 

understand historically the film Bacurau and the community of Barra; to know the film elements 

that can be explored in cinematic tourism in Barra; to propose practices of cinematic tourism in 

the community of Barra. The research methodology is characterized as a qualitative approach 

of exploratory-descriptive nature. To reach the proposed objectives, a bibliographic and 

documental research was developed, considering public documents, the film's script, 

interviews, and scientific productions, besides a field research in Barra, using a diagnostic 

instrument created by the researcher herself, involving observation and interviews. And finally, 

the research presents ideas for scripting film tourism adapted to the community studied. As a 

result, it was observed the potential of the community of Barra to cater to Film Tourism, but 

recognizing the need for planning and public investment, as well as training the destination to 

attract tourists. 

 

Keywords: Tourism. Cinema. Bacurau. Community of Barra. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da tecnologia no processo de globalização ao longo dos anos e as 

novas formas de organização social impulsionaram as mais variadas maneiras de 

entretenimento e lazer, entre elas a sétima arte (o cinema) e o turismo. Segundo dados do 

Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro (2019) da Ancine (Agência Nacional do Cinema), o 

público aumentou de 134.836.791 pessoas nas salas de cinema em 2010 para 176.433.168 

pessoas em 2019, e a renda de quase 1,3 bilhões para quase 2,8 bilhões de reais. Apesar disso, 

no cenário atual é perceptível uma queda nos investimentos para a indústria cinematográfica 

brasileira. 

Com o crescimento do número de deslocamentos por turismo no decorrer dos anos, as 

viagens – que são presentes na humanidade desde o seu primórdio – com propósito de lazer se 

tornaram um importante traço do homem contemporâneo e um importante instrumento de 

alavancagem da economia numa perspectiva global e regional, gerando novos arranjos 

produtivos, emprego e renda. 

 Os produtos turísticos gerados nessa perspectiva local-mundo são alvo de promoções 

diversas para despertarem deslocamentos e consumo – o intuito é se consolidar no mercado. 

Diante disso, tem sido evidente a interrelação entre destinos turísticos e seus usos como cenários 

para filmes e séries de TV. O uso do cinema como instrumento de divulgação e “sedução” tem 

feito diversos países buscarem estratégias de captação de produções audiovisuais que lhe 

permitam aliar indústria cinematográfica e difusão de destinos para o turismo. Além de difundir 

a imagem de uma cidade ou lugar, as produções audiovisuais impulsionam o surgimento de um 
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novo segmento turístico chamado de turismo cinematográfico, ou ainda, cineturismo 

(NASCIMENTO, 2009).  

 O Ministério do Turismo descreve o turismo cinematográfico como “[...] deslocamentos 

motivados para a visitação a locais ou atrações que tiveram aparição no cinema ou na TV, 

dentro do contexto da produção audiovisual em que está inserido, sendo considerado um tipo 

de turismo específico do segmento cultural” (BRASIL, 2010, p. 22). Dessa forma, o turismo 

cinematográfico constrói um imaginário e desperta a curiosidade, convencendo pessoas a 

visitarem os lugares que são palcos dos cenários dos filmes e séries, seja para vivenciar 

experiências semelhantes ao que foi assistido, ou conhecer os sets de filmagens consagrados 

pela tela. Além disso, a construção do imaginário também está atrelada aos sentimentos e 

desejos, e na era do consumo em que vivemos, não alimentamos apenas as nossas necessidades, 

como também os desejos, que é despertado pelas produções audiovisuais. “O cinema, portanto, 

funciona como reforço de poderosos símbolos que podem influenciar a escolha do destino de 

turistas” (BRASIL, 2007, p. 8). 

 Diversos países como França, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Inglaterra, Irlanda e 

Estados Unidos adotaram o turismo cinematográfico como estratégia de promoção dos seus 

destinos turísticos. O impacto da trilogia de “Senhor dos Anéis”, por exemplo, na Nova 

Zelândia, virou um case de sucesso e o país recebe um grande fluxo de turistas que se deslocam 

para visitar os cenários famosos do filme. Outro grande exemplo é a saga de filmes de “Harry 

Potter”, que trouxe milhares de turistas para Inglaterra com o intuito de visitar os lugares onde 

foram produzidos os filmes, e ainda a criação de parques temáticos em Orlando e Los Angeles, 

com simulações, castelos, cenários dos filmes (figura 01) que atraem milhares de turistas e fãs 

que vão para a cidade visitar e ter a sensação de estarem imersos nos filmes. 

 

Figura 01 – Parque temático da saga Harry Potter na Universal Studios em Orlando 

 

Fonte: Handout/Getty Images3. 

 
3Parque temático de Harry Potter em Orlando anuncia ampliação. Disponível em: 

<https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/internacional/parque-tematico-de-harry-potter-em-orlando-

anuncia-ampliacao,fb7ccd5db848e310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html>. Acesso em: 26 ago. 2021. 
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 Além desses filmes, séries como “Sex and The City” e “Gossip Girl” fizeram com que 

as principais localidades de Nova York, que são frequentadas pelas protagonistas das séries, se 

tornassem pontos turísticos, com roteiros que passam por esses pontos mais famosos dos 

seriados. Além também de outras produções famosas como “Star Wars” e “Game of Thrones”, 

que possuem um grande público de fãs. 

Apesar de ter um grande potencial de avanço, o turismo cinematográfico no Brasil ainda 

é um segmento novo, mas possui diversas localidades que já foram palcos para locações de 

filmes que se tornaram destinos turísticos. Exemplos disso são “Tropa de Elite” e “Cidade de 

Deus”, filmes que retratam a violência nas favelas do Rio de Janeiro. Porém, ao invés da 

exposição da violência afastarem os turistas, tornaram ainda mais atrativa a roteirização das 

favelas da cidade (figura 02), transformando-as em destinos turísticos influenciados pelo 

imaginário cinematográfico. 

 
Figura 02 – Publicidade do documentário “Tem gringo no morro”

  

Fonte: Blog Avesso e Reverso4. 

 

O Brasil conta com inúmeras produções de filmes, novelas e minisséries que foram 

sucesso e inspiraram turistas a conhecer seus cenários. Podemos citar exemplos de sucessos de 

bilheterias como “Minha mãe é uma peça”, “Lisbela e o Prisioneiro”, “Dona Flor e seus dois 

maridos”, “Dois Filhos de Francisco”, “Que horas ela volta” e “Central do Brasil”.  

O turismo cinematográfico não somente pode atrair turistas e permitir uma maior 

visibilidade para as localidades, como também trazer desenvolvimento e investimento para 

comunidades que são palcos desses cenários, fornecendo emprego, renda, mudando a realidade 

do lugar e trazendo impactos positivos se adequadamente planejado – levando em consideração 

 
4 Blog Avesso e Reverso. Documentário “Tem Gringo no Morro” mostra relação entre turismo e Rocinha. 

Disponível em: <https://avessoereverso.wordpress.com/2014/01/11/documentario-tem-gringo-no-morro-mostra-

relacao-entre-turismo-e-rocinha/>. Acesso em: 26 ago. 2021. 



8 

 

a participação popular, a valorização da cultura local e cuidados com o meio ambiente – 

aspectos fundamentais na gestão do turismo. Por essa razão, o planejamento para impulsionar 

o turismo cinematográfico é imprescindível para minimizar os impactos negativos que podem 

ser gerados. Ruschmann e Widmer (2001, p. 67) descrevem planejamento turístico como: 

 

O processo que tem como finalidade ordenar as ações humanas sobre uma localidade 

turística, bem como direcionar a construção de equipamentos e facilidades, de forma 

adequada, evitando efeitos negativos nos recursos que possam destruir ou afetar sua 

atratividade. Constitui o instrumento fundamental na determinação e seleção das 

prioridades para a evolução harmoniosa da atividade turística, determinando suas 

dimensões ideais para que, a partir daí, se possa estimular, regular ou restringir sua 

evolução. 

As grandes produções cinematográficas nesses casos devem gerar dinheiro e emprego 

no ramo do audiovisual e afins, mas além disso também promover o turismo com benefícios 

claros para os lugares onde são produzidas. Para tanto dentro e fora do Brasil observa-se o 

surgimento e consolidação de entidades chamadas de Film Commissions, que tem a intenção de 

atuar no fomento de produções audiovisuais na localidade (país, região, estado, cidade, polo) 

buscando integrar e movimentar a cena audiovisual local, como também difundir turisticamente 

o destino por meio dessas produções. 

As regiões onde são filmados os filmes e séries recebem uma grande visibilidade caso 

o filme alcance sucesso de bilheteria, e “de quebra” um importante espaço de publicidade. Até 

mesmo regiões inóspitas, como o caso do estado de Iowa (EUA) que, segundo dados de uma 

cartilha sobre turismo cinematográfico do Ministério do Turismo (2007), passou a receber logo 

após a estreia do filme “Campo dos Sonhos” cerca de 35 mil visitantes ao ano apenas para 

conhecer um estádio de baseball onde se passa a trama do filme. Outro exemplo é o caso do 

México, que após as filmagens do clássico do cinema “Titanic”, teve o turismo da costa pacífica 

com um fluxo ainda maior de pessoas após a criação de um parque aquático temático do filme. 

Diante disso, as produções audiovisuais podem tornar-se um grande diferencial 

estratégico para lugares que não são conhecidos pelo público, como é o caso do distrito da 

Barra, localizado na cidade de Parelhas, no interior do estado do Rio Grande do Norte. Barra 

foi o cenário de “Bacurau” (2019), filme dos diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano 

Dornelles (em cartaz na figura 03) que ganhou grande visibilidade nacional e internacional, 

além de vários prêmios, dentre eles o Prêmio Júri do Festival de Cannes (França) no mesmo 

ano. 
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Figura 03 – Cartaz do filme Bacurau 

 

Fonte: AdoroCinema5. 

 

A história é sobre a luta por sobrevivência em um povoado isolado no interior do 

Nordeste em um futuro próximo. Para sobreviver e não serem literalmente “apagados do mapa” 

por um grupo de turistas-forasteiros-assassinos, os moradores tecem uma investida armada, 

solidária, cultural e pujante contra o projeto de turismo de caça do futuro. Além de 

entretenimento, o filme traz também uma crítica sobre questões caras a nossa 

contemporaneidade periférica. Trata de subalternidade e resistência, em uma realidade 

distópica de um Brasil profundo. O título do filme faz referência a uma ave de hábitos noturnos, 

comum nos sertões brasileiros, e a trama se passa no sertão do estado de Pernambuco, apesar 

de gravado no Rio Grande do Norte.  

Após o final do filme, nos créditos, é informado que a geração e distribuição do filme 

forneceu mais de 800 empregos diretos e indiretos. A economia dos municípios de Parelhas e 

Acari foi aquecida. Os municípios (em especial Parelhas/RN) foram palcos das locações para 

as filmagens dessa película que utiliza de forma expressiva paisagens, estruturas, equipamentos, 

pessoas e costumes da localidade da Barra. 

Segundo nos relatou Genilda Salústio, moradora da comunidade, durante a pesquisa de 

campo, Barra já recebe um pequeno fluxo de turistas interessados em conhecer o local que foi 

cenário do filme, vindo de vários lugares do Brasil e até do mundo, como por exemplo, Itália e 

 
5Adoro Cinema. Bacurau. Disponível em: <https://www.adorocinema.com/filmes/filme-247818/>. Acesso em: 

21 jul. 2022. 

 

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-247818/
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Coréia do Sul. Reconhecendo o aparente impacto e a potencialidade dessa região em tornar-se 

um destino de turismo cinematográfico, é que esta pesquisa avança.  

Desse modo, acreditando ser necessário entender as condições do distrito para tal 

prática, o presente estudo busca responder a seguinte questão: “Quais as condições do distrito 

da Barra/Parelhas para desenvolver o turismo cinematográfico baseado no filme Bacurau?” 

Dessa forma, este estudo tem como objetivo principal entender as condições do turismo 

cinematográfico no distrito da Barra. E possui como objetivos específicos: a) Compreender 

historicamente o filme Bacurau e a comunidade da Barra; b) Conhecer os elementos fílmicos 

que podem ser explorados no turismo cinematográfico da Barra; c) Propor práticas de turismo 

cinematográfico na comunidade da Barra. 

O cinema tem influenciado cada vez mais na escolha de destinos dos turistas, e diante 

disso, a escolha do tema da pesquisa surgiu da importância de ter estudos que contemplem o 

turismo cinematográfico, visto que no Brasil ainda é um segmento novo. Sendo assim, o estudo 

se aprofunda em uma análise do turismo cinematográfico baseada no filme Bacurau, que 

ganhou grande destaque nacional e internacional. Além disso, a escolha do tema também se deu 

por afinidade da pesquisadora com o cinema e com elementos do enredo do filme. 

O presente trabalho aborda a seguir quatro tópicos de referencial teórico sobre a criação 

de imagens e imaginários no turismo, o turismo cinematográfico, roteiros internacionais e 

nacionais e possibilidades de serviços turísticos. Posteriormente, a metodologia descreve sobre 

como ocorreu a construção da pesquisa, e em seguida o estudo apresenta as análises dos 

resultados em três tópicos sobre a contextualização histórica do filme Bacurau e da comunidade 

da Barra, os elementos fílmicos de Bacurau em Barra e proposições para roteirização de turismo 

cinematográfico na comunidade, e logo após as considerações finais da pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A CRIAÇÃO DE IMAGENS E IMAGINÁRIOS NO TURISMO 

 

 As viagens se tornaram um importante traço do homem contemporâneo que busca 

satisfazer além das suas necessidades, os seus desejos. Com o intuito de se consolidarem no 

mercado, os produtos turísticos são alvos de promoções diversas para despertarem seu 

consumo.  



11 

 

A ideia de explorar novos lugares, visando conhecer e vivenciar novas culturas e 

experiências, como é buscado nos dias de hoje por viajantes, é um dos fatores predominantes 

da globalização. Essa onde orbita a atividade turística como parte primordial de seus pilares. O 

turismo emerge como um dos setores desse movimento global que se impulsiona por meio da 

extensão de imagens e imaginários, tudo para garantir o giro da roda do mercado em alcances 

nacionais e internacionais. 

Essas extensões imagéticas, influenciadas pelo avanço da tecnologia ao longo dos anos, 

proporcionam cada vez mais a consolidação da atividade turística. Atividade que desperta 

desejo do viajante em buscar locais que ainda não visitaram e que por meio da 

imagem/imaginário parecem transmitir ao turista uma experiência única, proporcionando por 

vezes uma fuga do cotidiano. 

O turismo é uma das atividades que mais utiliza a imagem para sua promoção e para 

atrair visitantes, pois antes de ser “seduzido” por um lugar, o turista é “seduzido” por uma 

imagem, um sonho ou um desejo. Gândara (2007, p.4) ressalta que a “imagem é um elemento 

fundamental na estratégia de marketing de qualquer destino turístico”. 

Diante do exposto, Gastal (2005, p. 13) explica que: 

 

Pode-se dizer que também haverá em comum, nos diferentes tipos de deslocamentos, 

a presença de imagens e imaginários. Imagens porque, na própria cidade ou no 

estrangeiro, antes de se deslocarem para um novo lugar, as pessoas já terão entrado 

em contato com ele visualmente, por meio de fotos em jornais, folhetos, cenas de 

filmes, páginas na internet ou mesmo por intermédio dos velhos e queridos cartões-

postais. 

 

Desse modo, como argumentado por Gastal (2005), a imagem é um prévio contato 

visual sobre um lugar que pode levar, ou não, o viajante a pensar determinado lugar como a 

escolha concreta do seu próximo destino turístico. Albernaz (2009) evidencia que na tentativa 

de comercializar um destino turístico, é primordial que ele seja planejado também através de 

imagens para despertar nos possíveis turistas o desejo de consumir aquele destino, assim como 

os atrativos, os serviços e as experiências que ele pode proporcionar. 

Segundo o Ministério do Turismo: 

A imagem é um dos principais insumos para a venda dos destinos turísticos no Brasil. 

São as fotos de catálogos e guias de viagem, divulgadas em redes sociais e sites 

especializados que encantam o turista e o fazem visitar o extenso litoral brasileiro, 

conhecer as manifestações artísticas e o patrimônio cultural do país6.  

 

 
6 BRASIL. Ministério do Turismo. A importância da imagem para a divulgação do destino turístico. 

Brasília. 2015. Disponível em: < https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/a-importancia-da-imagem-

para-a-divulgacao-do-destino-turistico>. Acesso em: 21 dez. 2021. 
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Dessa forma, pode-se perceber que a imagem é um instrumento de extrema importância 

para realizar a atividade turística, estando presente antes do momento de escolha do destino até 

o pós-viagem. Maffesoli (2001) acredita que estamos passando por um momento histórico em 

que o intenso desenvolvimento tecnológico proporciona uma experiência ao indivíduo antes 

mesmo da viagem acontecer, influenciando a compra do destino. Essa experiência advém 

comumente do acúmulo cada vez mais dinâmico e volumoso de especializadas ou espontâneas 

imagens turísticas. 

A partir das imagens que possuem forte influência no poder de decisão do viajante, é 

construído o imaginário, despertando a curiosidade e o desejo de conhecer determinado destino. 

Com os diferentes tipos de deslocamentos, Gastal (2005, p. 13) explica a presença dos 

imaginários:  

Imaginários porque as pessoas terão sentimentos, alimentados por amplas e 

diversificadas redes de informação, que as levarão a achar um local 

“romântico”, outro “perigoso”, outro “bonito”, outro “civilizado”. A esses 

sentimentos construídos em relação a locais e objetos (e, por que não, a 

pessoas?) temos chamado de imaginários.  
 

As imagens estabelecem um tipo de comunicação visual, como explicam Cohen-Seat e 

Fougeyrollas (1967), isso faz com que o real se misture com o imaginário, tornando os 

espectadores das imagens, exibições cinematográficas e televisivas em participantes. Dessa 

maneira, fica evidente o quanto as produções audiovisuais podem persuadir na decisão da 

escolha de uma viagem.  

Barbas e Graburn (2012) afirmam que o imaginário dos lugares, dos destinos e das 

viagens é produzido e consumido por diversas populações em todo o globo, notadamente por 

meio dos papéis crescentes das mídias e das oportunidades de viajar. Quando tratamos de mídia, 

podemos estar falando de mídias publicitárias em sites, jornais, revistas, programas de TV, 

merchandising em programações, redes sociais. Mas também por meio de mídias “indiretas” 

que constroem imaginários e provocam interesse turístico, como por exemplo literaturas, 

músicas, telenovelas, cinema.  

É notório o quanto o papel da indústria televisiva e cinematográfica é importante como 

um difusor da atividade turística. Nascimento (2009, p. 20) salienta que:  

 

Há de se ressaltar o fato de que, vivemos em uma sociedade que valoriza radicalmente 

as imagens, as produções audiovisuais acabam por se constituir no principal veículo 

de informação, ditando regras, valores, hábitos, modismos, enfim, toda uma estrutura 

comportamental.  
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 E no caso do turismo, influenciando nas decisões e motivações para construção de um 

imaginário sobre determinado destino que se deseja conhecer. Após ver um lugar ou um produto 

ser mostrado em um filme (por exemplo), o espectador por acreditar que foi mostrado de forma 

espontânea, acaba construindo então um imaginário positivo daquele lugar, querendo então 

consumir da mesma forma (viver a experiência dos personagens) ou pelo menos visitar as 

locações presentes na película.  

Gastal e Castrogiovanni (2003, p. 57) evidenciam que não viajamos para conhecer os 

lugares, mas para confirmar o imaginário que temos dele. Por esse motivo, se torna cabível 

entender a construção do imaginário também a partir das produções audiovisuais (para nossa 

pesquisa – cinema), uma vez que, o viajante se desloca para o destino turístico desejado para 

consumir as proposições paisagísticas, culturais, naturais, sociais presentes no filme. 

Ainda segundo Gastal (2005) os imaginários podem nos ensinar a trabalhar bem melhor, 

tanto na elaboração de produtos turísticos, ou seja, na sua fase de planejamento, quanto na sua 

comercialização. Esse imaginário despertado impulsiona a criação de deslocamentos, 

originando em fluxos para agora destinos do turismo cinematográfico. Beeton (2016 apud 

Golets, 2019) acredita que, por meio de filmes e programas de televisão, é possível influenciar 

o desenvolvimento da identidade, criar imagem e representações culturais contemporâneas de 

um país que culminam em imaginário e deslocamentos. 

 

2.2 TURISMO CINEMATOGRÁFICO 

 

 O ser humano busca o tempo todo novas experiências, e isso acaba gerando uma 

constante demanda do turismo para que as práticas ofertadas aos viajantes sejam inovadas, e 

dessa forma, criar e/ou potencializar fluxos turísticos. Dentro desse contexto, a imagem tem o 

papel de exercer uma importante atribuição, pois se associa a fatores mercadológicos que 

atraem o turista e fomentam o fluxo em um destino.  

 Trigo (2003 apud Lacerda, 2014) afirma que o cinema agrega tecnologia e 

investimentos para o entretenimento, e hoje é uma grande indústria capaz de criar mitos e 

fortunas. Como dito por Brusadin e Rocha (2015) a indústria cultural, à medida em que 

incorpora diferentes formas de entretenimento e desperta imaginários a partir dos produtos que 

ela gera, acaba abrindo espaço para o turismo se aliar a uma outra indústria, a cinematográfica. 

 Segundo o Ministério do Turismo (2007) o turismo e o audiovisual possuem dois pontos 

de sinergia que são notórios. O primeiro sendo tangível e trazendo um impacto direto no local, 

que resulta da vinda e circulação das equipes de produção para filmar em uma região, entre eles 
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estão produtores, cinegrafistas, atores e técnicos, e seus equipamentos de filmagem, 

estabelecendo grandes demandas de receptivo e a preparação dos sets. O segundo, sendo 

indireto e intangível, é resultado do uso de cenários e dos valores culturais e históricos das 

locações que se tornam vitrines para o mundo todo, a partir das exibições das telas de cinema e 

das mídias, que atraem os turistas para essas locações. 

Ao ser escolhido como o cenário de uma filmagem, o local atrai um fluxo de 

investimentos e tende a trazer também um fluxo de turistas no futuro. “Um estudo do 

VisitBritain, por exemplo, revela que 30% dos turistas que vão ao Reino Unido escolhem o país 

por sua exposição na mídia” (BRASIL, 2007, p. 8). 

Segundo Lacerda (2014) uma pesquisa que foi realizada pela empresa Thomson Holiday 

indica que 80% dos britânicos planejam suas férias baseados em cenas de filmes. Os britânicos 

possuem a agência VisitBritain, que foi criada em 2003 pelo Departamento de Cultura, Mídia 

e Esportes, sendo uma das primeiras a explorar o potencial do turismo cinematográfico 

(VISITBRITAIN, 2014). 

Os Estados Unidos é um outro exemplo, segundo uma pesquisa realizada com residentes 

de Nova York, 86% apoiam que a cidade seja palco de filmagens, ressaltando que elas divulgam 

a cidade para o mundo e trazem oportunidades de empregos, impulsionando ainda o turismo. 

(The City of New York Mayor’s Office of Film, Theatre & Broadcasting - MOFTB, 2007). 

As obras que são geradas pelo cinema atraem os viajantes, tendo o poder de transformar 

locais que antes eram comuns em locais que se tornam grandes atrações turísticas. Dessa forma, 

podemos contemplar diversos exemplos de destinos que foram consagrados pela tela.  

Além de roteiros já consolidados como “Harry Potter”, “O Senhor dos Anéis”, “Star 

Wars”, “Game of Thrones”, “Gossip Girl” e “Sex and The City” citados anteriormente, outras 

produções também foram destaques que impulsionaram o turismo em seus cenários de 

gravações. Dentre elas podemos mencionar a Espanha que teve seus diversos cenários 

conhecidos pelo público em filmes como “Missão Impossível” e “Velozes e Furiosos 6”, além 

dos filmes do diretor Almodóvar, normalmente com certos sucessos de bilheteria.  

“As Crônicas de Nárnia”, “Jogos Vorazes”, “Avatar”, “Vingadores” e o universo 

cinematográfico da Marvel, “Crepúsculo”, “Piratas do Caribe”, a série “Friends” e a animação 

“Toy Story” também são exemplos de sucessos de bilheterias que contam com diversos fãs e 

que contribuíram para estimular o turismo em seus cenários. Além de filmes que inspiraram 

diversos viajantes a visitarem a famosa Paris, Londres, Las Vegas, Los Angeles, Rio de Janeiro, 

por exemplo. 
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Já no Brasil, como citado pelo Ministério do Turismo (BRASIL, 2008), o turismo 

cinematográfico é um segmento muito recente, estando ainda em desenvolvimento. Produtores 

do mundo inteiro, nacionais e internacionais, enxergam o Brasil como uma localidade para 

filmagem, e isso é fruto do trabalho das Film Commissions do país, e também dos órgãos 

responsáveis pelo turismo.  

Tendo como exemplo, citamos produções internacionais que usaram o Brasil como seus 

cenários, são elas: “007 contra o foguete da morte” (1979), que trouxe James Bond ao Rio de 

Janeiro, “O incrível Hulk” (2008), o filme da saga Vingadores “Guerra Infinita” (2018) do 

universo cinematográfico da Marvel, que utilizaram alguns cenários do Brasil, “Indiana Jones 

e o Reino da Caveira de Cristal” (2008), “Velozes e Furiosos 5: Operação Rio” (2011), 

“Amanhecer: Parte I” (2011) da saga Crepúsculo e “Anaconda” (1997).  

No Brasil, temos a presença de duas figuras importantes que se consolidaram 

internacionalmente. O personagem de desenho Zé Carioca, criado por Walt Disney, que em 

1942 teve sua estreia no filme “Alô, amigos”, transmitido no ano seguinte nos Estados Unidos, 

e que narra um passeio turístico de Donald e Pateta, guiados por Zé, pelas paisagens de cinco 

países, entre eles o Brasil. Além do ícone Carmen Miranda, cantora, atriz e dançarina nascida 

em Portugal, mas criada no Brasil - foi a primeira mulher a assinar contrato com uma rádio no 

país, morou nos Estados Unidos, chegando a ser uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, 

conquistando sua estrela na calçada da fama. Ao participar do filme “Banana da Terra” (1939), 

Carmen adotou sua imagem a fantasia de baiana, com turbantes e “balangandans”.  

Ademais, mesmo que não seja ainda tão consolidado como em outros países, existem 

produções cinematográficas brasileiras que foram consagradas internacionalmente, 

ocasionando várias premiações nacionais e internacionais, como por exemplo Orfeu do 

Carnaval (1956), O pagador de promessas (1962), O que é isso, companheiro? (1997), Central 

do Brasil (1998), Cidade de Deus (2002), Aquarius (2016), A vida invisível (2019), e até mesmo 

Bacurau (2019), foco deste trabalho. Essas obras em suas tramas constroem um forte imaginário 

do país, mostrando traços naturais, culturais e sociais. 

No Brasil há destinos que geram fluxos turísticos impulsionados pelo cinema. Um 

exemplo disso que ainda não foi mencionado ocorre na cidade de Cabaceiras, na Paraíba, que 

ganhou o título de “Roliúde Nordestina” (Letreiro ilustrado na figura 04) e foi cenário de filmes 

de sucesso como “O Auto da Compadecida”. A cidade começou a receber pessoas 

impulsionadas pelas produções cinematográficas que tornou algumas ruas onde gravaram as 

cenas do filme em patrimônio da cidade, adotando leis que proíbem qualquer modificação. A 

figura 05 ilustra a placa da Rua Roliúde na cidade. 



16 

 

Figura 04 – Letreiro “Roliúde Nordestina” em Cabaceiras (PB)

 

Fonte: Turismo João Pessoa-PB7.  

 

Figura 05 – Placa da “Rua Roliúde” em Cabaceiras (PB) 

 

Fonte: Marcelo Gonçalves8. 

 

Um outro exemplo que ainda não possui um grande fluxo de pessoas, mas que tem 

potencial para desenvolver o turismo cinematográfico é o caso do filme Aquarius, produzido 

por Kleber Mendonça Filho, no qual a trama do filme se passa em torno de um prédio na avenida 

Boa Viagem, na orla urbana de Recife – PE, local onde atualmente se percebe um crescente 

fluxo de pessoas que param em sua fachada para fotografar-se fazendo referência a obra 

brasileira de 2016. 

 

 

 

 

 
7 Turismo João Pessoa – PB. Roliude Nordestina e Pai Mateus. Disponível em: 

<https://turismojoaopessoapb.com/trip/roliude-nordestina-e-pai-mateus/> Acesso em: 12 jan. 2022. 
8 Foto pelo google imagens. Disponível em: 

<https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMVIHnmTKKAzpQ77hPcCkkBWFxtJIe_DjgAz1_x=w325-h433-

k-no>. Acesso em: 25 jul. 2022. 

 

https://turismojoaopessoapb.com/trip/roliude-nordestina-e-pai-mateus/
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2.3 ROTEIROS INTERNACIONAIS E NACIONAIS 

 

 A sinergia entre cinema, turismo e imaginário impulsionou a criação de roteiros 

turísticos que usufruem de cenários de filmes e séries. Empresas no mundo todo viram uma 

oportunidade de explorar o turismo cinematográfico e ofertar para seus viajantes experiências 

únicas para quem é fã de cinema.  

 Um dos exemplos mais consolidados é o de Harry Potter, que conta com vários roteiros 

pelos cenários dos filmes. Os roteiros turísticos realizados dentro dos estúdios em Londres, na 

Warner Bros Studio Tour London, contam com um passeio pelos sets de filmagem, com 

durações de 2 a 3 horas, passando pelos pontos mais emblemáticos dos 7 filmes saga, como por 

exemplo o Hogwarts Express, o castelo de Hogwarts, o passeio no Beco Diagonal, o passeio 

de vassoura, a Butterbeer, para experimentar a famosa cerveja amanteigada do filme e a 

Ollivander, a loja das famosas varinhas.  

No tour, os turistas visitam partes originais dos cenários e tem a sensação de estarem de 

fato imersos no filme com diversas simulações. Além disso, a saga de filmes também conta 

com parques temáticos com brinquedos, o “The Wizarding World of Harry Potter” fica dentro 

do Universal’s Islands of Adventure e Universal Studios, em Orlando, e no Universal Studios 

Hollywood, em Los Angeles. 

Como exemplo podemos citar também a obra Game of Thrones, série da HBO que 

possui locações na Espanha, Croácia, Islândia, Irlanda e Irlanda do Norte. As locações da 

Irlanda oferecem passeios temáticos da série e encantam os turistas. A cidade de Belfast, dispõe 

de várias opções para quem quer viver a experiência de Game of Thrones. 

Na Nova Zelândia, cenário da saga de filmes “O senhor dos Anéis” e também “O 

Hobbit”, diversos passeios são ofertados pelo site “100% Pure New Zealand” passando pelos 

principais pontos dos filmes e pelo set de filmagens. O tour conta com passeios pelas 44 tocas 

dos Hobbits, além das cavernas principais das tramas. Voos de helicóptero aos Glacier Southern 

Lakes levam os turistas em um voo panorâmico inspirado na Terra-Média, sobrevoando 

Queenstown e Fiordland. 

 Nova York é cenário de muitos filmes que atrai milhares de pessoas. Segundo 

Nascimento (2009 apud Lacerda, 2014), além de ser locações de diversos filmes, a cidade é 

coadjuvante nos filmes em que aparece. A cidade oferece tours em ônibus que levam os 

visitantes para conhecer mais de 60 locações por Manhattan. 

A empresa On Location Tours executa o NYC TV & Movie Tour, percorrendo os 

principais cenários de filmes em Nova York. O tour é feito durante 3 horas, com passeio guiado 
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de ônibus por 40 pontos com referências aos filmes e séries, como por exemplo Times Square 

e Central Park. Logo após, acontecem algumas paradas em locais para caminhar, como o 

Washington Square Park, além de cenários de séries como Glee e Friends. 

Apesar de no Brasil o segmento de turismo cinematográfico ainda ser novo, algumas 

cidades já exploram como parte de seus roteiros os cenários de filmes, séries e novelas. Um 

exemplo disso ocorre em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, que criou a Rota Cinematográfica e 

que revela lugares, histórias e imagens das produções audiovisuais gravadas em solo 

garibaldense com os principais atrativos. 

No Mato Grosso do Sul, cenário do filme Xingu, algumas agências de viagens guiam os 

turistas para conhecer os rios, a vegetação e as aldeias que mais de 5 mil índios habitam, onde 

podem ver danças e ouvir histórias, e conhecer mais sobre a cultura local presente no filme de 

Carlos Hamburger. 

Em Salvador, segundo a Revista Museu, o projeto “Salvador Cinematográfica” pretende 

criar roteiros a partir de cenários de filmes produzidos na cidade. O projeto tem apoio financeiro 

do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon (Programa 

Aldir Blanc Bahia) pela Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do 

Ministério do Turismo, Governo Federal. O percurso do roteiro cinematográfico apresenta dez 

obras do cinema baiano, cujas narrativas audiovisuais se localizam em cenários da região do 

Centro de Salvador. 

Essa utilização apesar de recente já pode ser observado em alguns destinos do Brasil, 

como: Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Amazonas e Tocantins. 

Nesses estados – palcos de filmes e novelas – podemos encontrar roteiros inovadores que tratam 

também da interface entre turismo e audiovisual. 

 

2.4 POSSIBILIDADES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS 

 

 A inovação é um importante traço da contemporaneidade, o mercado encontra-se cada 

vez mais competitivo, e os consumidores buscam produtos e serviços que sejam diferenciados 

e que atendam além das suas necessidades, suas expectativas e desejos. Ao investir em 

inovações, os consumidores são fidelizados e o mercado cada vez mais consolidado. Sobre essa 

perspectiva, Afuah (2003) ressalta que a inovação utiliza o conhecimento para oferecer um 

novo produto ou serviço de acordo com as necessidades dos clientes. 

 Dessa forma, a inovação é importante para pensar o turismo diante de um público cada 

vez mais atento. Nesse contexto, o turismo cinematográfico também surge com mais uma 
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possibilidade de inovar. A partir da criação de uma lista elaborada através da busca empírica de 

experiências pela pesquisadora e seu orientador Michel Vieira em relatos de vlogs de viagens 

em redes sociais, sites e artigos, podemos citar como experiências de turismo cinematográfico:  

▪ Tours aos mais variados sets de filmagens; 

▪ Atividades de simulações que fazem com que o turista se sinta imerso nos filmes; 

▪ Passeios para conhecer a cultura local de onde a produção cinematográfica foi gravada;  

▪ Os figurinos dos personagens dos filmes que podem ser experimentados;  

▪ Lojas de souvenirs para comprar objetos ligados às produções cinematográficas; 

▪ Espaços que são “instagramáveis” para os turistas tirarem fotos; 

▪ Visita a bares e restaurantes temáticos com comidas e bebidas que remetem as 

produções cinematográficas; 

▪ Passeios para visitação de museus que guardam artefatos, figurinos e objetos 

importantes que remetem aos filmes e que tenham possibilidade de interação; 

▪ Parques temáticos; 

▪ A experiência de conhecer pessoas que participaram do filme; 

▪ Passeios para visitações aos sets de filmagem em que estão ocorrendo gravações no 

exato momento para que o turista acompanhe de perto; 

▪ Espetáculos de imagens e projeções dos filmes; 

▪ Eventos de imersão em castelos que proporcionam experiências parecidas com as dos 

personagens dos filmes; 

▪ Tecnologia com uso de QR CODE para facilitar o acesso a informações, imagens e 

vídeos dos lugares e de produções cinematográficas; 

▪ Tecnologia da RA (realidade aumentada), que permite a combinação de elementos 

virtuais e reais, por exemplo de filmes, podendo ser experimentada através de um 

aplicativo instalado no celular ou de óculos especiais.  

 

Com o planejamento adequado, as possibilidades de serviços turísticos que podem ser 

ofertados nos roteiros para os turistas asseguram a qualidade e certificam que a experiência do 

viajante seja positiva e atendam às suas necessidades de inovar. 

Além disso, é fundamental existir uma estrutura básica de apoio, com questões ligadas 

à segurança e saúde pública, transporte, sinalização, iluminação, guiamento, hospedagem, 

alimentação, roteirização turística, entretenimento, comunicação e meios de acesso.  

Beni (2003), divide esses aspectos em dois subsistemas, o subsistema da infraestrutura, 

que tem como elemento principal as condições básicas de acessibilidade à área de destinação 
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turística e a infraestrutura urbana, como por exemplo comunicação, iluminação, acesso, 

saneamento básico, etc. E o subsistema da superestrutura, que engloba os órgãos e instituições 

públicas e privadas que atuam no planejamento e gestão do turismo, as políticas de turismo e 

sua ordenação jurídico-administrativa, como por exemplo, fornecer policiamento (segurança 

pública), saúde pública, etc. E são esses elementos de planejamento integrado, aliados ao 

aproveitamento do potencial turístico, que permitirá o desenvolvimento do turismo 

cinematográfico de regiões como Barra – Parelhas/RN – alvo de nossa pesquisa. 

  

3 METODOLOGIA: COLOCANDO BARRA/RN NO MAPA 

 

A metodologia da pesquisa do presente trabalho caracteriza-se como uma abordagem 

qualitativa de caráter exploratório-descritivo. Minayo (2000, p. 21-22) afirma que: 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização das variáveis. 

 
 

Enquanto pesquisas exploratórias, que segundo Gil (2007) têm a finalidade de propor 

uma familiaridade com o problema em questão, tornando mais explícito ou construindo novas 

hipóteses, esta pesquisa com foco em turismo cinematográfico em Barra – RN, pretende 

oferecer uma análise interpretativa e propositiva de potencial turístico na região onde foi 

gravado o filme Bacurau (2019). 

Para atingir os objetivos propostos, no primeiro momento, desenvolveu-se uma pesquisa 

bibliográfica e documental visando compreender historicamente o filme Bacurau e a 

comunidade da Barra – RN, considerando documentos públicos, roteiro do filme, entrevistas, e 

produções científicas. 

Com o intuito de contemplar o objetivo dois, que foi de conhecer os elementos fílmicos 

que poderiam ser explorados no turismo cinematográfico da Barra, a metodologia consistiu em 

uma pesquisa de campo no distrito da Barra (Parelhas – RN), utilizando de instrumento 

diagnóstico criado pela própria pesquisadora (que envolve observação e entrevistas). As figuras 

06, 07 e 08 a seguir ilustram a localização geográfica do povoado. 
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Figura 06 – Localização geográfica  

 

Fonte: Google Maps9. 

 

     Figura 07 – Localização geográfica                                  Figura 08 – Localização geográfica 

                                          

Fonte: Google Maps10.                                                                 Fonte: Google Maps11. 

 

 

A atividade de campo ocorreu nos dias 26 e 27 de maio de 2022, no primeiro momento 

houve uma entrevista semiestruturada com Dorgival Júnior em Parelhas, um dos responsáveis 

por trazer as produções do filme até a comunidade da Barra. Em seguida, foi realizada uma 

 
9 Localização pelo Google Maps do Povoado da Barra/RN. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/maps/place/Parelhas,+RN,+59360-000/@-15.5303179,-

66.6477328,4z/data=!4m5!3m4!1s0x7afad81394b512b:0x8dc9d6445bd8591f!8m2!3d-6.6881362!4d-

36.6569138>. Acesso em: 25 jul. 2022. 
10 Localização pelo Google Maps do Povoado da Barra/RN. Disponível em: < 

https://www.google.com/maps/place/Povoado+Barra/@-6.7613091,-

36.6894254,11z/data=!4m5!3m4!1s0x7ae5519e140f007:0x5e3b1f1392d75a4f!8m2!3d-6.8035938!4d-

36.5834835> Acesso em: 25 jul. 2022. 
11 Localização pelo Google Maps do Povoado da Barra/RN. Disponível em: < 

https://www.google.com.br/maps/place/Parelhas,+RN,+59360-000/@-9.4320084,-

59.3027357,5z/data=!4m5!3m4!1s0x7afad81394b512b:0x8dc9d6445bd8591f!8m2!3d-6.6881362!4d-

36.6569138> Acesso em: 25 jul. 2022. 
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visita técnica na comunidade, conduzida pela “Bora Aventure-se Roteiros Turísticos” que 

presta o serviço de receptivo e roteiros turísticos em Parelhas/RN, buscando identificar os 

elementos fílmicos, o espaço, a qual cena se refere no filme e suas condições atuais ligadas a 

infraestrutura, higiene, iluminação, sinalização, distância e acesso, responsáveis pelos acessos 

aos lugares, o funcionamento atual, guiamento, precificação, horário de funcionamento, 

alimentação, hospedagem, segurança e saúde pública, entretenimento, comunicação e 

transporte.  

Os lugares visitados foram cenários no filme, como por exemplo a casa da personagem 

Darlene, o cemitério, a escola, a placa sinalizando a entrada de Bacurau, a casa que o 

personagem Carranca tocava seu violão, o museu, o lugar onde foi feito a tubulação usada para 

o filme, a igreja, a casa da personagem dona Carmelita, a quadra, o bar do povoado, o posto de 

saúde, a lavanderia pública e a passagem molhada. 

Posteriormente, aconteceram encontros e conversas informais com pessoas que residem 

na comunidade da Barra e estavam presentes no momento da visita, sobre como a produção do 

filme impactou no cotidiano e na vida dos moradores nos meses de gravações e após o 

lançamento do filme. Durante a visita, foi possível pernoitar na residência de uma das 

moradoras mais antigas da comunidade, conhecida como “Dona Rosa”, que nos revelou desde 

suas experiências e vivências na comunidade ao longo da sua vida e durante as gravações, até 

curiosidades sobre Barra e as produções na comunidade.  

Os residentes do povoado são bastante acolhedores e relataram suas histórias e 

experiências durante as gravações, visto que a grande maioria participou como figurante no 

filme, além de revelar como a produção cinematográfica trouxe melhorias para a cidade de 

Parelhas e para a comunidade da Barra.  

O propósito da visita foi identificar e analisar os atrativos turísticos que são ligados ao 

filme, além de estrutura de acesso (estradas e meio de transportes), equipamentos e serviços 

básicos de apoio turístico em seu entorno (por exemplo alimentação, hospedagem, guiamento, 

entretenimento, segurança e saúde pública, comunicação). 

 E por fim, para o último objetivo apontado na pesquisa, que tem um viés mais 

propositivo, ancorado em experiências de turismo cinematográfico ao redor do mundo e 

reconhecendo elementos do diagnóstico criado para o objetivo dois, o trabalho pretendeu 

apresentar ideias para roteirização de turismo cinematográfico adaptados ao distrito estudado. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS: QUEM NASCE EM BARRA É GENTE  

 

4.1 POVOADO BARRA: TERRA DE BACURAU – UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

HISTÓRICA  

 

O filme Bacurau é um traço do presente que se estende ao futuro, onde a trama se passa. 

Filme que ganhou grande visibilidade nacional e internacional, dos diretores Kleber Mendonça 

Filho e Juliano Dornelles, não possui no protagonista um homem ou uma mulher, mas sim um 

povoado do interior do Nordeste. A história de Bacurau é sobre a luta por sobrevivência, 

trazendo críticas às questões da realidade nacional, retratando a profunda desigualdade, mas 

acima de tudo a resistência de um povo, é uma distopia que nos faz refletir sobre o presente em 

que vivemos. 

Bacurau é misteriosamente transformada em uma espécie de zona de caça e assassinato 

de humanos para turistas estrangeiros. Entretanto, o seu povo não “deixa barato”, a resistência 

é a sua arma mais poderosa e a população deixa evidente aos forasteiros que “se for, vá na paz”. 

Quando todos do povoado se unem para salvarem-se de serem literalmente tirados do mapa, o 

orquestrado levante vem em tiros reagentes que saem de dentro das casas, da igreja, do museu 

de Bacurau. A maior rajada de tiro sai da escola (SILVA, 2022), nos fazendo refletir que a nossa 

maior arma parece ser a educação.  

Os diretores, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles mostram – de algum modo 

com o filme – a capacidade nordestina-brasileira de resistir às mais variadas faces do interesse 

de um capital neoliberal que transforma vidas em mercadoria, que se sustenta na estrutura 

corrupta de governos entreguistas. Nos faz menção a diversos momentos recentes e antigos da 

conturbada história do Brasil, eles realçam o povo exercendo o seu poder, como destaca Kleber 

Mendonça Filho em seu discurso ao final da exibição do filme em Cannes: - “Esse é um 

momento muito importante no nosso país. E esse é um filme sobre resistência, sobre educação 

e sobre ser brasileiro no mundo”. 

O cenário-locação de maior parte da trama de Bacurau foi a comunidade da Barra, 

localizada há 24km da cidade de Parelhas, no interior do estado do Rio Grande do Norte, e a 

sua realidade não era tão distante da vivenciada por Bacurau na trama do filme. Há até pouco 

tempo, antes de ser descoberta para ser palco das gravações, Barra era uma comunidade 

tranquila, porém desassistida e aos poucos abandonada, vivenciando o êxodo rural. Nos anos 

1980, chegou a ter cerca de 200 habitantes, e atualmente conta com menos de 100 moradores, 

de acordo com Genilda Salústio, mais conhecida como “Dona Rosa”, moradora da comunidade. 



24 

 

A história da comunidade da Barra também é de luta e resistência, entretanto, hoje é um 

povoado conhecido e até visitado, colocado no mapa por Bacurau. Os residentes da Barra 

contam a história da comunidade com orgulho e entusiasmo, tornando-se muito difícil não 

associar esse sentimento de pertencimento e orgulho à trama do filme Bacurau, em que a 

comunidade de perfil solidário se une para resistir aos ataques sofridos. 

Barra durante as gravações do filme ganhou vida, e alguns moradores que estavam 

presentes durante a visita relataram com emoção o quanto foi benéfico para o lugar e o quanto 

o povoado se desenvolveu, ansiando por mais produções cinematográficas gravadas na 

comunidade. Além disso, revelaram o entrosamento e boas relações com a equipe da produção 

de Bacurau, considerando-os como uma família e mantendo contato até os dias de hoje, 

narrando também suas experiências como figurantes no filme. 

Após a produção do filme e algumas pressões políticas, os olhares se voltaram para 

Barra e a comunidade alcançou benefícios, como por exemplo a pavimentação na maior parte 

da sua rua principal, além do fluxo turístico – ainda tímido. Os habitantes abordados do pequeno 

povoado parecem sentir-se honrados por terem sido escolhidos entre tantos outros lugares e por 

serem exibidos ao mundo todo através das telas de cinema, aspecto que nos faz refletir sobre o 

sentimento de pertença e valorização dessa comunidade. 

 Durante a visita, observou-se que na Barra não possui banheiro público, a iluminação 

na comunidade durante a noite é insuficiente, e durante o trajeto até a Barra não existe adequada 

sinalização, apenas poucas placas indicando a direção da comunidade, sendo a mais distante do 

município de Parelhas. O trajeto de Parelhas para Barra é com estrada sem pavimentação, com 

um acesso difícil, além de muitos buracos. De acordo com moradores, em períodos de chuva, 

as condições de acesso ficam muito prejudicadas, ficando alguns munícipes impedidos de 

chegar ou deixar à comunidade.  

 Barra possui dois empreendimentos alimentícios, o bar do Auri e a Bodega da Dona 

Rosa, ambos localizados na rua principal Calil Salústio, e abertos durante todo o dia e todos os 

dias da semana. Os empreendimentos oferecem bebidas alcoólicas e não alcoólicas, alimentos 

básicos como arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar, e produtos de limpeza e higiene pessoal. Além 

disso, na própria comunidade não existem empreendimentos para hospedagem, sendo os mais 

próximos localizados em Parelhas, como hotéis, pousadas e chalés. 

 A segurança pública é feita através de um carro da polícia que faz ronda pela 

comunidade três vezes na semana e existe uma patrulha rural que fiscaliza a presença de 

caçadores pela região. Atualmente, o posto de saúde está funcionando em sala das dependências 

da escola da Barra Gregório José Dantas das terças-feiras às sextas-feiras das 7h às 13h, e possui 
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atendimento médico uma vez por mês. Entretanto, dispõe todos os dias de suprimentos básicos 

de saúde como remédios, curativos, injeções, etc.   

 A única operadora de telefonia que funciona no povoado da Barra é a “Oi” da Paraíba 

(estado vizinho), não havendo outro tipo de sinal de celular, e internet apenas wi-fi nas 

residências. Além disso, para entretenimento não existem muitas possibilidades atualmente. 

 O deslocamento dos moradores até Parelhas, e vice-versa, ou de quem deseja visitar a 

comunidade, é realizado através de transporte próprio, carros ou motos. E atualmente, existe 

apenas a “Bora Aventure-se Roteiros Turísticos” que presta o serviço de receptivo em Parelhas 

realizando roteiros personalizados, inclusive para a comunidade da Barra, precificado de acordo 

com cada roteiro e suas demandas, e que foi utilizado pela pesquisadora no momento da visita 

à Barra/RN.  

 Durante a visita técnica, também foi possível realizar uma entrevista com Dorgival 

Júnior, uma das pessoas responsáveis por trazer as gravações até a comunidade da Barra, 

consistiu em um roteiro semiestruturado com cinco perguntas básicas sobre como ocorreu o 

processo de acesso ao filme e as preparações para trazer as gravações até Barra/RN, assim como 

as principais preocupações e dificuldades encontradas, além dos motivos pelos quais a 

comunidade da Barra foi escolhida e o que o filme trouxe de investimento e mudança para 

Parelhas/RN e Barra/RN. 

 Dorgival relatou que sempre visualizou Parelhas como um cenário de gravação, 

entretanto, foi um dos produtores de Bacurau, Tiago de Melo, que inicialmente visitou e 

despertou o interesse pela comunidade da Barra. Primeiramente, Tiago trouxe um dos diretores 

de Bacurau, Juliano Dornelles, para conhecer a Barra, e a partir disso, começaram a planejar as 

gravações de Bacurau na comunidade. Segundo entrevistado, a sua escolha para o filme 

Bacurau se deu a partir do cenário natural da Barra que chamou a atenção dos diretores, pois 

tudo que idealizavam para a trama do filme, Barra detinha. Além disso, também facilitava a 

logística, visto que é perto da Paraíba. 

 Em seguida, Dorgival conta que recebeu uma ligação do diretor de locação João Miguel 

Pinheiro, convidando-o para trabalhar na produção do filme, uma vez que necessitavam de 

alguém da cidade de Parelhas e que entendesse toda a logística da região. Ele relata que auxiliou 

João Miguel mostrando os cenários, nos quais eram todos documentados e enviados para os 

diretores do filme. Logo após, Marcelo Caetano, responsável por elenco e figuração realizou as 

entrevistas e escolheu toda a figuração, residentes vindos de Parelhas, Barra e comunidades 

vizinhas. 



26 

 

 Nas preparações para levar as gravações até a Barra, a logística de deslocamento se deu 

através de veículos conhecidos como Jipes 4x4 vindos de Pernambuco, que facilitava durante 

o trajeto difícil até a comunidade todos os dias, principalmente no período das chuvas. As 

gravações duravam de manhã até de noite, e as vezes durante toda a madrugada quando tinham 

gravações noturnas, e foram realizadas de março até maio de 2018. 

 As principais preocupações e dificuldades eram relacionadas a logística de elementos 

específicos que precisavam para as cenas do filme e o período de chuva, já que inicialmente 

buscavam uma região seca, e no período das gravações estava chovendo e a vegetação verde. 

Entretanto, o filme trouxe investimento para Parelhas e Barra, o comércio foi bastante aquecido, 

gerou renda e impulsionou a economia local, além da distribuição do filme ter gerado 800 

empregos diretos e indiretos, conforme foi informado nos créditos do filme, e ter se tornado 

uma oportunidade para quem trabalha com audiovisual e teatro no município de Parelhas, mas 

também com alimentação, vestuário, drogarias, funerárias (cenário), hotelaria e locação de 

imóveis (grande parte da equipe de produção hospedou-se em casas alugadas na cidade de 

Parelhas/RN).  

 

 

4.2 ELEMENTOS FÍLMICOS DE BACURAU EM BARRA/RN 

 

No decorrer da pesquisa de campo na comunidade da Barra/RN foi possível identificar 

elementos fílmicos que podem ser explorados em experiências de turismo cinematográfico 

através de um instrumento diagnóstico criado pela pesquisadora que buscou conhecer e analisar 

as condições atuais dos espaços identificados abaixo (relacionado à infraestrutura, higiene, 

iluminação, sinalização, acesso, responsável pelo acesso e funcionamento atual): 

 

• Bar/Bodega de Lucilene: No bar acontece uma das cenas mais importantes, em que os 

dois forasteiros brasileiros visitam e fazem questionamentos sobre Bacurau e colocam 

um bloqueador de conexão. É nas dependências desse bar/ mercado que acontece uma 

das cenas mais icônicas do filme – um menino é perguntado pelo forasteiro sobre o 

gentílico de quem nasce em Bacurau. E inocente a criança responde: “quem nasce em 

Bacurau é gente”. As figuras 09 e 10 a seguir ilustram o Bar na trama do filme e em 

Barra. 
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 Condições atuais: 

➢ Funcionamento atual: Bar e bodega, onde comercializa diversos tipos de bebidas, 

alcoólicas e não alcoólicas, além de comidas e produtos de limpeza e higiene pessoal. 

É aberto todos os dias da semana durante todo o dia.  

➢ Infraestrutura: Encontra-se em um bom estado de conservação, apesar de paredes e pisos 

um pouco desgastados; 

➢ Higiene: O ambiente é limpo e não possui banheiro; 

➢ Iluminação: Suficiente; 

➢ Sinalização: Não há; 

➢ Acesso: Fácil, localizado na rua principal Calil Salústio; 

➢ Responsável pelo acesso: José Auri (Contato: 99937-1026) 

 

Figura 09 – Bodega de Lucilene em Bacurau                                 Figura 10 – Bar em Barra/RN 

                                  

          Fonte: Filme Bacurau, 2019.                    Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

• Casa da personagem Carmelita: É o lugar onde acontece uma das primeiras cenas do 

filme, a casa foi cenário do velório de Dona Carmelita, figura importante em Bacurau. 

Atualmente a casa está abandonada, mas pertence ao falecido Arnoud Macêdo, e quem 

administra suas propriedades é o seu filho Ailson Buriti. As figuras 11 e 12 a seguir 

ilustram a Casa da personagem Darlene na trama do filme e em Barra. 

 Condições atuais: 

➢ Funcionamento atual: É uma residência privada abandonada. 

➢ Infraestrutura: É bastante deteriorada, e uma parte do teto da fachada desabou; 

➢ Higiene: Notou-se que ao seu redor encontrava-se focos de lixo;  

➢ Iluminação: Precária; 

➢ Sinalização: Não há; 

➢ Acesso: Difícil, com bastante vegetação ao redor; 

➢ Responsável pelo acesso: Ailson Buriti. (Contato: 99608-8500) 
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Figura 11 – Casa da personagem Carmelita em Bacurau    Figura 12 – Casa da personagem Carmelita 

                                          

              Fonte: Filme Bacurau, 2019.                                                          Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

• Casa da personagem Darlene: Na trama do filme, Darlene é uma mulher transexual e 

na sua casa também funciona um bar e posto informal de informação/segurança. As 

figuras 13 e 14 a seguir ilustram a casa da personagem na trama do filme e em Barra. 

 Condições atuais: 

➢ Funcionamento atual: É uma residência privada abandonada. 

➢ Infraestrutura: Não é bem conservada, com paredes, piso e telhado deteriorados; 

➢ Higiene: É precária, com paredes e pisos sujos, e sem banheiro; 

➢ Iluminação: Não há; 

➢ Sinalização: Não há;  

➢ Acesso: Apesar da entrada ser através de uma porteira e ter bastante vegetação ao redor, 

sua estrada é de fácil acesso;  

➢ Responsável pelo acesso: O caseiro Sebastião (não foi possível obter o contato 

telefônico). 

 

Figura 13 – Casa da personagem Darlene em Bacurau         Figura 14 – Casa da personagem Darlene  

                                 

                       Fonte: Filme Bacurau, 2019.                    Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

• Casa do personagem Carranca: A fachada da casa era usada como cenário para o 

personagem Carranca cantar e tocar seu violão. Carranca era uma espécie de repentista 

irônico e perspicaz. Atualmente, a casa está abandonada e pertence a Ricardo Addário. 

As figuras 15 e 16 a seguir ilustram a casa do personagem na trama do filme e em Barra. 

 Condições atuais: 
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➢ Funcionamento atual: É uma residência privada abandonada. 

➢ Infraestrutura: Precária, correndo risco de desmoronamento, mas mantém suas paredes 

e pisos originais;  

➢ Higiene: É bastante suja, com partes do teto que desabou no chão, e sem banheiro; 

➢ Iluminação: Não há; 

➢ Sinalização: Não há; 

➢ Acesso: Fácil, localizada na rua principal Calil Salústio; 

➢ Responsável pelo acesso: Ricardo Addário. (Não foi possível obter o contato 

telefônico). 

 

Figura 15 – Casa do personagem Carranca em Bacurau      Figura 16 – Casa do personagem Carranca  

                                       

             Fonte: Filme Bacurau, 2019.                                Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

• Cemitério de Bacurau: o cemitério foi cenário de uma das primeiras cenas do filme no 

enterro de dona Carmelita. As figuras 17 e 18 a seguir ilustram o cemitério na trama do 

filme e em Barra. 

 Condições atuais: 

➢ Funcionamento atual: Cemitério da comunidade da Barra. 

➢ Infraestrutura: É bem conservada, apesar das paredes estarem com a pintura desgastada, 

e notou-se que o portão está quebrado; 

➢ Higiene: O ambiente é limpo, mas não possui banheiro; 

➢ Iluminação: Não há; 

➢ Sinalização: Não há; 

➢ Acesso: Difícil, com uma estrada precária. 
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        Figura 17 – Cemitério de Bacurau                                     Figura 18 – Cemitério da Barra 

                      

               Fonte: Filme Bacurau, 2019.               Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

• Escola João Carpinteiro: No espaço de educação aconteceram diversas cenas de 

Bacurau, como por exemplo, as cenas de tiro em que o povoado revidava os ataques, 

como também a cena em que as crianças e professor percebem que o distrito já não está 

no mapa virtual. E o nome da Escola da Barra é Gregório José Dantas. As figuras 19 e 

20 a seguir ilustram a escola na trama do filme e em Barra. 

 Condições atuais: 

➢ Funcionamento atual: Escola para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, além 

de centro social e posto de saúde; 

➢ Infraestrutura: É bem conservada, com paredes e pisos em boas condições, apesar da 

pintura desgastada; 

➢ Higiene: O ambiente é limpo e possui dois banheiros, um masculino e outro feminino; 

➢ Iluminação: adequada; 

➢ Sinalização: Não há; 

➢ Acesso: Fácil, localizada na rua principal Calil Salústio; 

➢ Responsável pelo acesso: Maria Dantas. (Contato: 99953-4396). 

 

Figura 19 – Escola João Carpinteiro em Bacurau   Figura 20 – Escola Gregório José Dantas em Barra 

                                          

             Fonte: Filme Bacurau, 2019.                    Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

• Igreja Desativada do filme:  Em Bacurau, nota-se a fachada da igreja em diversas 

cenas, inclusive a que ocorre o desfecho do filme com a decapitação dos turistas 
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assassinos. Durante a visita, foi possível analisar as dependências da real Igreja de São 

Francisco de Assis. As figuras 21 e 22 a seguir ilustram a igreja na trama do filme e em 

Barra. 

  Condições atuais: 

➢ Funcionamento atual: Igreja, com missa todos os domingos às 17h, além de terço de 

oração todas as quintas-feiras às 19h. No mês de setembro, acontece a festa da padroeira 

na comunidade, e no mês de maio, possui novena todos os dias.  

➢ Infraestrutura: Em ótimo estado de conservação, com paredes e pisos intactos;  

➢ Higiene: É bastante limpa, organizada, e possui banheiro; 

➢ Iluminação: Excelente; 

➢ Sinalização: Não há; 

➢ Acesso: Fácil, localizada na rua principal Calil Salústio; 

➢ Responsável pelo acesso: Técia dos Santos (Contato: 98746-5342) e Alcineide Azevedo 

(Contato: 99845-1290). 

 

     Figura 21 – Igreja Desativada de Bacurau                                    Figura 22 – Igreja da Barra 

                                

               Fonte: Filme Bacurau, 2019.                      Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

• Lavanderia pública: O lugar aparece em cenas de Bacurau em que alguns personagens 

(prostituta e garoto de programa) tomam banho pelados. As figuras 23 e 24 a seguir 

ilustram a lavanderia na trama do filme e em Barra. 

 Condições atuais: 

➢ Funcionamento atual: Lavanderia pública da comunidade da Barra. 

➢ Infraestrutura: Encontra-se em boas condições, apesar de ter paredes e pisos um pouco 

desgastados; 

➢ Higiene: O ambiente da lavanderia é limpo, porém há lixo no seu entorno, e possui 

banheiro; 

➢ Iluminação: Não há, a lâmpada está quebrada; 
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➢ Sinalização: Não há; 

➢ Acesso: Fácil, localizada na rua principal Calil Salústio; 

➢ Responsável pelo acesso: É pública. 

 

          Figura 23 – Lavanderia de Bacurau                                  Figura 24 – Lavanderia da Barra 

                                       

                Fonte: Filme Bacurau, 2019.                    Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

• Museu de Bacurau: Foi o lugar onde aconteceu uma das principais cenas do filme em 

que o personagem Lunga protagonizou, revelando a valentia do povo e revidando o 

ataque a um dos forasteiros. No filme o espaço guardava um acervo de toda a história 

de Bacurau. As figuras 25 e 26 a seguir ilustram o museu na trama do filme e em Barra. 

 Condições atuais: 

➢ Funcionamento atual: É uma residência privada. A proprietária não se mostrou disposta 

a abrir sua casa para uso turístico. 

➢ Infraestrutura: Possui adequadas condições, com paredes e pisos bem conservados;  

➢ Higiene: É limpa e possui banheiro; 

➢ Iluminação: Suficiente; 

➢ Sinalização: Não há; 

➢ Acesso: Fácil, localizada na rua principal Calil Salústio; 

➢ Responsável pelo acesso: Fábio e Ivaneide Sousa. (Contato: 98714-6683) 

 Figura 25 – Museu histórico de Bacurau                                         Figura 26 – Residência da Barra 

                                              

                Fonte: Filme Bacurau, 2019.                          Fonte: dados da pesquisa, 2022. 



33 

 

• Passagem molhada: O lugar aparece em cenas de Bacurau no momento em que as 

pessoas se deslocam para o povoado. As figuras 27 e 28 a seguir ilustram a passagem 

molhada na trama do filme e em Barra. 

 Condições atuais: 

➢ Funcionamento atual: Passagem molhada para a comunidade da Barra; 

➢ Infraestrutura: Encontra-se em boas condições, apesar de ter alguns buracos no 

entorno; 

➢ Higiene: O ambiente é limpo; 

➢ Iluminação: Não há; 

➢ Sinalização: Não há; 

➢ Acesso: Fácil, localizada no trajeto para a comunidade da Barra; 

➢ Responsável pelo acesso: É pública. 

 

       Figura 27 – Passagem molhada em Bacurau                 Figura 28 – Passagem molhada em Barra 

                                      

               Fonte: Filme Bacurau, 2019.                    Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

• Placa Bacurau: A placa sinalizava a entrada do povoado e foi bastante relevante para 

algumas cenas, além de deixar explícito a importante frase: “Bacurau, se for vá na paz”. 

Assim como a tubulação, também foi produzida para o filme, mas atualmente encontra-

se no centro da comunidade, tendo sido restaurada. Por se tratar de um símbolo e uma 

lembrança de Bacurau, e não de um lugar, também não foi possível avaliar as condições 

atuais com base no instrumento diagnóstico da pesquisadora. As figuras 29 e 30 a seguir 

ilustram a placa na trama do filme e em Barra. 
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                Figura 29 – Placa em Bacurau                                           Figura 30 – Placa em Barra 

                                          

                   Fonte: Filme Bacurau, 2019.                       Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

• Posto de saúde: É o lugar onde a personagem Domingas protagoniza diversas cenas na 

condição de médica do distrito. As figuras 31 e 32 a seguir ilustram o posto de saúde na 

trama do filme e em Barra. 

 Condições atuais: 

➢ Funcionamento atual: Associação de desenvolvimento da comunidade da Barra. 

➢ Infraestrutura: Encontra-se em boas condições, com paredes e pisos bem conservados; 

➢ Higiene: É limpo, e possuía banheiro; 

➢ Iluminação: Adequada; 

➢ Sinalização: Não há; 

➢ Acesso: Fácil, localizado na rua principal Calil Salústio; 

➢ Responsável pelo acesso: Claudivan Salústio (Contato: 83 98166-0864). 

 

Figura 31 – Posto de saúde em Bacurau                     Figura 32 – Associação da comunidade da Barra 

                            

                  Fonte: Filme Bacurau, 2019.                    Fonte: dados da pesquisa, 2022. 
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• Quadra de esportes: Foi cenário de uma cena protagonizada pelas crianças, em que 

uma delas é morta por um forasteiro durante à noite. As figuras 33 e 34 a seguir ilustram 

a quadra de esportes na trama do filme e em Barra. 

 Condições atuais: 

➢ Funcionamento atual: Quadra pública, utilizada em momentos de lazer e para prática de 

esportes, é onde ocorre um campeonato de futebol conhecido como ‘’Ruralzão’’. 

➢ Infraestrutura: Encontra-se em boas condições, com pisos conservados, apesar de ter 

uma estrutura sem paredes; 

➢ Higiene: É limpo, e não possui banheiro; 

➢ Iluminação: Suficiente, durante a noite tem o auxílio de refletores;  

➢ Sinalização: Não há; 

➢ Acesso: Fácil, e aberto ao público; 

➢ Responsável pelo acesso: Francisco Sales. (Contato 98882-0765). 

 

           Figura 33 – Quadra em Bacurau                                            Figura 34 – Quadra em Barra 

                                      

                 Fonte: Filme Bacurau, 2019.                       Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

• Tubulação/Esconderijo: A tubulação é usada no filme além de esconderijo também 

para enterrar um dos forasteiros, Michael, capturado por Lunga. Durante a visita, 

observou-se que o espaço foi cavado e construído somente para o filme, após as 

gravações foi fechado, e sob ele construído uma espécie de cruzeiro. Diante disso, não 

foi possível avaliar as condições atuais com base no instrumento diagnóstico da 

pesquisadora. As figuras 35 e 36 a seguir ilustram a tubulação na trama do filme e em 

Barra. 
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Figura 35 – Tubulação/Esconderijo em Bacurau                 Figura 36 – Tubulação/Esconderijo em Barra 

                                                  

                  Fonte: Filme Bacurau, 2019.                    Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

 Perante o exposto, após identificar e analisar os elementos fílmicos da Barra, foi possível 

constatar que a comunidade é detentora de um potencial para desenvolver o turismo 

cinematográfico, entretanto, há uma necessidade de um investimento público, principalmente 

em sua infraestrutura, visto que alguns desses lugares identificados e analisados estão com as 

suas estruturas comprometidas, precisando de diversas melhorias e adequações. 

 

4.3 PROPOSIÇÕES PARA ROTEIRIZAÇÃO DE TURISMO CINEMATOGRÁFICO EM 

BARRA – PARELHAS/RN 

 

 Após reconhecer os elementos fílmicos durante a visita técnica na comunidade da Barra 

e analisá-los através do diagnóstico criado no objetivo dois, a pesquisa apresenta proposições 

de experiências de turismo cinematográfico, ancorado em ideias ao redor do mundo e adaptadas 

a realidade da comunidade da Barra.  

 Durante o percurso para Barra, antes mesmo de chegar na comunidade, os visitantes 

precisam atravessar uma passagem molhada, onde existe um cenário natural em que é propício 

a criação de um espaço “instagramável” em um recuo entre as árvores, onde as pessoas podem 

parar para registrar o momento, o cenário, e apreciar o pôr-do-sol que pode ser visto naquela 

localidade. Como uma possível primeira parada, há a possibilidade da criação de placas com 

QR CODE em que os visitantes possam acessar informações além de Bacurau, também sobre 

a Barra para que as pessoas entendam sua história e adentrem na realidade da comunidade. A 

figura 37 a seguir é um exemplo de espaço “instagramável”. 
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Figura 37 – Exemplo de espaço “instagramável” 

 

Fonte: Narcity, 2019.  

 

A casa da personagem Darlene na trama do filme também funciona como um bar, e 

atualmente a casa está abandonada, sendo necessário um reparo em suas paredes e telhado 

especialmente, assim como também uma limpeza dentro da casa e no seu entorno, uma vez que 

existe muita vegetação ao seu redor. A residência possui uma bela paisagem no seu entorno, 

com formações rochosas ao fundo, sendo uma casa muito antiga que remete ao passado, além 

de quem a visita conseguir ter uma ampla visão da comunidade da Barra antes mesmo de chegar 

no destino. Diante disso, após uma restauração e revitalização, há a possibilidade da criação de 

uma pequena loja de souvenirs no ambiente da casa, com venda de objetos artesanais que 

remetem ao filme e também a comunidade da Barra, além de venda de bebidas fazendo 

referência ao bar da trama de Bacurau, e comidas típicas da região. A figura 38 a seguir é um 

exemplo de loja de souvenirs.  

Figura 38 – Exemplo de loja de souvenirs 

 

Fonte: Tripadvisor. 
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Na escola, após uma restauração com pinturas em suas paredes e reparos em alguns de 

seus pisos para melhorar a infraestrutura, é propício a criação de um espaço em uma de suas 

salas de um ambiente com réplicas de figurinos usados no filme expostos para as pessoas 

visitarem e experimentarem, visto que era o lugar onde durante as gravações de Bacurau 

aconteciam as trocas de figurinos e maquiagens, além de ser o depósito onde eram guardados 

os materiais de efeitos especiais, tornando possível a criação de um espaço para uma exibição 

desses materiais e de como eram usados. Ademais, em um dos espaços da escola há também a 

possibilidade de resgatar a ideia do filme sobre “Bacurau no mapa” e exibir em uma TV um 

curta-metragem de uma releitura colocando “Barra no mapa” explicando a realidade e fazendo 

uma contextualização histórica do semiárido nordestino e do Rio Grande do Norte, com 

destaque ao Seridó, onde o lugar está inserido, seguido de Parelhas e da comunidade da Barra. 

Além disso, a criação também de um ambiente em que pudessem expor os projetos da escola, 

como por exemplo, um memorial que esclarecesse a sua história e a sua realidade para as 

pessoas conhecerem. A figura 39 a seguir é um exemplo de exposição de figurinos. 

 

Figura 39 – Exemplo de exposição de figurinos 

 

Fonte: Pulsar Imagens.    

 

Na fachada da casa do personagem Carranca após uma restauração, visto que se 

encontra com risco de desabamento, há a possibilidade de se tornar um outro cenário 

“instagramável”, uma vez que a cadeira usada pelo personagem no filme ainda se encontra lá. 

Além disso, é possível transformar a sua fachada em um espaço para apoio e consumo para 

grupos de visitantes agendados, construindo um simples ambiente em que os turistas possam 

sentar na calçada, comer e beber algo, como um gesto de boas-vindas da comunidade, servindo 
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o alimento através das suas grandes janelas da parte da frente da residência. A figura 40 a seguir 

é um exemplo de uma fachada “instagramável”. 

 

Figura 40 – Exemplo de fachada “instagramável” 

 

Fonte: Facebook Janela da Namoradeira.  

 

A casa que deu vida ao museu na trama do filme é uma residência privada. Entretanto, 

se permitido pelos residentes, há a possibilidade de colocar placas de sinalização com a 

tecnologia de QR CODE onde ao apontar com a câmera do celular, o visitante poderá fazer um 

tour em um “museu virtual”, obtendo informações sobre Bacurau, fazendo referência ao filme 

e ao acervo que estava guardado dentro do museu na trama. Os QR CODES seriam divididos 

em temas referenciando o museu do filme, sobre a história do cangaço, as armas no Nordeste, 

religiosidade, ex-votos no Nordeste e famílias, por exemplo. Sugere-se reaplicar o letreiro 

“Museu de Bacurau” na fachada da casa. A Figura 41 a seguir é um exemplo de uso de QR 

CODE em Museu. 

Figura 41 – Exemplo de QR CODE em Museu 

                                      

                                                            Fonte: Jornal Agora Litoral Norte, 2021. 

  

A igreja São Francisco de Assis possui missa todo domingo às 17h, e às 19h toda 

quinta-feira rezam o terço. No mês de setembro realizam a festa da padroeira e no mês de maio 

tem novena todos os dias. A maioria da população da comunidade é católica, e existe a pastoral 

que realiza a infância missionária todo sábado pela manhã. Diante disso, existe a possibilidade 

de criar placas sinalizando a igreja, visto que a sua infraestrutura está bem conservada, porém, 
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não existe nenhuma sinalização, com o auxílio de QR CODES que permitem visualizar as cenas 

em que aparecem no filme e entender mais sobre a sua história, além de abrir para visitação. A 

Figura 42 a seguir é um exemplo de uso de QR CODE em uma igreja. 

 

Figura 42 – Exemplo de QR CODE em uma igreja 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guia Chapada Diamantina, 2022.  

 

Após restaurar a estrutura que se encontra deteriorada no momento, reformando teto, 

pisos e paredes, na casa da personagem Carmelita, quando houver grupos de visitas 

programadas, torna-se propício a criação de uma “sala de cinema” com estrutura simples e uma 

decoração com elementos regionais, como por exemplo tamboretes confortáveis, em que as 

pessoas possam além de visitar a casa, também assistir Bacurau e seu making off (Filme Bacurau 

no Mapa), assim como outros filmes nordestinos, produções inclusive locais que abordam o 

cangaço, a região Nordeste e a sua cultura e natureza, como por exemplo filmes mais antigos 

“O Cangaceiro” (1953) e “O Auto da Compadecida” (2000), além de filmes e vídeos produzidos 

pelos moradores do próprio município, exibidos por projetores portáteis nas paredes da casa, 

que poderia ser usufruído também pela população local. O local funcionaria por meio de uma 

pequena curadoria municipal que elaboraria uma programação dessas produções, além da 

possibilidade da criação de um espaço para venda de souvenirs e artesanatos. A figura 43 a 

seguir é um exemplo de uma sala de cinema. 

 

Figura 43 – Exemplo de “sala de cinema” 

 

Fonte: Centro Sabiá.  
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Na quadra, foi onde aconteceu uma das cenas mais fortes e tensas do filme em que uma 

criança é assassinada por um dos forasteiros estrangeiros. Diante disso, há a possibilidade de 

“flertar” esse espaço com um turismo “sombrio”, que também dialoga com a atmosfera de medo 

durante a noite em Bacurau - Barra. E caso seja possível pessoas visitarem durante a noite ou 

pernoitarem em Barra, é propício fazer um ambiente para contação de histórias de terror e 

lendas da comunidade e da região, narradas pelos próprios moradores da comunidade que se 

dispusessem, além de brincadeiras como “esconde-esconde”. A figura 44 a seguir é um exemplo 

de um espaço de roda para contação de histórias. 

 

Figura 44 – Exemplo de roda para contação de histórias 

 

Fonte: WWF Brasil. 

 

Em uma das cenas do filme no bar é citado a existência de uma bebida típica da região, 

diante disso, seria interessante a criação de rótulos colocados em garrafas de bebidas no intuito 

de simbolizar a cachaça de Bacurau. Além disso, alguns objetos que foram utilizados nas cenas 

do bar no filme ainda permanecem lá, como por exemplo o banco utilizado por uma criança na 

cena, além da mesa onde um dos forasteiros colocam o chip cortando o sinal do povoado, 

tornando possível assim criar espaços “instagramáveis” em que as pessoas que visitarem 

possam registrar o momento. Assim como também a possibilidade de ter um espaço para 

conversação com o proprietário do lugar, visto que foi uma pessoa que participou do filme como 

figurante. A figura 45 a seguir é um exemplo de espaço “instagramável”. 
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Figura 45 – Exemplo de espaço “instagramável”  

 

Fonte: Pinterest. 

 

Na lavanderia pública da comunidade pode haver a criação de um espaço para rodas 

de conversas com as próprias moradoras que se interessam em compartilhar suas histórias e 

experiências que viveram durante as gravações do filme, até mesmo no momento em que lavam 

suas roupas. Além disso, há um banheiro que tem a possibilidade de se tornar um banheiro 

público onde os visitantes podem utilizar, após passar por uma reforma, visto que foi observado 

no momento da visita técnica que sua estrutura não se encontra em boas condições, sendo 

necessário restaurar vaso sanitário, pisos, paredes, porta e colocar iluminação e sinalização 

adequada. A figura 46 a seguir é um exemplo de espaço com rodas de conversa. 

 

Figura 46 – Exemplo de espaço com rodas de conversa 

 

Fonte: UFMG. 

 

No prédio dos correios da comunidade da Barra, que está fechado atualmente, a 

prefeitura do município de Parelhas planeja construir um museu para guardar artefatos do filme 

que foram deixados na comunidade após as gravações, além das pedras com as marcas de tinta 

das mãos e assinaturas do elenco que foram feitas no dia do lançamento do filme na Barra. 

Ademais, o museu também poderia funcionar como um acervo da história do filme e da 
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comunidade da Barra, com exposições dos artefatos e de imagens e vídeos feitos pelos próprios 

moradores antes, durante e após as gravações, além de projeções de sons, imagens e atividades 

de simulações que remetem ao filme. A figura 47 a seguir é um exemplo de museu. 

 

Figura 47 – Exemplo de museu 

 

Fonte: Franklin Gomes. 

 

Ainda há também a possibilidade da criação de um redário (um espaço para acomodar 

redes) e um ambiente com espaço para que os grupos que fossem visitar pudessem acampar 

com suas barracas e pernoitarem na comunidade, visto que não existe nenhum empreendimento 

de hospedagem na Barra. Grupos de visitas que fossem programados, poderiam hospedar-se 

como também fazer refeições na residência da Dona Rosa, que também possui um pequeno 

mercado, além de ser uma das moradoras mais antigas da comunidade e ser bastante receptiva 

com as pessoas que visitam a Barra. A figura 48 a seguir é um exemplo de um redário. 

 

Figura 48 – Exemplo de um redário 

 

                                                        Fonte: Kalma, 2017. 

 

 Diante disso, após identificar e analisar os elementos fílmicos da Barra e propor 

experiências de turismo cinematográfico adaptadas a realidade da comunidade, torna-se 

evidente as variadas possibilidades de experiências que podem ser ofertadas em roteiros aos 

turistas no momento das suas visitas. Apesar da comunidade precisar de um investimento 
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público, há um potencial para se desenvolver e tornar-se um destino turístico cinematográfico, 

entretanto com um fluxo pequeno e controlado, visto que o lugar tem uma capacidade pequena 

de carga (recebimento de turistas). Além disso, há uma urgência para usufruir essa 

oportunidade, visto que com o passar do tempo, o filme perde espaço na memória das pessoas. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Perante o exposto, o cinema surge como um importante instrumento de promoção de 

destinos turísticos e de alavancagem da economia global e regional, gerando emprego e renda, 

por exemplo. Além de divulgar a imagem de uma cidade ou lugar, as produções 

cinematográficas impulsionam o surgimento de um novo segmento turístico chamado de 

turismo cinematográfico. Além de atrair turistas, possibilitando uma maior visibilidade para os 

destinos, pode trazer investimento e desenvolvimento para as comunidades que são palcos 

desses cenários, transformando a realidade do lugar e ocasionando impactos positivos se for 

adequadamente planejado. 

Diante disso, para lugares que não são conhecidos pelo público, as produções 

audiovisuais podem se tornar um grande diferencial estratégico na divulgação do destino, como 

é o caso da comunidade da Barra, localizada na cidade de Parelhas, no interior do estado do Rio 

Grande do Norte, que foi cenário do filme Bacurau. Reconhecendo esse aparente impacto e a 

potencialidade dessa região em se tornar um destino de turismo cinematográfico, a pesquisa 

buscou responder quais as condições da comunidade da Barra para desenvolver o turismo 

cinematográfico baseado no filme Bacurau. 

A comunidade que foi cenário de Bacurau enfrenta muitas adversidades, como por 

exemplo em sua estrutura de acesso, além de revelar a necessidade de um planejamento turístico 

e de um investimento público para uma capacitação do destino e captação de turistas.  

Barra é um distrito que ainda necessita desenvolver sua infraestrutura, visto que ainda 

detém muitos problemas, e o filme Bacurau foi de extrema importância para dar luz aos 

problemas enfrentados pela comunidade. Entretanto, foi possível constatar que há um grande 

potencial para se desenvolver e atender ao turismo cinematográfico, mas com um fluxo menor 

e controlado de visitantes. O local é pequeno e não comporta uma grande quantidade de 

visitantes diários. É necessário pensar que o desenvolvimento do turismo cinematográfico na 

comunidade deve garantir uma experiência de visitação de qualidade para o turista, ao mesmo 

tempo que permita não apenas oportunidade de negócio, mas de qualidade de vida de seus 
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moradores. Qualidade que passa por mantenimento de suas tradições e costumes, valorização 

de sua cultura sem muito fetichismo. Qualidade que também dialoga com o respeito ao ritmo 

tranquilo dos seus dias, com a simplicidade de seu povo, mas que permita melhorias nas 

condições de deslocamento, segurança, saúde, trabalho, entre outros. Assim, reconhecendo 

todas essas necessidades de alcance, propomos algumas práticas de turismo cinematográfico na 

comunidade, um dos objetivos apontados na pesquisa, visto que em Barra ainda permanecem 

vários lugares que foram cenários de Bacurau. 

Conclui-se este trabalho entendendo a importância de desenvolver mais estudos sobre 

turismo cinematográfico, visto que é um segmento novo que carece de estudos que o abordem 

em diferentes realidades. Destacamos então a necessidade de reproduzir essa pesquisa em 

outros lugares que assim como a comunidade da Barra, não são conhecidos/visitados pelo 

público turístico, mas que foram cenário de produções audiovisuais e tem potencial para tal. E 

espera-se que com os resultados obtidos tenha-se entendido a relevância de aproximar o turismo 

e o cinema, sobretudo como instrumento de difusão de destinos. 
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