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                                            RESUMO 

O Município de Cabaceiras, no Estado da Paraíba, instituiu, em 2007, o projeto 
intitulado Roliúde Nordestina – proposta política de incentivo à criação, nesse 
território, de um polo cinematográfico paraibano. Esta pesquisa objetiva discutir a 
produção do cinema, no referido Município, e como essa atividade dinamiza a 
economia local, à luz da sua realidade social.  Problematiza-se, assim, como esse 
ousado projeto fomenta o desenvolvimento econômico daquele território, ampliando 
o empoderamento dos seus moradores, enaltecidos pela ideia de Cabaceiras se 
tornar um espaço de produção cinematográfica e vir a ser conhecida nacionalmente. 
A hipótese é que o movimento político, aliado à produção fílmica, amplie a 
participação dos munícipes e dos agentes culturais no desenvolvimento 
socioeconômico do Município. Desta forma, foi feita uma pesquisa pautada na 
aplicação da metodologia qualitativa para a análise das entrevistas realizadas entre 
os anos de 2011 e 2013 e das conversas informais com vinte moradores da cidade. 
A investigação tem amparo em alavancas metodológicas: análise documental-
institucional, análise de dados quantitativos secundários (IBGE) e análise 
bibliográfica. Considerando, também, os recursos fornecidos pela história oral, 
apresenta-se a seguinte tese: por mais que a Roliúde Nordestina não tenha logrado 
os efeitos esperados, ou apenas tenha servido a interesses de grupos políticos e 
intelectuais, é certo que o uso do território pelos produtores de filmes tem favorecido 
a visibilidade sociocultural de Cabaceiras na mídia estadual, tornando-a referência 
de espaço cinematográfico na Paraíba. Não se deve afirmar que a política local da 
Roliúde Nordestina é ineficaz em toda a sua abrangência, visto que o marketing 
difunde a oferta de um espaço voltado para a apropriação do mercado 
cinematográfico. A sistematização dos pontos convergentes e divergentes entre os 
sujeitos entrevistados permitiu absorver as singularidades encontradas a partir da 
intensificação do uso do território pelos cineastas brasileiros, o que oportunizou, em 
verdade, visualizar as dinâmicas da política local que, em geral, é vista de forma 
homogênea e, para alguns, de maneira acrítica. Nesse contexto, a política cultural 
da aproximação entre os sujeitos integrantes da vida política e cultural do Município 
destaca-se como elemento importante à simbologia, da qual emerge uma nova 
espacialidade em que as pessoas são valorizadas do ponto do inusitado, embora 
não sejam sujeitos ativos na política institucionalizada.  
 
Palavras-chave: Roliúde Nordestina. Cabaceiras. Produção Fílmica. Uso do 
Território. 

 



ABSTRACT 

The city of Cabaceiras, in the state of Paraíba, created in 2007 a project called 

Roliúde Nordestina (Northeastern Hollywood) – a political measure to encourage the 

creation of a scene of film production in the area. This research aims at discussing 

film production in Cabaceiras and how this activity enhances the local economy. We 

discuss, thus, how this daring project promotes the area's economical development 

and the effect it has on the city's inhabitants, who are thrilled by the fact that their 

birthplace might become a center of film production and might eventually be known 

nationwide. The hypothesis is that the political movement, together with actual film 

production, broadens the participation of inhabitants and cultural agents in 

Cabaceiras' socioeconomic development. Thus, a research has been carried out 

guided by a qualitative methodology for the analysis of interviews that took place 

between the years of 2011 and 2013 and of informal conversation with twenty 

inhabitants. Taking in consideration the resources provided by oral history, the 

following thesis is proposed: although the Roliúde Nordestina may not have reached 

the expected goals, or may have served the interests of political and intellectual 

groups, it is certain that the use of the territory by film producers has favored the 

sociocultural visibility of Cabaceiras in the state's media, making it a reference of 

cinematographic spaces in the state of Paraíba. The local policy of the Roliúde 

Nordestina cannot be said to be totally ineffective, since marketing promotes the offer 

of a space well-suited to appropriation by the film production market. The 

systematization of the convergent and divergent issues between the interviewed 

individuals has made it possible to absorb the singularities found since the 

intensification of the use of the area by Brazilian filmmakers, which gave the 

opportunity to visualize the dynamics of the local policy that is, in general, seen in an 

homogeneous and, by some, uncritical way. In this context, the cultural policy of 

approximation between the individuals that compose the political and cultural life of 

the city stands out as an important element to the symbology, from which emerges a 

new specialty in which people are valued from a point of view of the artistic and the 

uncommon in the nation and state media, even though they are not active subjects in 

the institutionalized politics. 

Keywords: Roliúde Nordestina. Cabaceiras. Film production. Use of territory. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta tese discorre sobre a realidade social do Município de Cabaceiras, no 

Estado da Paraíba, localizado na Região do Cariri (Ilustração 1), considerando os 

aspectos da cultura e da economia, no que diz respeito à dinâmica da produção do 

cinema e ao uso do território do município em questão. 

De acordo com o Censo 2010, Cabaceiras tem uma população de 5.035 

habitantes e uma área de 452,922 km2. Apresenta problemas sociais e econômicos 

inerentes à maior parte das cidades brasileiras, tais como pobreza, desemprego e 

falta de saneamento. Além disso, é o município de menor índice pluviométrico 

anual do Brasil – em média de 300 mm (BRASIL, 2010).  

Ilustração 1 – Localização do Município de Cabaceiras. 

 

 

 

Cabaceiras é um município marcado pela seca, comprovadamente em função 

da escassez de chuvas na região. Emancipado em 1835, apresenta características 

geográficas e culturais que, nos últimos anos, têm servido à exploração da indústria 

do cinema brasileiro, especialmente por meio da iniciativa de empresas privadas. 
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Entretanto, essas características, predominantemente naturais, chamam a atenção 

dos cineastas que buscam empreender alguma crítica com relação ao regionalismo 

e aos problemas sociais do Nordeste, enquadrando-se no perfil de cidades do 

interior da Paraíba que, historicamente, servem de ambientação para gravação de 

filmes e documentários.  

Noticia-se que, em 1921, foi produzido o primeiro filme em Cabaceiras – fato 

narrado pelo historiador paraibano Willis Leal, na obra Cinema na/da Paraíba, 

publicada em 2007. No entanto, com base em relatos orais (Cf. Anexo F), afirma-se 

que o auge da cultura para o cinema ganhou notoriedade a partir da produção e 

gravação parcial, em 1998, do longa-metragem O Auto da Compadecida, uma 

adaptação da obra do escritor paraibano Ariano Suassuna, cuja direção coube ao 

renomado diretor de cinema e de TV, o recifense Guel Arraes (Ilustração 2).  

Este filme popularizou-se no cinema e na televisão, retomando o sucesso de 

público para o cinema nacional e servindo de referência de qualidade 

cinematográfica para a crítica especializada brasileira. Ao passo que o cinema 

nacional foi se consolidando, Cabaceiras – um dos lugares objeto de cenário para o 

filme – agregou, politicamente, novos sentidos ao seu cotidiano, estabelecendo o 

marketing de espaço propício à gravação de filmes e divulgação de talentos 

artísticos voltados à sétima arte.  

 

Ilustração 2 – Pôster do filme O Auto da Compadecida (1998) 

 
Fonte: omelete.uol.com.br  
Acesso em 3 ago. 2013. 
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A partir de então, a contribuição à imagem da cidade foi enaltecida no estado 

paraibano e, também, nacionalmente, visto que os documentos oficiais apontam a 

expressividade do nome fantasia Roliúde Nordestina na mídia escrita e falada do 

Brasil (sites da internet, jornais escritos, informativos culturais/turísticos, telejornais, 

documentários, etc. – Cf. os dois relatórios apresentados ao Banco do Nordeste, 

constante nos anexos). Isso, certamente, motivou, em 2007, a aprovação do Plano 

Municipal criador da expressão “Roliúde Nordestina” (ver Fotografia 1), atribuída a 

Cabaceiras. Essa designação é uma alusão à Hollywood norte-americana, em Los 

Angeles, Estados Unidos. O letreiro abaixo decorre da execução daquele projeto 

político financiado pelo BNB e está situado na entrada da cidade, enaltecendo a 

imagem do lugar que, apesar das dificuldades estruturais e técnicas retivas à 

gravação e produção cinematográfica, tem tradição no cinema nacional.  

 

Fotografia 1 – Letreiro na entrada da cidade. 

 
                                    Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador (2012) 

 

O cinema produzido na Paraíba (dirigido por cineastas de outros Estados, 

com o uso do lugar para gravação das cenas) é diferente do cinema da Paraíba 

(cuja direção é promovida por cineastas paraibanos e por eles mesmos produzidos). 

Decerto, assim como a Hollywood, uma das propostas da Roliúde Nordestina é a 

consolidação de um espaço próprio de cinema, firmando um regionalismo que atrai 

novos investimentos por parte dos setores privados e pelo Estado. 

Mediante estes dados, surge, então, a necessidade de compreender como o 

território interessa à produção fílmica, no sentido de identificar quais os efeitos 

econômicos e culturais decorrentes da apropriação do lugar para este fim. A 

definição de território, adotada nesta tese, segue o entendimento exposto pelo 
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geógrafo Milton Santos (1997), denotando o espaço habitado, buscando, ainda, 

compreender as transformações qualitativa e quantitativa nesse mesmo espaço 

concreto. 

De fato, a cidade da Região do Cariri serviu, até 2014, de cenário para vários 

filmes, documentários e telenovelas nacionais. Ressalte-se que a maior parte 

dessas produções descreve e explicita a cultura regionalista do Nordeste. Dito isso, 

registramos que, nesta pesquisa, vislumbra-se a preocupação de compreender 

como o uso do território pelo mercado cinematográfico favorece a reinvenção da 

cidade, direcionada ao desenvolvimento econômico. 

Em Cabaceiras, o ambiente natural e o construído são objetos do mercado do 

cinema. Em conformidade com esse fato, constata-se que, entre os anos de 1921 e 

2013, cerca de 30 filmes – de curta e longa-metragem – foram ali rodados. É 

importante mencionar que as festividades tradicionais (da padroeira da cidade e a 

festa cultural do Bode Rei), bem como o Museu da Memória Cinematográfica e o 

Espaço Cultural do Banco do Nordeste (Cf. Fotografia 2) difundem a imagem de 

cidade que tem, no imaginário coletivo, vocação para o cinema. 

Fotografia 2 – Espaço Nordeste em Cabaceiras – contribui para a difusão de práticas culturais 
da localidade 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador (2013) 

 

Além disso, as condições físico-climáticas – luminosidade forte (típica da 

região do Cariri paraibano), escassez de chuva, temperaturas elevadas (acima de 

35°), vegetação seca e rasteira – e as culturais – festividades religiosas, patrimônio 

edificado que remonta ao século XIX (Cf. Fotografias 3, 4 e 5), e a tradicional festa 

do Bode Rei – revelam-se como elementos atraentes para apropriação dos 

produtores de cinema, por mais que muitas cidades do interior paraibano 
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apresentam essas características. No entanto, em Cabaceiras, a difusão da imagem 

de cidade cenário para os filmes é mais consolidada no mercado da produção 

cinematográfica.  

 

Fotografia 3 – Fachadas das casas em Cabaceiras 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador (2011) 

 
 

Fotografia 4 – Fachadas das casas em Cabaceiras 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador (2011) 
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Fotografia 5 – Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição: uma dos cenários originais 

utilizadas nas gravações do 'O Auto da Compadecida'. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador (2012) 

 

Reconhecendo tais características, o mercado toma posse do território, a fim 

de consolidar suas visões e metas, modificando as práticas econômicas e culturais  

no lugar e explorando recursos humanos. A respeito da exploração efetiva de 

Cabaceiras pelos produtores do mercado cinematográfico, e amparado nos estudos 

especializados da sociologia, é possível declarar que a reinvenção da cidade é a 

mobilização adequada à reafirmação da cidadania do povo cabaceirense, 

independentemente dos efeitos econômicos (renda e trabalho a partir do uso do 

território pelo mercado do cinema) para a modificação dos fazeres culturais da 

população e, consequentemente, para a circulação de renda na comunidade.  

A avaliação em torno da relação entre os moradores da cidade e o projeto 

político que pretende fundar ali um polo da indústria do cinema (fomentado pelo 

Estado e atraindo o setor privado) revela-se necessária, pois, indubitavelmente, é 

através dessa indústria que se permite compreender os avanços na economia e na 

qualidade de vida (saúde, educação, lazer, cultura, etc.) do ambiente objeto da 

pesquisa. Por isso, é fundamental investigar como os moradores de Cabaceiras 

participam da implementação da proposta política executada, e como se tem 

auferido vantagem econômica com a institucionalização da política pública. 

A política de promoção da cidade merece ser discutida, segundo a 

compreensão do conceito de cultura também na sua perspectiva economicista, a fim 

de que se possa compreender como a política cultural interfere na vida do povo 

cabaceirense. Particularmente, esta pesquisa questiona o fato de como a produção 

do cinema e o uso do território têm contribuído para o desenvolvimento 



15 

 

socioeconômico daquela localidade, em face do estabelecimento do marketing da 

Roliúde Nordestina. 

A construção da ideia de desenvolvimento econômico (ou de crescimento 

econômico) para o povo de Cabaceiras, presente no discurso político e na 

propaganda oficial de intensificação do mercado cinematográfico nos últimos cinco 

anos (2007 a 2013), bem como a problemática da emancipação política dos sujeitos 

nesse mesmo processo de uso do território, são temas a serem discutidos aqui. 

Como ocorre a dinamização da economia e da cultura no município, a partir 

da estruturação de um polo para a produção cinematográfica? Para responder tal 

questionamento, a presente pesquisa busca discutir, em primeiro plano, a 

construção da imagem cultural de Cabaceiras como cidade do cinema e para o 

cinema, cujo marco oficial decorre do projeto que institui, em 2007, a Roliúde 

Nordestina, à luz da compreensão sobre a importância econômica da produção do 

cinema e a difusão midiática dessa cidade. De forma mais delimitada, formulamos os 

seguintes objetivos específicos: 

I – Promover discussões em torno do conceito de cultura e da economia da 

cultura, destacando, em especial, a importância do cinema como objeto da cultura 

do consumo em Cabaceiras; 

II – Destacar como a produção do cinema fílmico paraibano despertou a 

importância do simbolismo cultural em Cabaceiras, para que se possa desenvolver 

novas concepções acerca do uso do território em função do cinema nacional; 

III – Discutir, criticamente, como o uso do território pelo mercado do cinema 

reconduz à criação de um lugar reinventado – a Roliúde Nordestina, visto que o 

cenário cinematográfico enseja o marketing para conferir a visibilidade sociocultural 

dos moradores da cidade. 

A escolha do tema aqui proposto deu-se em razão do interesse do 

pesquisador em discutir a questão da cultura sob a perspectiva da produção 

cinematográfica, numa dada realidade local. Do ponto de vista da ciência, esta 

reflexão expõe à comunidade acadêmica e à sociedade a relação entre mercado 

cinematográfico e cidade, segundo o contexto político, geográfico e cultural, 

apresentado pelo ambiente objeto da pesquisa. Durante as investigações, não foram 

identificados trabalhos, de âmbito acadêmico, que se propusessem a desmistificar a 
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proposta da implantação do polo cinematográfico de Cabaceiras, considerando os 

efeitos políticos e econômicos do mercado atuante nos últimos cinco anos. 

A hipótese desta investigação é que o movimento político, associado à 

produção fílmica, amplie a participação dos munícipes e dos agentes culturais no 

desenvolvimento socioeconômico do Município cabaceirense. Desta forma, foi feita 

uma pesquisa pautada na aplicação da metodologia qualitativa para a análise das 

entrevistas realizadas entre os anos de 2011 e 2013 (Cf. as transcrições nos 

anexos) e das conversas informais com vinte moradores da cidade.  

No mais, importa registrar que a presente investigação tem amparo em 

alavancas metodológicas: análise documental-institucional, análise de dados 

quantitativos secundários (IBGE) e análise bibliográfica. Como técnica para a 

reconstrução das evidências empíricas, utilizou-se o método do estudo de caso.  

Considerando, também, os recursos fornecidos pela história oral, apresenta-

se a seguinte tese: por mais que a Roliúde Nordestina não tenha logrado os efeitos 

esperados, ou apenas tenha servido a interesses de grupos políticos e intelectuais, é 

certo que o uso do território pelos produtores de filmes tem favorecido a visibilidade 

sociocultural de Cabaceiras na mídia estadual, tornando-a referência de espaço 

cinematográfico na Paraíba, à medida que se difunde, tacitamente, no imaginário 

coletivo, a necessidade da sociedade acatar e a proposta política de ofertar a cidade 

como cenário para filmes e telenovelas. 

Esta pesquisa, teoricamente, norteou-se pelos conceitos de cultura (com base 

nos estudos de Eagleton, Tolila, Hobsbawn, Coelho, Williams, Chauí, Certeau, 

Durham, Gama), de economia da cultura (utilizando as teorias de Tolila, Valiati, 

Barbalho, Salazar e Roche), de uso do espaço e do território (com foco nas 

pesquisas de Sánchez, Milton Santos, Souza, Lefebvre), dialogando, assim, as 

áreas da sociologia urbana, da geografia humana, da história e da filosofia. Assim 

sendo, buscou-se a interpretação das fontes documentais e a compreensão 

necessária para responder aos questionamentos anteriormente formulados. 

Como método de procedimento, este trabalho teve por base a postura 

fenomenológica, uma vez que se tencionou desvendar o fenômeno para além da 

aparência, observando-se os fatos vividos e seus significados, isto é, o objeto de 

estudo passou a ser o próprio fenômeno (os acontecimentos em si mesmos). Daí o 

motivo de o método fenomenológico partir da compreensão do viver e não de 

conceitos ou definições preestabelecidas quanto à ideia da cultura do cinema.  
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Para a coleta documental e tratamento do material obtido nas fontes 

primárias, levou-se em consideração dois aspectos: a) o contexto da realidade local 

– sociedade civil, instituições públicas e organizações não governamentais; e b) a 

experiência da exploração do território pelo mercado do cinema nacional. As fontes 

primárias referem-se ao arcabouço legal de institucionalização da Roliúde 

Nordestina, além de análises de fotografias e de documentos oficiais (arquivos 

públicos). 

Fez parte do universo da investigação a realização de quatro entrevistas 

padronizadas com agentes relacionados à política pública de cultura de Cabaceiras 

(chefe do Departamento de Turismo, secretária de Educação e Cultura, um vereador 

e um ex-prefeito), e com seis moradores da cidade, todas documentadas e 

devidamente registradas. A observação direta intensiva realizou-se após o 

levantamento do aporte teórico ligado ao objeto da investigação, igualmente 

facilitada por meio da história oral (com base nos estudos dos historiadores: Marieta 

Ferreira e Janaína Amado, 1998; Peter Burke, 1992 e Grwyns Prins, 1992). 

A coleta do referencial bibliográfico executou-se nas seguintes bibliotecas: 

Banco de Teses e Dissertações da USP, Biblioteca do CCHLA da UFRN, Biblioteca 

do Centro Cultural Banco do Nordeste da cidade de Sousa, Biblioteca Central da 

UFPB, acervo pessoal do pesquisador. 

No que diz respeito ao acervo documental, com o propósito de colher as 

informações que favorecessem a instrumentalização da escrita da tese, foram 

necessárias visitas ao Instituto Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP), 

ao Museu Cinematográfico de Cabaceiras (fotografias, jornais, revistas etc.), à 

Secretaria de Educação e Cultura de Cabaceiras, dentre outros órgãos relacionados 

ao objeto da pesquisa. 
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2 CULTURA, POLÍTICA DE ESTADO E CINEMA 

Nesta seção, expor-se-á a discussão crítica em torno da conceituação de 

cultura e economia da cultura na ideologia do desenvolvimento socioeconômico. A 

partir dos elementos argumentativos captados, será empreendida uma avaliação do 

cinema, enquanto produto cultural, econômico e importante elemento no contexto 

das relações estabelecidas na cultura do consumo da sociedade contemporânea. 

2.1 Cultura e seus aspectos conceituais: conexões com a produção do cinema e o 

desenvolvimento socioeconômico 

O termo cultura vem do vocábulo latino cultura, oriundo do verbo colere 

(significa cultivar, no sentido concreto de cultivar os campos). Recentemente, o 

termo vem adquirindo outra acepção, aplicada à própria pessoa humana, com o 

significado trabalho ou cultivo de si mesmo no âmbito espiritual, especialmente no 

campo das letras e do saber (GAMA, 1987, p. 173). 

De conformidade com Cunha Filho (2006, p. 87), ao discutir direitos culturais, 

a cultura se projeta, ultimamente, sobressaindo-se na pauta dos debates particulares 

e nas preocupações do Estado. O mencionado autor, em outra obra, pondera acerca 

dos significados atribuídos à palavra cultura: 1) conjunto de conhecimentos de uma 

única pessoa; 2) o sentido que confunde expressões – arte, artesanato e folclore – 

como sinônimas de cultura; 3) o conjunto de crenças, ritos, mitologias e demais 

aspectos imateriais de certo povo; 4) cultura para o desenvolvimento e acesso às 

mais modernas tecnologias; 5) o conjunto de saberes, modos e costumes de 

determinada classe, categoria ou de uma ciência (cultura burguesa, cultura dos 

pescadores, cultura do direito etc.); 6) conceito que se refere a toda e qualquer 

produção material e imaterial de uma coletividade específica, ou até mesmo de toda 

a humanidade (CUNHA FILHO, 2000, p. 22-23). 

Considera-se a afirmativa de que, por diversos motivos, a cultura se 

transformou em preocupação elementar na sociedade contemporânea, de sorte que 

aparenta, à primeira vista, ser a responsável pela gama dos problemas sociais, 

tomando para si a resolução dos conflitos atuais e futuros. Contudo, a sociedade 

não vive em função da cultura, visto que os sujeitos são atores que modificam as 

práticas culturais (EAGLETON, 2005). Por isso, entende-se a cultura como algo 

construído e não como objeto estável e imutável no contexto do capitalismo. 
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Na sociedade pós-moderna, conforme o sociólogo Eagleton (2005), ao 

estudar a ideia de cultura, deve-se compreender a vida social e cultura estão 

interligadas, segundo os moldes estéticos ditados pelo mercado, de sorte que alguns 

elementos reunidos conduzem as práticas (sociais e culturais) do local, do corpo e 

da identidade a revisões e a novos paradigmas, tendendo à integração cultural, ao 

compasso do sistema mercadológico. 

A partir dos argumentos do mencionado sociólogo, é importante destacar que 

a cultura e as políticas culturais estão associadas ao debate acerca das políticas 

públicas. Assim sendo, elas se mostram como assuntos pontuais na pauta do 

desenvolvimento socioeconômico com base local. 

Ademais, a compreensão do conceito de cultura não é unívoca, porque diz 

respeito aos aspectos materiais e imateriais (ou tangíveis e intangíveis) da vida 

humana. Assim, na maior parte das vezes, esse termo se presta a caracterizar 

formas de comportamento humano, as quais podem estar relacionadas à identidade, 

aos costumes, às memórias e aos valores a serem preservados na sociedade 

(SILVA, 2009). Enquanto que o sociólogo Coelho (2007a) afirma que a cultura está 

cercada de complexidade, para Santos (2005, p. 50), a cultura é a dimensão da 

sociedade, incluindo todo o conhecimento, num sentido ampliado, e todas as 

maneiras como esse conhecimento é expresso. 

Conforme Cuche (1999, p. 10), a cultura é um processo de adequação 

imaginada e controlada pelo ser humano. Esse processo revela a substituição dos 

seus instintos, de uma forma mais flexível e facilitada, favorecendo sua adaptação 

ao meio social, tornando possível a transformação do meio natural, bem como 

demonstrando a vantagem de ser mais facilmente transmissível às gerações 

seguintes. 

O que se verifica, na verdade, é que o termo carrega várias ramificações: 

artes plásticas, artes cênicas, música, literatura, cinema e audiovisuais, patrimônio, 

arquivos e bibliotecas (CARRASCO ARROYO, 2006, p. 17-18). Cabe observar que 

nos interessa, nesta investigação, a cultura relativa ao cinema, como indústria que 

pode modificar e produzir um fazer cultural, através do qual se exprime a criatividade 

humana, configurando-se um aparato que adota técnicas próprias. 

Sob esse viés, a presente tese de doutorado adota a concepção de cultura 

relacionada à perspectiva do cinema, como expressão da arte e como indústria, 

reconhecendo ser plenamente possível o diálogo entre essas duas realidades. Além 
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do mais, a compreensão de cultura como aporte que pode favorecer o 

desenvolvimento socioeconômico, torna-a apta a ser aplicada ao mercado 

cinematográfico. É a partir da ideia de cultura, como valor fundante da sociedade, 

particularmente na perspectiva do processo de convivência social, que se reforçam 

seus costumes, folclore, crenças e mitos, repassados de geração em geração. Por 

outro lado, é importante afirmar que a produção da cultura se faz e se refaz, sob 

variados aspectos e em novas formas, diante do capitalismo. 

Em seu livro Cultura (1992), Williams expõe a tese sobre uma cultura em 

comum, abrangendo um caráter universal, negando supostas hierarquias que 

considerem determinada cultura superior ou inferior. Dessa forma, o autor define 

“[...] a cultura como o sistema de significações mediante o qual necessariamente (se 

bem que entre outros meios) uma dada ordem social é comunicada, reproduzida, 

vivenciada e estudada” (WILLIAMS, 1992, p. 13). 

Destaca-se, então, a importância da cultura como recurso, no mundo atual, 

em face da economia e do desenvolvimento com base local. Em vista disso, sem 

desconsiderar a educação e a pesquisa científica, “[...] a cultura constitui agora uma 

questão de relevo para todos [...] tornou-se, mesmo, um direito do cidadão, e o 

acesso a ela sinaliza o desenvolvimento geral de uma sociedade” (TOLILA, 2007b, 

p. 35). Em conformidade com essa opinião, Coelho diz que: 

[...] a cultura vem sendo, nas últimas décadas, sistematicamente 
pensada como meio para dois fins declarados prioritários, o 
desenvolvimento humano e o desenvolvimento econômico. Nenhum 
dos dois poderá ocorrer se a cultura não for, ela mesma, sustentável, 
se a cultura não for culturalmente sustentável [...] se ela não for vista 
como um fim em si, não apenas como meio (COELHO, 2007b, p. 18). 

Sendo assim, a concepção amadurecida de cultura, segundo as visões 

políticas de cada época, detém as chaves que facultam a liberdade, a equidade e o 

diálogo. Ou, paradoxalmente, cedem ao controle, à discriminação e à intolerância. 

“Pensar a função política da cultura no mundo contemporâneo, significa revisar os 

parâmetros das relações sociais e econômicas que fomos capazes de construir” 

(BRANT, 2008, p. 75). Nesse sentido, Coelho, em outra pesquisa sobre cultura e 

desenvolvimento, afirma que: 

[...] o modo tradicional, na verdade nunca suficientemente 
implementado, baseava-se no modelo de sociedade que tinha na 
economia o centro de tudo, com os demais girando em órbitas 
menos ou mais afastadas do centro, conforme a natureza da 
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questão. A fortaleza econômica deveria criar as condições para o 
que se convencionou chamar de serviços públicos e infraestrutura 
urbanos (2008a, p. 63). 

Essa mesma visão foi expressa por Brant (2008, p. 75), no sentido de a 

cultura ser visualizada como uma atividade econômica que “[…] saiu do 

confinamento, ultrapassou fronteiras, mas ainda mantém vícios e dependências de 

uma atividade ligada aos poderes políticos e econômicos”. Assim, não pode haver 

desenvolvimento econômico e humano “[...] sem que a cultura esteja instalada no 

centro das políticas públicas todas, da educação à saúde, do transporte à 

segurança, da economia à indústria.” (COELHO, 2007b, p. 17)1. 

Se, de um lado, há o entendimento de que a cultura é ferramenta essencial 

para o desenvolvimento da sociedade, de outro, há críticas fortes que afastam o 

usufruto da cultura como objeto das políticas neoliberais e como produto descartável 

do consumismo desenfreado. 

Conforme se percebe, a cultura e a economia estão intimamente 

relacionadas, visto serem visíveis os impactos econômicos da cultura, 

principalmente no que se refere aos bens e serviços simbólicos. Todavia, não se 

deve esquecer que ante os processos políticos de desenvolvimento da globalização, 

a cultura torna-se um artifício para conferir qualidade de vida. Por essas e outras 

razões, as atividades culturais podem contribuir para a economia (em níveis local, 

regional e global), gerando emprego, trabalho e investimentos econômicos diversos 

(KÖSTER, 2004, p. 57-58).  

Cabe defender que não bastam medidas isoladas em favor da cultura, ou, 

ainda, medidas isoladas que se sirvam da cultura. São indispensáveis recursos e 

procedimentos sistêmicos, a fim de tratar a cultura como relações determinadas e 

concretas2. 

 A cultura tem  papéis determinados, funcionando como: a)  elemento 

catalizador de comportamentos harmônicos e integrantes em todos os âmbitos; b) 

elemento de dinamismo econômico; e c) elemento que propicia qualidade de vida, 

                                                             
1
  Destaca Kliksberg que “[...] a marginalidade e a pobreza econômicas são acompanhadas pela 
desvalorização cultural. A cultura dos pobres é estigmatizada pela sociedade como inferior, 
precária, atrasada [...]” (KLIKSBERG, 2002, p. 486-487). 

2
  Faz-se necessário o fortalecimento dessa visão sistêmica em favor do desenvolvimento pela 
cultura, sob pena de essa expressão servir apenas para a retórica e “[...] totalmente impotente para 
atuar sobre o real concreto. Sem esse sistema, não se alcançará o desenvolvimento humano que é 
condição para o econômico” (COELHO, 2007b, p. 11). 
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por denotar valor social (RAUSELL KÖSTER, 2004, p. 58-59). Na visão de Tácito, 

tem-se que: 

o desafio maior com que nos defrontamos é o da superação de 
carências elementares em parcelas marginais da população da 
sociedade e o da elevação dos padrões éticos e de participação 
efetiva nos benefícios do desenvolvimento nacional (1985, p. 9). 

Ao final de 1970, no Brasil, sobressaem-se vários questionamentos e 

discussões em torno da capacidade do desenvolvimento econômico de efetivar seus 

efeitos pretendidos, bem como desconfianças acerca das medidas relacionadas à 

efetivação desse desenvolvimento, em especial, quando se evidencia o Estado 

regulador como arena propícia ao desenvolvimento, particularmente, nos países 

subdesenvolvidos. 

Desta forma, são carências sociais que promovem um afastamento da cultura 

na perspectiva de consolidar a cidadania e inclusão econômica. Quanto ao lugar da 

cultura dentro dos processos do desenvolvimento, observa-se um certo destaque e 

ascensão a partir de 1980, período em que a ela não era identificada como 

obstáculo a ser enfrentado, ou resistência tradicionalista a ser afastada. Muito além 

disso, a cultura vem sendo reconhecida pela carga de utilidade, em razão dos 

fracassos das diversas propostas de desenvolvimento, desde fins dos anos de 1980, 

por forjarem os resultados a que se propunham e que estariam referendados pelo 

automatismo dos efeitos do desenvolvimento econômico (BURITY, 2007, p. 55). 

A função da cultura, em face do desenvolvimento socioeconômico, tem 

ligação com os projetos de desenvolvimento pelos quais, em nome da sua eficácia 

no contexto local, dialogam e respeitam a cultura do lugar, evitando choques das 

propostas desenvolvimentistas. Esses projetos são, igualmente, pensados sob os 

ângulos das políticas públicas e sociais, pois, no limiar do século XXI, houve o 

reconhecimento generalizado sobre “[...] o lugar da cultura na eficácia das 

intervenções para o desenvolvimento ou para a realização das políticas públicas [...]” 

(BURITY, 2007, p. 58-59). 

No Brasil, o projeto de emenda constitucional que previu a elaboração do 

Plano Nacional de Cultura (PNC) foi aprovado no Congresso Nacional, em junho de 

2005, sendo promulgado o dispositivo constitucional respectivo no início de agosto 

do mesmo ano. Com ele, o Estado brasileiro passou a ter o instrumento legal e de 

controle social para o cumprimento de metas de desenvolvimento cultural. 
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Em outras palavras, a institucionalização do PNC implica, de um modo geral, 

em um amplo processo de consulta à sociedade, por meio dos conselhos de 

políticas culturais, dos colegiados setoriais da cultura (nas áreas de produção 

artística e de preservação) e das conferências de cultura dos entes federados: 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

O PNC traz, em seu texto, o processo de sua própria elaboração, além de 

destacar os valores, conceitos, diagnósticos e desafios das políticas culturais. Trata-

se de uma proposta que objetiva o planejamento e a implementação de políticas 

públicas de longo prazo para a proteção e promoção da cultura e da diversidade 

cultural brasileira, tendo como objetivos: i) o fortalecimento institucional e definição 

de políticas públicas que assegurem o direito constitucional à cultura; ii) a proteção e 

promoção do patrimônio e da diversidade étnica, artística e cultural; iii) a ampliação 

do acesso à produção e fruição da cultura em todo o território; iv) a inserção da 

cultura em modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico; v) o 

estabelecimento de sistema público e participativo de gestão, acompanhamento e 

avaliação das políticas culturais. 

Estes objetivos reforçam o caráter de centralidade da cultura no bojo das 

políticas públicas, pois esse vetor é a contrapartida da questão da participação 

social. Pitombo (2007, p. 130), em artigo publicado na coletânea Teorias e políticas 

da cultura, enaltece esta dimensão que leva em conta a cultura como o lugar 

privilegiado para se construir o roteiro alternativo de desenvolvimento com base 

local. A partir dos variados aspectos conceituais do termo cultura, é possível 

identificar aquela perspectiva, enquanto valor simbólico, apto a facultar o 

crescimento econômico.  Daí, também, ser plenamente pontual conhecer a chamada 

economia da cultura. 

É válido mencionar que, conforme Lipovetsky e Serroy (2011, p. 7), as 

sociedades atuais passam a vivenciar uma “cultura mundo” que associa o mercado 

à cultura globalitária e que, de forma invariável, transforma a vida política, os modos 

de existência e a própria vida cultural, impondo-as um modo renovado de 

consagração, bem como a lógica do espetáculo, moldando-lhes para a evolução na 

escala planetária. 

Não há dúvida de que, no mundo globalizado, os mercados e indústrias 

culturais concorrem para a produção de uma cultura mundial, marcada por uma 

tendência à unificação das práticas sociais e dos seus produtos e serviços. Contudo, 
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há, de forma concomitante, uma multiplicação de demandas comunitárias e 

particularistas, aspirando ao reconhecimento das diferenças nos espaços do mundo 

globalizado. 

2.2 Produção do cinema e a cultura de consumo 

A cultura precisa ser investigada e compreendida a partir de sua relação com 

os aspectos materiais, sociais e históricos que possibilitam, efetivamente, as 

transformações que a dinamizam. A cultura, como produto da ação humana, dá 

suporte, orientação e significação às representações simbólicas da sociedade. 

Eunice Durhan (1977) já destacou que o produto cultural da sociedade 

contemporânea possui elevado grau de heterogeneidade, exigindo uma análise 

dentro da noção da dinâmica cultural, e afastando, assim, a visão puramente 

culturalista da realidade atual. 

Segundo a percepção da dinâmica da cultura, a investigação dos fenômenos 

culturais deve considerar a dinamicidade das práticas sociais (como vivências 

cotidianas), visto que há um processo contínuo de reorganização das suas 

representações simbólicas que são, ao mesmo tempo, pressuposto e consequência 

dessas práticas. 

A sociedade contemporânea é voltada para o consumo, de sorte que a 

ideologia capitalista, marcadamente, baseia-se no dinheiro, no materialismo e no 

hedonismo, reduzindo, sobretudo, a cultura ao consumismo. Daí, fala-se em cultura 

de consumo como uma forma de reprodução social dominante, desde o século XVIII, 

nos países ocidentais. É bastante possível que existam outros modos significativos 

de reprodução da sociedade, entretanto essa forma de cultura consumista detém 

alcance prático e relevante carga ideológica. 

Para os fins desta pesquisa, interessa-nos um tipo de cultura: a cultura das 

massas, assimilada e, consequentemente, partilhada no Ocidente, por razões 

diversas, inclusive para atender aos interesses políticos e culturais da classe 

burguesa que a reconhece como um objeto de consumo imediato. Essas culturas de 

massa são revalorizadas e expostas no espaço habitado, em nome de promover 

mudanças nos modos de vida. 

Realmente, há novas configurações do espaço com a tradição que é 

inventada, visto se compreender que o mesmo espaço fora sacralizado para atender 

às novas exigências da cultura do consumo na cidade, cuja aristocracia liberal 
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estava cansada desse ambiente perigoso e corrupto, já que nele as hierarquias 

tradicionais se dissolviam. 

Por essa razão, entendemos ser válida a cultura com um campo de 

possibilidades estratégicas que têm suas implicações políticas. Nesta seara, surge a 

sociedade do espetáculo com capacidade de produzir cultura, de acordo com a 

racionalidade econômica que folcloriza as representações coletivas e, nesse espaço 

maquinado pelo sistema do capital, o povo é, inevitavelmente, transformado em 

público (CERTEAU, 1995, p. 198). 

É justamente esse fenômeno da mercantilização que orienta o debate sobre a 

recepção ou passividade do povo-público da sociedade do consumo, forjando, 

assim, a diminuição dos criadores e a multiplicação dos consumidores (CERTEAU, 

1995, p. 201-202). Nesse contexto, o espetáculo do território é promovido como 

forma de entretenimento, a fim de compensar as horas de trabalho, uma vez que a 

cultura de consumo desenvolve, nos espectadores, a passividade. A cultura, então, 

vai exigir uma atividade de apropriação, afora a necessária transformação pessoal 

que está conectada ao contexto social, daí a cultura como um trabalho a ser 

desenvolvido na extensão da sociedade. 

Segundo Slater (2002, p. 17), a cultura do consumo “designa um acordo 

social, onde a relação entre cultura vivida e os recursos sociais, entre os modos de 

vida significativos e os recursos simbólicos dos quais depende são mediados pelos 

mercados”. Neste eixo conceitual, é que se problematiza a visão cultural, 

tradicionalmente remetida à perspectiva da preservação social. 

Featherstone (1995) aborda três perspectivas da cultura de consumo. Na 

primeira, a expansão e a produção de mercadorias que redundam no acúmulo de 

produto cultural material, conforme a lógica do mercado. Na segunda, as 

mercadorias, tendo valor simbólico ou não, reduzem-se a demarcadores 

determinantes das relações sociais, construindo, por assim dizer, relações subjetivas 

harmônicas. Já na terceira, o consumo é enaltecido como comportamento e ação 

capazes de gerar a satisfação de prazeres pessoais e a realização de sonhos. 

Em outras palavras, é importante salientar que a cultura do consumo deve ser 

concebida para além do status de prestígio e acesso imediato aos bens materiais e 

imateriais, pois, na verdade, o que se inclui no contexto da pós-modernidade é a 

dimensão simbólica ou imagética favorecida por intermédio dessa mesma cultura. 
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Verifica-se, desta forma, a cultura como ordem simbólica que permite a 

constituição de um imaginário coletivo, apta a conferir sentido às relações sociais. 

Tendo em vista esta técnica de mediação entre os sujeitos, a comunicação e os 

bens simbólicos constituem aparatos necessários às práticas culturais. Para isso, ou 

seja, para ofertar serviço ao consumo, a cultura se relaciona, inevitavelmente, com o 

mercado. 

Sendo assim, critica-se o utilitarismo do sistema vigente que se sobrepõe à 

cultura na malha do mercado de consumo. Esse entendimento é também partilhado 

por Slater (2002, p. 32) e Certeau (1995) que observam a cultura enquanto ideal 

coletivo, a fim de adotar medidas que propiciem a continuidade das tradições da 

comunidade, para manter a ordem social ou criticá-la, a pretexto de uma 

organização social mais adequada. 

No que diz respeito ao cinema, o sistema econômico, teoricamente, 

redireciona a função social da arte, para atender à lógica do mercado, submetendo o 

filme ao plano técnico do consumo capitalista, secundarizando a perspectiva artística 

do filme. Diante disso, o economista Valliati (2010, p. 25) corroborou que o consumo 

está ligado à plena fruição dos bens culturais, mostrando que é necessária a 

intervenção pública no ramo do audiovisual, para que haja uma distribuição 

geográfica equilibrada e que favoreça o irrestrito acesso às pessoas de baixa renda. 

No Brasil, há iniciativas em execução a fim de promover essa socialização, a 

exemplo de programas como o Cine SESI e projetos de cinema itinerante em muitos 

estados brasileiros, inclusive no município de Cabaceiras.  

2.3 Economia da cultura, como marco político, e o novo olhar sobre a política cultural 

em Cabaceiras 

A economia da cultura tem o escopo de explicar e medir a existência do valor 

de troca dos bens culturais, pois a provisão desses bens pode propiciar benefícios 

sociais, dentre os quais se avultam: a difusão da criatividade, melhorias sociais na 

qualidade de vida, o desenvolvimento da identidade nacional e a contribuição para o 

desenvolvimento do enfoque crítico sobre os temas culturais (SALAZAR; ROCHE, 

1999, p. 14). 

A economia da cultura ganha, então, papel de destaque para empreender 

políticas que propiciem a conjugação das atividades culturais, em toda a sua 

variedade, com a economia, tanto para fins de consumo como para favorecer uma 
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política cultural engajada na inclusão socioeconômica de grupos sociais e dos 

sujeitos. 

Os efeitos da política cultural, no âmbito dos estados ou dos municípios, são 

positivamente alcançados pelo empenho do Poder Público e dos incentivos usados 

para atrair investimentos do setor privado, inclusive, os imperativos voltados para o 

estímulo ao desenvolvimento, via política cultural, são estabelecidos em diversas 

normas legais (internacionais, nacionais, estaduais e municipais).  

Entende-se, assim, que os estados e os municípios onde a promoção e a 

preservação do patrimônio cultural são efetivas, tornam-se mais atraentes aos 

investimentos e ao turismo, o que, evidentemente, é de interesse de todos e confere 

autossustentabilidade aos bens que o integram, propiciando maior circulação de 

riquezas e efetivando o direito ao desenvolvimento econômico e à geração de bem-

estar à sociedade. 

Conforme a pesquisa de Vieira, intitulada Gestão de sítios históricos: a 

transformação dos valores culturais e econômicos em programas de revitalização 

em áreas históricas, o aspecto econômico da gestão cultural tido como mais 

importante é o fortalecimento da identidade nacional, porque a leva ao 

reconhecimento (nacional e internacional) para proporcionar imagem a ser 

comercialmente explorada (VIEIRA, 2007, p. 39).  

Com efeito, pode-se apontar uma composição simbólica imagética acerca do 

espaço habitado é elementar para a espetacularização da cultura, inclusive no que 

se refere às cidades que tem potencialidades para a cultura e para o turismo. A ação 

estatal pode ser identificada sob três vias: o financiamento, os incentivos fiscais e o 

estímulo à participação do setor privado. Amparando-se na compreensão de Yúdice 

(2004), vivenciamos, no século XXI, a transição da cultura-mercadoria para a 

cultura-recurso, uma vez que a cultura exige investimento e ativismo cultural para 

suprir necessidades sociais, antes limitadas à esfera econômica e política. 

O desenvolvimento não é o estágio a ser atingido, mas o  processo que 

resulta da ação organizada dos atores e instituições sociais que edificam formas 

alternativas de geração de renda, voltada à melhoria da qualidade de vida da pessoa 

humana.  

Reforça-se que o reconhecimento da cultura enquanto atividade econômica é 

discussão recente, pois, até fins do século XX, essa atividade era tratada como 

patrimônio simbólico, tanto é que dos estudos antropológicos e sociológicos 
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aprende-se a visualizá-la como coisa dada, o que está impresso em códigos de 

convivência e consolidados como civilização (BRANT, 2008, p. 74). 

Desta maneira, a economia logo se integra nessa aliança, analisando como 

se dá a produção cultural, a partir do entendimento dos seguintes pontos: a) a 

melhor distribuição da produção no mercado; b) definição dos mecanismos a serem 

utilizados na correção das falhas de mercado; c) definição do perfil de quem 

demanda produtos e serviços culturais; d) compreensão dos obstáculos para 

consumir produtos e serviços culturais, quando a vontade existe; e) estabelecimento 

do impacto em determinado setor cultural, na renda e no nível de emprego das 

pessoas. 

Muito tardiamente, a economia voltou-se à cultura, como elemento 

significativo para o seu aquecimento. Diversamente do preconizado pelos 

economistas clássicos, a economia sai do confinamento, relacionada apenas ao 

trabalho, em busca do lucro e, assim, tende a repensar valores e práticas que 

incluam a criatividade em favor dos grupos sociais. Nesse sentido, o economista 

Tolila (2007a, p. 25) tece críticas em torno da preocupação tardia da economia sobre 

a cultura, tendo em vista a ignorância das teorias econômicas no bojo das políticas 

culturais e da própria cultura.  

Como se vê, a facilitação de acesso ao consumo do lazer e do 

entretenimento, gradativamente, foi despontando no Brasil, como arena privilegiada, 

visto que é considerada como fator econômico indispensável aos processos 

desenvolvimentistas. As formas de desenvolvimento humano, principalmente a partir 

das políticas culturais, apontam valor quando a cultura é tomada como elemento de 

progresso econômico (TOLILA, 2007a, p. 26; KLIKSBERG, 2002, p. 485). O cinema 

apresenta-se enquanto um instrumento para favorecer a perspectiva 

desenvolvimentista para além das classes abastadas economicamente. 

Para Kliksberg (2002, p. 485), a crise do pensamento econômico 

convencional abre oportunidade para que, na consolidação do pensamento e as 

práticas mais comprometidos com os processos de desenvolvimento 

socioeconômico, se incorpore plena legitimidade às dimensões culturais desses 

processos3. 

                                                             
3
  Houve severas críticas à economia clássica, ao tempo em que se evocou novo ambiente da 
atividade e do lazer humanos, no qual os critérios norteadores da economia (trabalho, lucro, 
utilidade e juros financeiros) foram revistas (Cf. TOLILA, 2007a, p. 27). 
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Atualmente, a noção de desenvolvimento liga-se a aspectos econômicos e 

sociais, procurando alcançar benefícios nessas áreas, com o objetivo de valorizar e 

promover a dignidade do sujeito. Assim, o desenvolvimento não fica atrelado apenas 

à reprodução econômica e, nesse ângulo, a cultura deixa de ser considerada freio 

ao desenvolvimento e passa a ser sua mola propulsora (BAYARDO, 2007, p. 70). 

A constituição da economia de bens simbólicos está, igualmente, o aspecto 

atrelado à ideia de desenvolvimento humano, porque a cultura propicia a vida 

coletiva e pode incidir sobre as condições materiais de existência, gerando riquezas 

e organizando o mercado de bens culturais. 

Nesse percurso, necessária é a intervenção estatal justificada, principalmente, 

diante da insuficiente ação do mercado no campo artístico e cultural. Na maioria das 

vezes, tratam-se de bens públicos e deles decorrem efeitos estimulantes para a 

economia, incrementando o turismo com impactos positivos na economia regional e 

também na geração de emprego (POMMEREHNE; FREY, 1987, p. 624). Em outras 

palavras, observa-se que é imprescindível a interferência do Estado no fomento das 

atividades e das ações ligadas à cultura e, de modo particular, às políticas culturais. 

Ademais, é preciso o envolvimento da sociedade civil para melhor prover e promover 

as atividades culturais. As formulações da pesquisadora Botelho, em Dimensões da 

cultura e políticas públicas, credenciam o seguinte: 

Mesmo nos países onde o investimento privado prevalece sobre o 
dos poderes públicos, como é o caso dos Estados Unidos, o Estado 
não deixa de cumprir um papel importante na regulação desse 
investimento, além de manter uma presença no financiamento direto 
das atividades artísticas e culturais, cumprindo uma missão de 
correção das desigualdades econômicas e sociais, quer de Estados 
da federação, quer de minorias étnicas e culturais. Desta forma, os 
poderes públicos nos Estados Unidos (nas diversas instâncias 
administrativas) são um dos principais suportes da vigorosa 
vanguarda artística americana, por exemplo. (BOTELHO, 2001, p. 
79). 

À sociedade cabe produzir cultura, e ao Estado incumbe-se a garantia das 

condições para que o direito de acesso à cultura seja exequível. Isso significa dizer 

que a atuação efetiva do Estado não se circunscreve apenas à defesa do patrimônio 

cultural, mas é imprescindível na criação de condições para que a sociedade formule 

e implemente as políticas culturais e de preservação, embora a realidade do Brasil 

tenha demonstrado ser uma ação extremamente difícil (FONSECA, 1997, p. 43; 

CALI, 2005, p. 17). Nas palavras de Botelho 
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[...] uma política cultural que defina seu universo a partir do 
pressuposto de que "cultura é tudo" não consegue traduzir a 
amplitude deste discurso em mecanismos eficazes que viabilizem 
sua prática. Por isso mesmo, torna-se imprescindível reconhecer os 
limites do campo de atuação, de forma a não serem criadas ilusões e 
evitando que os projetos fiquem apenas no papel, reduzidos a boas 
intenções (BOTELHO, 2001, p. 75). 

Os elementos para a formação da política cultural levam em consideração os 

aspectos e as particulridades culturais de determinado lugar, pois assim torna-se 

mais provável  lograrem sucesso na execução de ações e de programas com vistas 

à promoção da cultura enquanto direito. Por isso, é essencial o tratamento da cultura 

como direito e como componente indispensável nas agendas do desenvolvimento 

socioeconômico, aperfeiçoando, justamente, o envolvimento da sociedade civil na 

condução das políticas públicas.  

Assim, para que o sistema de financiamento das atividades culturais funcione 

efetivamente, faz-se mister que se estabeleça a política pública, em que parcerias – 

tanto entre áreas de governo, em plano horizontal, quanto entre as três instâncias 

administrativas, em plano vertical – se façam fundamentais para conquistar novas 

fontes privadas de financiamento. 

Conforme o exposto, há escassez de recursos financeiros oriundos do Estado 

para as atividades relacionadas a programas culturais; e as verbas, quando existem, 

ficam concentradas em regiões com maior acesso a bens culturais. Tal realidade é 

percebida em muitas cidades brasileiras, principalmente naquelas que apresentam 

problemas econômicos mais sérios e que precisam encontrar saídas para 

aquecerem a economia local, recorrendo, irremediavelmente, aos seus potenciais 

turísticos.  

Em favor da valorização do que determinada região possa oferecer do ponto 

de vista econômico, observa-se que a cultura e as políticas que visam a sua 

implementação podem gerar riquezas diversas, inclusive a adaptação aos modelos 

de desenvolvimento sustentável. Logo, poder visitar museu, ir ao teatro, ao cinema, 

fazer passeio em cidades históricas, frequentar bibliotecas bem equipadas, participar 

de festas folclóricas, dentre outras manifestações culturais, são oportunidades que 

devem estar disponíveis a todos. 

Justifica-se a atuação estatal, no campo da cultura, para garantir a existência 

das ofertas culturais e seu usufruto pela sociedade, bem como na questão da 

valorização e preservação do patrimônio cultural. No entanto, é comum a redução de 
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financiamento público para o setor cultural; o Estado, por ação ou omissão, protela 

os planos de desenvolvimento, ou age insuficientemente na promoção de políticas 

públicas relacionadas à cultura. Assim sendo, essa maneira de proceder leva à 

desvalorização da política cultural e à banalização do seu patrimônio. 

Pode-se, então, afirmar que a política cultural é ação do Poder Público e de 

organizações não governamentais ou empresas privadas que, adotando 

procedimentos administrativos e orçamentários, objetiva melhorar a qualidade de 

vida dos sujeitos, por meio de atividades culturais, artísticas, sociais e recreativas 

(COELHO, 1997, p. 293; FEIJÓ, 1985, p. 7-9).  

Convém lembrar que a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais (Organização das Nações Unidas – 

ONU/2005), da qual o Brasil é signatário, estabelece que políticas e medidas 

culturais referem-se àquelas que são relacionadas à cultura, seja no plano local, 

regional, nacional ou internacional, e que tenham por foco a cultura como tal, ou cuja 

finalidade seja exercer efeito direto sobre as expressões culturais de indivíduos, 

grupos ou sociedades, incluindo a criação, produção, difusão, distribuição e acesso 

a atividades, bens e serviços culturais. 

Identifica-se na exposição acima o instrumentalismo das políticas culturais, no 

qual a cultura exige, prontamente, espaço para que ela mesma se torne viável ao 

cumprimento de outros fins, principalmente econômicos, além das metas políticas, 

sociais etc. Para Caetano, 

[...] as políticas culturais devem ser pensadas como políticas sociais, 
ao mesmo tempo em que também nunca foi tão necessário fortalecer 
as bases culturais do desenvolvimento consistente e sustentado. E 
isso requer a interseção entre o local e o global [...] As políticas 
culturais constituem uma variável do desenvolvimento em qualquer 
sociedade (CAETANO, 2007, p. 45). 

Nesse contexto, reforça-se a proposição segundo a qual as políticas sociais 

deveriam ter como objetivo relevante a reversão do processo de exclusão social e, 

em consequência, promoveriam a elevação da autoestima social e individual das 

populações, economicamente, desfavorecidas, visto que a autoestima fortalecida é 

motor de construção e de criatividade para os sujeitos (KLIKSBERG, 2002, p. 487). 

Dito isso, percebe-se que as cidades precisam construir as suas estratégias 

para fomentar a produtividade, de maneira a aquecer a economia, propiciando bem-

estar ao seu povo. Nessa realidade, as formas de cultura passam a ser 
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compreendidas como o conjunto de ações que visam à integração dos sujeitos no 

contexto do campo político. Assim, a cultura condiciona a vida em sociedade dentro 

de uma perspectiva mediadora, e o Estado, então, vê o elemento cultural como 

investimento promissor na sua agenda de atuação. É o que se destaca em relação 

ao cinema, dada a sua importância para integrar a sociedade, promovendo positivas 

conquistas no campo da cultura e do lazer. 

Desta maneira, considerando a realidade do lugar, podem-se executar 

estratégias políticas que motivem a participação dos moradores nos processos 

ligados à produção artística e também à produção fílmica, na medida em que haverá 

o envolvimento dos moradores, de empresários e do Poder Público nos eventos, 

festivais e circuitos relacionados à produção do cinema, da arte e da cultura. A ideia 

de cidade-cenário (considerando que Cabaceiras apenas serve de objeto de locação 

para a produção de filmes) pode favorecer uma nova mentalidade coletiva a respeito 

do uso do território e do papel dos sujeitos diante do consumo do lugar.  

Sendo assim, a política cultural envolve não apenas as ações concretas, mas 

também, sob o prisma estratégico, abarca o confronto de ideias, lutas institucionais e 

relações de poder na movimentação de significados simbólicos. Por esse viés, tais 

políticas são criativas e propositivas somente quando produzem discursos e se 

revelam detentoras de poder simbólico no campo cultural (BARBALHO, 2007, p. 39). 

A cidade objeto da investigação é, há várias décadas, carente de ações concretas 

que visem a reformulação da economia criativa para o seu povo. 

Na verdade, o mundo vivencia a quebra de fronteiras, a fim de assistir, 

massivamente, a universalização da cultura mercantil. Como consequência, 

visualiza-se, inevitavelmente, o desprestígio da heterogeneidade tradicional no 

âmbito culturalista. 

É preciso compreender a dinâmica da indústria cultural. Dessa maneira, 

entende-se que a modernidade, na era industrial, desde o século XIX, favoreceu às 

classes abastadas uma nova perspectiva sobre a história cultural, uma vez que 

favoreceu e massificou inovadores modos de fazer, os quais dão suporte a outras 

formas de aprendizagem, de comunicação e de lazer. Sendo assim, a partir do 

século XX, os meios de transporte, os meios de comunicação (rádio, TV, telegrama), 

a fotografia, o disco e tantos outros, apesar da sua importância para o 

desenvolvimento das práticas comunicativas e de lazer, não lograram o êxito e o 

acatamento dos consumidores como “[...] um dispositivo que viria a se tornar aquele 
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sobre o qual hoje se baseia a amplamente a modernidade – a tela – e que se impôs 

na virada do século, como a linguagem representativa dos tempos modernos: o 

cinema” (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 73-74). 

No século XX, o cinema foi considerado uma das grandes descobertas 

científicas voltadas para o entretenimento e instituído sob uma técnica de 

reprodução espelhada em outras artes (a música, a literatura, o teatro, a poesia, e o 

espetáculo circense), compondo, nesse universo artístico, o produto promissor para 

o mercado (GUTFREIND, 2008). Apesar das críticas discordantes a respeito das 

motivações para socializar e aperfeiçoar o cinema como entretenimento, é possível 

identificar teses apontando que, nos ancestrais do cinema, o interesse em difundir 

suas práticas e atrair consumidores ficava sob a responsabilidade de pessoas ou 

classes não ligadas à tradição cinemática ou científica. Na verdade, em sua grande 

maioria, eram técnicos com olhos voltados ao sistema capitalista na busca de lucrar 

com a nova descoberta científica (ROSENFELD, 2002a, p. 51). 

Os meios de produção em cinema constituem-se, desta maneira, as formas 

materiais pelas quais essa arte se manifesta de modo culturalizado, invariavelmente 

com o aporte do conhecimento de outras expressões que a evolução vem impondo a 

mais perfeita difusão desta arte (SALLES, 1988, p. 27), levando em conta, também, 

os sentidos de criatividade que se somam ao caráter de entretenimento do cinema. 

Assim, o cinema pode ser compreendido como uma estrutura múltipla da qual 

se absorve produção, consumo, espaço criativo, valores simbólicos e imaginários em 

torno de uma conjuntura social (GUTFREIND, 2006, p. 2), revelando, pois, a sua 

perspectiva de comunicação relacional, visto que retém a ideia de 

representação/construção do real no contexto midiático, inserido nas esferas 

econômica, estética, tecnológica, perceptiva e simbólica. 

Para os fins deste trabalho (que dialoga a produção fílmica e o uso do 

território), vale destacar que o cinema tem posição de destaque na indústria cultural, 

uma vez que seu viés artístico convive com os imperativos da sociedade do 

consumo, pautada em valores que, gradativamente, problematizam o humanismo e 

a ética social. Ora, o cinema, também, como expressão artística e comercial voltada 

à cultura de massas, merece uma análise para compreendê-lo como produção de 

cultura viva e, ainda, prestigiada no mercado capitalista. 

Em Cabaceiras, não há cinema ou uma produção que revele o caráter de polo 

cinematográfico regional, ainda que, por parte dos agentes políticos da cidade, se 



34 

 

tenha instituído, a partir de 2007, a mobilização para divulgar a imagem que diz 

respeito à cidade objeto de consumo de cineastas difusores de questões relativas ao 

Nordeste, especificamente à sua expressão cultural. 

A produção de alguns filmes nacionais, a exemplo do Auto da Compadecida, 

no período de 1997 a 1998, fomentou a ideia de que o consumo do território pelo 

mercado cinematográfico poderia agregar novas formas de revalorização da cidade 

e das expressões da cultura local relacionada – em especial à religiosidade, à seca 

e ao “Bode Rei” – que são vistas como interessantes para movimentar a economia e 

viáveis, em tese, para atrair visitantes e, concomitantemente, gerar emprego e renda 

para os que estão envolvidos no processo de difusão imagética do Município.  

 
Fotografia 6 – Alusão ao bode no cotidiano do Município: estátua localizada na praça central 

da cidade cabaceirense. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador (2012) 

 

A aposta na originalidade do tema fílmico chama a atenção desse mesmo 

público, certamente propiciando o sucesso de benefício econômico da atividade 

artística cinematográfica. Afinal, Salvat observou que “nenhuma arte, nenhum 

espetáculo está tão diretamente dependente da economia como o cinema e, 

portanto, em nenhum a liberdade do criador se torna tão mediatizada” (1979, p. 76).  

Ora, considerando-se que o filme é produto de relevante interesse econômico, 

a política mercadológica do cinema não deve se afastar dos anseios do público-

espectador-consumidor. Nota-se que a tradição de consumo do cinema, geralmente, 

segue os parâmetros da crítica dos apreciadores estrangeiros, sobre o que é 

considerado como produto de qualidade e não produto de país subdesenvolvido. 

A política pública executada no Município de Cabaceiras entre os anos de 

2007 a 2011 revela um discurso político, cuja prioridade é da divulgação do nome 
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fantasia Roliúde Nordestina, visto que a “cidade cenário” atraía a atenção dos 

produtores fílmicos nacionais. Essa política cultural local foi criada para favorecer um 

ambiente de envolvimento entre os produtores de filmes e os moradores da cidade, 

considerando que, com frequência, o território era apropriado e os moradores 

integravam as gravações como meros figurantes, conforme as observações do 

pesquisador e baseando-se nos materiais e conversas obtidas no decorrer da 

pesquisa. 

Com efeito, as propostas políticas da criação da Roliúde Nordestina, 

aprovadas, em 2007, pelos órgãos financiadores, defendiam que a cidade é que 

tendem a ampliar a produção do cinema, de modo que seria possível se viabilizar 

ações no sentido de fortalecer as potencialidades artísticas do povo cabaceirense. 

Esse mesmo projeto argumentou que as pessoas são artistas e já produziam e 

rodavam, há tempos, filmes e documentários, mesmo sem intenção de divulgá-los 

comercial e artisticamente.  

Na verdade, a política cultural vigente em Cabaceiras é produto da atuação 

dos gestores públicos locais e que a implementação das ações políticas em prol das 

novas dinâmicas vindas do uso do território pelo mercado cinematográfico não 

incluíram a população nas discussões sobre as prioridades a serem perseguidas. O 

que se constata é que a política executada, para difundir o nome da Roliúde 

Nordestina em Cabaceiras, apenas enalteceu o aspecto da venda da imagem da 

cidade, sem pretensões de propiciar uma suposta habilidade do povo cabaceirense 

para a produção de filmes e de documentários. 

Assim, no capítulo seguinte destacar-se-á a história da produção do cinema 

da Paraíba, observando que a realidade social de Cabaceiras não tem, em absoluto, 

o monopólio do fazer cultural relacionado à produção fílmica, mesmo que adote, nas 

propostas de política pública, finalidades para o fomento de uma visibilidade 

sociocultural no seu cotidiano. Por esses motivos, é interessante afirmar que outras 

localidades paraibanas apresentaram produções fílmicas e eventos relacionados ao 

cinema por elas produzidos. Desta forma, esses Municípios não serviram apenas de 

cenário para gravações fílmicas de cineastas de outros Estados. 
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3 PRODUÇÃO FÍLMICA PARAIBANA E A REALIDADE DE CABACEIRAS: A 

ROLIÚDE NORDESTINA COMO VISIBILIDADE SOCIOCULTURAL 

Esta sessão trata da análise histórica da produção do cinema na Paraíba e 

seus desafios em função das crises que se impõem à atividade cinematográfica em 

todo o Brasil. Dessa forma, correlaciona a realidade de Cabaceiras, lugar que serviu 

de cenários para gravações (parciais e integrais) de filmes e documentários 

nacionais, com a importância da produção fílmica, como meio de favorecer novas 

interpretações e releituras acerca do espaço dos sujeitos e grupos sociais, para um 

simbolismo cultural. 

3.1 Novos arranjos político-institucionais na Roliúde Nordestina: por um regionalismo 

crítico em Cabaceiras 

Esta pesquisa adota, como objeto empírico, a realidade sociocultural do 

município de Cabaceiras, considerando a implementação da proposta política local 

que instituiu, em 2007, a Roliúde Nordestina. Inicialmente, foram realizadas 

pesquisas e conversas informais com vinte moradores da cidade. Para a análise 

desse material, foi a aplicada a metodologia qualitativa e, como técnica para 

reconstrução das evidências empíricas, utilizou-se o estudo de caso. 

O estudo de caso enquadra-se como uma abordagem qualitativa e se propõe 

a examinar um fenômeno no seu cenário natural, focando a atenção em 

acontecimentos atuais, além de empregar os métodos diversificados para se obter 

dados e informações sobre uma ou várias entidades, grupos ou pessoas. Este 

procedimento metodológico não envolve a manipulação nem o controle 

experimental, visto que se trata de uma investigação empírica abrangente e com 

procedimentos preestabelecidos, avaliando um ou múltiplos fenômenos 

contemporâneos no contexto da vida real, em particular, quando os limites entre os 

fenômenos e seu contexto estão indefinidos (BENBASAT et. all, 1987; YIN, 2005; 

BECKER, 1997; LAKATTOS, 1999). 

O Município de Cabaceiras, em 2007, institucionalizou um projeto que cria a 

Roliúde Nordestina, fomentando, por assim dizer, práticas culturais em torno do 

lugar como palco para a produção fílmica. Na ótica de Santos, entende-se lugar 

como “um conjunto de objetos que têm autonomia de existência pelas coisas que o 

formam [...] mas que não têm autonomia de significação, pois todos os dias novas 
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funções substituem as antigas, novas funções se impõem e se exercem” (1997, p. 

52).  

Por meio da análise de dois relatórios (Cf. Anexo A), apresentados ao Banco 

do Nordeste pelos idealizadores do projeto (Prefeitura Municipal e o jornalista Willis 

Leal), da oitiva de certos agentes políticos e moradores, identifica-se como as ações 

executadas interferem nas práticas culturais da localidade, especialmente 

veiculando a imagem midiática de polo cinematográfico, o que se configura elemento 

fundamental na vida cotidiana de Cabaceiras.  

Em verdade, de acordo com as pesquisas realizadas entre os anos de 2011 e 

2013, as ações institucionais, invariavelmente, facilitam uma prática política 

alienante, em razão dos resultados superficiais advindos do projeto de mercado 

cinematográfico. Há superficialidade porque as ações do projeto não têm raio de 

atuação, no sentido de envolver a comunidade na produção do cinema, mas apenas 

na recepção das produções vindas de outras localidades. Por isso, o Município 

locação é uma propaganda oficial difundida cotidianamente, e por meio dela se 

configura um imaginário coletivo de se viver na cidade do cinema. 

Cabaceiras apresenta uma situação que vai ao encontro da simbologia de 

espaço com o lado pitoresco do sistema produtivo local, ligado à caprinocultura, a 

pretenso espaço polo cinematográfico da Paraíba, muito embora a realidade de 

produção fílmica seja quase inexistente, segundo a listagem exposta no presente 

trabalho de pesquisa.  

Pode-se afirmar, categoricamente, com base nas investigações realizadas, 

que, para a construção dessa mentalidade coletiva em torno do território devotado 

ao cinema, os projetos executados (o Projeto Roliúde Nordestina – de 2007 a 

2008 e o Projeto Roliúde Nordestina – vocação para o cinema – de 2009 a 2010) 

limitam-se a aspectos mais superficiais da difusão e divulgação do nome fantasia 

Roliúde Nordestina, sem, contudo, propor e desenvolver reformas necessárias ao 

bem estar dos sujeitos da localidade do ponto de vista socioeconômico. No entanto, 

essas políticas interferem no espaço, que passa a ser assediado pela indústria da 

produção fílmica, visto que favorecem uma visibilidade cultural e enaltece a imagem 

de uma pequena cidade no Brasil afora. 

Sendo o mercado da produção fílmica um instrumento simbólico apto a 

conferir visibilidade a determinado espaço, almeja-se entender, de forma genérica, 

como o lugar influencia o filme ou o filme influencia o lugar. Logo, entende-se que a 
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produção fílmica pode levar, em primeiro plano, à reflexão sobre o uso do território, 

para, posteriormente, avançar acerca das possíveis relações entre produção fílmica, 

cultura regionalista e os efeitos positivos da apropriação do lugar em Cabaceiras. 

É relevante observar as discussões em torno dos novos arranjos políticos da 

denominada cidade moderna que aconteceram entre os anos de 1950 a 1960, visto 

que havia uma desvalorização e de sua história, de modo a reduzir, gradativamente, 

o espaço urbano em suas perspectivas humanistas e simbólicas (MARTINS, 2009). 

Essa cidade, gestada para o homem ideal e globalizado, sofreu críticas, em 

especial, nos estudos oriundos das ciências sociais, na arquitetura e, também, por 

parte de gestores públicos.  

Considerando essa generalidade acerca da cidade moderna, no presente 

estudo, não se cogita apenas o grau de passividade da sociedade cabaceirense 

diante do mercado que se aproveita do espaço para difundir o cinema nacional. 

Conforme as investigações no local, os sujeitos reafirmam, na maioria dos relatos 

orais colhidos por este pesquisador (Anexo F), o senso de pertencimento a um lugar 

que tem características naturais e imateriais que são objetos do consumo do 

mercado. 

Consequentemente, os moradores de Cabaceiras aguardam, após a exibição 

dos filmes, os efeitos positivos da expressão visual da cidade cenário no contexto 

nacional. Esses efeitos, de certo, são de ordem cultural, particularmente, os 

relacionados às expressões folclóricas, às práticas cotidianas de religiosidade, às 

peculiaridades naturais do território, quase não identificadas em outros lugares da 

Paraíba. Daí a difusão do Município ideal – Cabaceiras – como ambiente 

cenográfico para os roteiros que exploram as temáticas ou as características 

geográficas e urbanas relativas ao Nordeste. 

A cenografia traduz a manifestação espacial que perpassa a arquitetura e a 

arte no contexto do lugar escolhido para o acontecimento da cena a ser transmitida 

ao espectador (RATTO, 1999). Nessa cenografia, é que se projeta um espaço e que 

demanda reflexões acerca dos seus significados e simbolismos.  

O Município objeto da nossa investigação passa por um processo de 

reinvenção, visto que o território é, com frequência, apropriado pelos produtores de 

filmes brasileiros, à medida que, desde 2007, o Poder Público aproveita-se dessa 

dinâmica, com a finalidade de conferir novo sentido ao cotidiano dos cabaceirenses. 

Nesse caminhar e na proporção em que a mentalidade de divulgação e venda da 
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imagem da cidade cenográfica do cinema nacional foi ampliada (em função das 

gravações realizadas nos últimos anos), é que a reinvenção de Cabaceiras vai 

tomando corpo. 

Costa (2010) afirma que o filme é uma importante ferramenta dentro do 

contexto da produção e compreensão da geografia cultural das cidades 

contemporâneas.  

A autora defende, inclusive, a postura acerca da geografia que destoa do 

senso comum, sobretudo a “que advém de uma geografia fílmica. Assim sendo, 

pode-se concluir que o cinema é capaz de construir e produzir novos espaços 

através da produção de novas visibilidades desses espaços”. Portanto, essa 

produção da imagem por meio do filme impõe reflexão acerca do espaço. Segundo 

Costa, o filme é considerado 

[...] para o processo de reflexão sobre a construção, manutenção e 
reafirmação de uma “ordem imagética” que se constituiu enquanto 
prática e símbolo da sociedade urbana do século XX e que tem muito 
a dizer sobre sua função e influência no processo evolutivo e 
transformador da condição urbana da qual faz parte (2010). 

Atualmente, é comum se afirmar que a sociedade vive a era das imagens, 

visto que considerável parcela de comunicação e informação é veiculada pelo 

fenônemo imagético. Gomes, ao estudar as questões relacionadas a imagens, à 

geografia do espaço e ao regime da visibilidade, adverte para o fato de o olhar 

consumidor do sujeito ser atraído, com frequência, por um conjunto de imagens, 

cores e simbolismos que, em constante competição, buscam captar ou atrair, muitas 

vezes de forma deliberada, a atenção desse mesmo sujeito. Em Cabaceiras, o 

projeto político da Roliúde Nordestina apropria-se dessa linguagem em torno da 

produção imagética dos filmes que exploram o seu espaço.  

Considerando que algumas imagens são relativizadas no processo de atração 

do olhar e, consequentemente, na singularização do elemento imagético, outras 

visibilidades, de forma aparente, também se impõem, ofuscando outros fenômenos 

da imagem (GOMES, 2013, p. 7). 

Gomes destaca que “[...] podemos aprender com as imagens, podemos 

compreender com elas” (2013, p. 9), enaltecendo o questionamento desafiador de 

como as imagens podem ser mecanismos para o conhecimento e, simultaneamente, 

são objetos do olhar do sujeito. Em outras palavras, problematiza-se como a 

organização do território favorece “[...] as estratégicas que oferecem ou ampliam a 
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visibilidade de coisas, fenômenos ou pessoas” (GOMES, 2013, p. 10), podendo, 

assim, ser aplicadas à realidade da Roliúde Nordestina. 

Em outro texto, Costa (2013) desenvolve um raciocínio que leva a se 

compreender o filme como mecanismo produtor de significados socioespaciais, 

definidos pelo modo como esses significados são captados e, ainda, vivenciados, e 

que devem ser “também contestados e negociados através dos diversos meios 

(textos visuais e verbais) de produção de sentidos e significados”. Em outras 

palavras, da investigação realizada por Costa, observa-se que as imagens 

cinematográficas exercem um papel de relevante contribuição na formação cultural 

do espaço geográfico. 

Novos significados são pretendidos pela política cultural local, visto que os 

filmes rodados em Cabaceiras, ao explorar o espaço físico do município, 

provocaram um desafio de chamar a atenção do Poder Público e da sociedade que 

as imagens da cidade são importantes ferramentas de cidadania plena e de 

desenvolvimento socioeconômico.  

É interessante observar que, de fato, os novos estudos da geografia 

despontam, dentre outras, na relevância de estudar a inter-relação entre cinema e 

geografia, considerando a criação de uma ordem de imagens e o campo do 

conhecimento que produz imagens do mundo real. Este é o motivo pelos quais as 

pesquisas de Costa reconhecem as novas nuances de interesse da geografia e do 

cinema que, por via de consequência, levam essa ciência à denominação de 

geografia fílmica.  

A importância do que designo enquanto geografia fílmica e sua 
“espacialidade” [...] estão no modo como esta re-configura o real, 
através de uma nova visibilidade, de uma nova perspectiva do 
visível, que a torna sensível, constitutiva do espírito (Francastel, 
1983) ou forma de pensamento simbólico, ampliando o sentimento e 
a compreensão do mundo para além da concretude do que 
designamos de realidade (COSTA, 2010). 

As pesquisas de Costa (2003), na verdade, revelam a maneira como as 

imagens fílmicas modelam a experiência que os sujeitos têm das cidades reais; por 

essa razão, o espaço fílmico não é uma descrição objetiva ou neutra dessa 

realidade, visto que carrega consigo uma ideologia. Daí uma leitura que interessa 

aos estudos das ciências sociais. 
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As dinâmicas que afetam a visibilidade (tomada como central na sociedade 

moderna) devem ser compreendidas à luz dos diferentes espaços públicos que se 

apresentam na vida social considerando, em especial, o que se exibe ao espectador 

e aquilo que os sujeitos observam. O território é fruto da conjunção de esforços 

humanos, inclusive, o trabalho que constrói uma cultura (material e imaterial), para 

conferir sentido ao espaço habitado pelo sujeito. Em verdade, “as imagens das 

coisas não estão jamais separadas dos ‘lugares’ onde elas estão exibidas. Por isso, 

há, sem dúvida, uma geografia que participa diretamente da produção de 

significações que nos veiculam imagens” (GOMES, 2013, p. 31). 

Na realidade, para os estudos das ciências sociais, pode-se compreender 

que, a exemplo de Cabaceiras, alguns espaços tornam-se valorizados, a partir do 

momento em que são eleitos como locações para determinada produção fílmica. 

Assim, os filmes podem conferir visibilidade aos lugares objeto de locação, onde, 

geralmente, as práticas cotidianas são modificadas, transformadas, revalorizadas e 

resignificadas. 

Torna-se, então, importante dialogar com uma discussão oriunda das teorias 

da arquitetura – o regionalismo crítico – segundo o exposto pelo arquiteto inglês e 

professor Kenneth Frampton, em 1980, na sua obra que trata da história crítica da 

arquitetura moderna. Nas suas colocações, Frampton defende que haja uma 

resistência local em face da modernização universal preconizada pela globalização.  

Desta forma, todo esse patrimônio material da cidade deve adotar a 

capacidade de reunir o potencial artístico da espacialidade (para Santos [1988], 

espacialidade é “um momento das relações sociais geografizadas, o momento da 

incidência da sociedade sobre um determinado arranjo espacial”) e reinterpretar as 

culturas exógenas, promovendo as adaptações necessárias. Tais premissas podem 

ser dialogadas, também, no seio das ciências sociais, quando se aborda a relação 

entre o mercado da produção fílmica nacional e o reuso do território em Cabaceiras. 

Estas, na verdade, são as preocupações contemporâneas que redefinem a interação 

entre a cultura local e a chamada civilização global.  

Nos escritos sobre a perspectiva do regionalismo crítico, Frampton (2006) 

expõe que:  

[...] para tomar parte da civilização moderna, é necessário participar 
simultaneamente da racionalidade científica, técnica e política, o que 
muitas vezes exige o abandono puro e simples de todo um passado 
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cultural. O fato é que nem toda cultura pode suportar ou absorver o 
choque da civilização moderna. E o paradoxo: como modernizar-se e 
retornar às fontes? (FRAMPTON, 2006, p. 505).  

Esta questão levantada pelo pensador inglês remete aos contínuos problemas 

por que passa a sociedade brasileira atual, em particular as cidades de médio e 

pequeno porte. Em Cabaceiras, caracterizada por limitações de ordem social, 

climática e econômica, a expectativa de acesso ao trabalho, de condições de lazer e 

de acesso à cultura de massas são agravadas no rol de desafios impostos pela 

globalização. 

Diante da falta de alternativas de trabalho e de lazer, buscam-se 

oportunidades de emprego e de consumo, motivando a migração, em geral, para as 

cidades grandes. De acordo com os dados do Censo do IBGE, divulgados no ano de 

2010 (Ilustração 3), nota-se que Cabaceiras sofreu uma diminuição populacional 

considerável nos últimos dez anos, ainda que tenha retomado algum crescimento 

quantitativo de habitantes em 2010. De toda forma, houve redução da população, 

nos últimos trinta anos, certamente, como consequência das questões que impedem 

o acesso aos bens materiais de consumo. 

Tabela 1: Evolução populacional do Município de Cabaceiras – Paraíba 

CENSO POPULAÇÃO DE 

CABACEIRAS 

1970 
6.254 

1980 
6.133 

1991 
6.180 

2000 
4.290 

2010 5.035 

Fonte: Elaboração própria do pesquisador. 
Dados contidos no site do IBGE. 

 
Tabela 2: População urbana e rural do Município de Cabaceiras – Paraíba - 2010 

Censo 
População de 

Cabaceiras 
População 

Urbana 
População Rural 

2010 5.035 2.217 (44%) 2.818 (56%) 

Fonte: Elaboração própria do pesquisador. 
Dados contidos no site do IBGE 

4
  

                                                             
4
 Disponível em: <http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=CD77> Acesso em 12 
mar. 2014. 
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Segundo os dados do IBGE, a partir da década de 1970 houve diminuição 

populacional em Cabaceiras e, tomando como parâmetro o período compreendido 

entre 1991 e 2000, o déficit foi de cerca de 30% de habitantes, correspondendo a 

um quantitativo de 1.900 residentes no Município. No entanto, houve uma evolução 

populacional no Censo de 2010, embora não tenha superado a diminuição global, 

em particular, conforme os resultados das pesquisas censitárias anteriores. 

Destaque-se que o quantitativo de habitantes na zona urbana (estimada em 44%) é 

menor que o da rural (56%). 

Com base nas ilustrações já expostas, não se pode afirmar, categoricamente, 

que as ações executadas no projeto político da Roliúde Nordestina tenham 

contribuído, de forma significativa, para a retomada populacional do Município, visto 

que há fatores ligados ao envelhecimento da população e, principalmente, levando 

em conta ações do governo federal, por meio de programas de transferência de 

renda, a partir do ano de 2002, ampliou o poder de compra das classes menos 

favorecidas.  

De acordo com os dados disponíveis no site da Consulta Pública do 

Programa Bolsa Família (mês de referência – março de 2014), o Município de 

Cabaceiras tem 774 atendidos/beneficiados por esse mesmo programa, o que 

corresponde a 15% da população correspondente ao Censo 2010. No site da 

Transparência do Governo Federal consta que, em 2004, houve a transferência de 

recursos para o mencionado programa social no valor de R$ 441.114,00. No ano de 

2013 foram destinados, pelo governo federal, recursos financeiros no valor de R$ 

1.172.848,00. Desta forma, revela-se um aspecto importante para se aferir um 

aquecimento da economia dos moradores do Município a partir de 2003. 

É necessário salientar que o projeto da Roliúde Nordestina apresentou uma 

intenção política de revalorização do território, promovendo, então, a visibilidade 

sociocultural do Município, mesmo que o ganho econômico para os moradores seja 

algo não realçado nas políticas propostas a partir de 2007. 

Entretanto, os efeitos sociológicos das ações referentes à proposta política 

criadora do nome fantasia para o Município podem conferir o despertar para uma 

cultura de proximidade, a fim de reinventar esse Município, outrora marcado pelas 

adversidades da seca e caracterizada pela criação de bode e que viria a ser um 

espaço de criatividade e participação dos moradores nos processos culturais (arte, 
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produção fílmica, teatro, festividades religiosas e folclóricas etc.), muito além da 

costumeira e alienante propaganda oficial voltada para a divulgação do perfil de um 

povo hospitaleiro e receptivo ao constante assédio cinematográfico dos produtores 

nacionais. 

O uso do território como locação para a produção de filmes nacionais em 

Cabaceiras desperta, nos agentes políticos e culturais locais, a atenção para 

analisar todo o potencial que ali passou a existir no Município com o mercado do 

cinema que, constantemente, se apropria do cenário da cidade. Dessa maneira, a 

saída é estabelecer meios institucionais que possam viabilizar estratégias voltadas 

ao desenvolvimento deste território, superando a invisibilidade social dos sujeitos 

estigmatizados, principalmente, pela seca.  

Na obra de Frampton (2006, p. 506) exalta-se que a valorização da sociedade 

em face das suas raízes culturais conjuga uma ideia regionalista, sem perder de 

vista a reação, quanto à descaracterização do lugar, visto que “uma das principais 

forças motivadoras de uma cultura regionalista é um sentimento anticentrista, isto é, 

uma aspiração por algum tipo de independência cultural, econômica e política” 

(FRAMPTON, 2006, p. 505). 

O que se identifica na Roliúde Nordestina é a falta de política que promova, 

justamente, essa conjugação de forças, de modo a incluí-la no controle e na 

execução dos programas e dos planos culturais e sociais. Na verdade, a política do 

marketing, firmada em favor da visibilidade do lugar, não remete, de maneira efetiva, 

às discussões amplas e democráticas a respeito do desenvolvimento 

socioeconômico e da cidadania cultural. 

 

3.2 A história do cinema paraibano e os desafios da produção fílmica 

 

Em 1982, o cineasta paraibano Alex Santos defendeu, veementemente, a 

necessidade de fomento público às atividades cinematográficas na Paraíba. Em sua 

obra Cinema e Revisionismo, que marca uma abordagem crítica acerca da 

mobilização para melhorar o cinema no estado nordestino, o autor questiona a 

possibilidade de reativar o movimento cinematográfico nessa localidade, pelo que 

responde positivamente, considerando que a estabilização das ações em prol do 

cinema na Paraíba é uma realidade pela qual se deve lutar. 
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No contexto da dinâmica do cinema paraibano, vale destacar não havia 

espaço para atividades comerciais; historicamente, existia apenas as produções 

voltadas para o chamado cinema educativo. (SANTOS, A. 1982, p. 18).  

Alex Santos (1982 e 2002) historia que as primeiras experiências de cinema, 

na Paraíba, ocorreram no ano de 1897, dado que o teatro não apresentava qualquer 

predominância para o consumo do povo da Capital, a não ser, esporadicamente, em 

épocas das festas da padroeira. Walfredo Rodriguez publicou em um livro, intitulado 

História do teatro na Paraíba (cuja análise teórica compreendeu o período de 1831 a 

1908), indicando a época de prestígio das artes cênicas, acrescentando que, por 

influência europeia, o cinema foi ganhando espaço como produto de diversão e 

entretenimento naquela localidade. Segundo Walfredo, as primeiras produções 

fílmicas na Paraíba são datadas de 1918, realizadas pelo fotógrafo oficial do 

governo do Estado, Pedro Tavares, e registravam as obras do governo e os 

acontecimentos políticos da sua época. 

Entretanto, foi com Walfredo Rodriguez que o cinema paraibano ganhou 

notoriedade, visto que produziu, em 1923, o documentário Carnaval Paraibano e 

Pernambucano. Em 1928, Rodriguez concluiu o filme Sob o céu nordestino, 

considerado o marco etnológico na história do cinema nacional, uma vez que 

registrava a cultura popular do Nordeste. 

No início do século XX, mais especificamente nos anos de 1950, com o 

conhecimento da conjuntura internacional, surge, sistematicamente, o interesse de 

artistas visionários, com inclinação para a arte cinematográfica, de forma a desenhar 

um clima mobilizador em torno da melhor comunicação e expansão do cinema em 

terras paraibanas. Com o fim do cinema mudo, a partir de 1927, houve a paralisação 

da produção fílmica da Paraíba até 1955, por dificuldades de acesso a 

equipamentos e técnicas adequadas para os padrões da época, quando fora 

retomada por incentivo do Serviço de Cinema Educativo criado pelo então 

governador José Américo de Almeida, além do apoio do movimento cineclubista 

(integrado por padres e jovens críticos do cinema). 

Entre os anos de 1945 a 1950, o Brasil viveu uma considerável expansão do 

movimento cineclubista, com forte inclinação para o catolicismo, tendo em vista as 

recomendações contidas na encíclica do Papa Pio XI, denominada Vigilanti Cura, 

assinada em 29 de junho de 1936. Nas cidades de Salvador, Recife, João Pessoa e 

Belo Horizonte, aconteceram demonstrações de consideráveis contribuições para o 
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espaço cinematográfico, seja do ponto de vista da técnica, seja da produção 

educativa, científica ou literária. Seguindo as orientações da Santa Sé, os filmes 

voltados para o público deveriam ser fiscalizados e avaliados pelo grupo designado 

pela Igreja, para, posteriormente, serem liberados à exibição de conteúdo educativo, 

coerente com o pensamento e ideologia do movimento católico da época.  

Na cidade de João Pessoa, o cineclube foi criado entre 1952 e 1953, e a 

presença majoritária de padres servia para conduzir as atividades no polo animador 

da Paraíba. A Universidade Federal da Paraíba fora criada nessa mesma temporada 

e representou um ambiente propício ao fortalecimento do cineclubismo local, pois, 

com a autorização do Curso de Filosofia, o corpo docente que era formado por 

padres agregou-se aos alunos e, ligados ao movimento, promoviam discussões 

teóricas sobre cinema (produção, direção, montagem, fotografia e música). Para tais 

debates, eles se aprofundavam em livros e revistas advindos de tradicionais 

faculdades confessionais da Europa, como a Faculdade Gregoriana de Roma. 

Outros interessados fizeram parte do núcleo de discussões, a exemplo de Linduarte 

Noronha, Vladimir Carvalho, Wills Leal e Ramiro Mello, que, em maio de 1955, 

vieram a formar o embrião para o nascimento da Associação de Críticos de Cinema 

da Paraíba (ACCP) e despontando, todavia, como uma associação independente da 

visão religiosa (MARINHO, 1998, p. 29). 

As discussões teóricas foram, notadamente, enriquecidas pelas contribuições 

dos movimentos culturais do Recife, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Os 

jornais locais das capitais pernambucana e carioca publicavam as atualidades e as 

críticas sobre cinema. No mesmo passo, as revistas especializadas de Belo 

Horizonte oportunizavam a ampliação dos debates com a conexão paraibana de 

filme, abrindo espaço para publicações periódicas de especialistas do Estado nos 

veículos impressos: Revista de Cinema e Revista de Produção Cinematográfica. 

Marinho (1998, p. 34) informa que, do movimento cineclubista paraibano, 

consta a produção de, pelo menos, 30 filmes (em formato de documentários) que 

enaltecem as contradições sociopolíticas desfavorecedoras da condição humana do 

nordestino. Diante dos fatos, pode-se, então, afirmar que a contribuição de vários 

cineastas e técnicos da Paraíba e das capitais supramencionadas é uma realidade 

que tem ressonância em todo o Brasil. Além do mais, os membros da ACCP tinham 

visibilidade no jornalismo impresso – colunas diárias e suplementos dominicais, 

publicando os ensaios sobre cinema de modo geral. 
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Esses acontecimentos propiciaram, de forma significativa, a ascensão de 

movimentos, voltados para o fortalecimento do cinema como arte a ser, 

permanentemente, apreciada pelo público. Uma vez conhecendo a realidade de 

outros países na produção de cinema e sua provável expansão no globo, a Paraíba 

demonstrou maturidade e vanguardismo com a criação da ACCP. Diante dos fatos, 

os críticos paraibanos propuseram a formação de um grupo, cujas atividades se 

voltassem a retratar a cultura local, à moda nordestina (SANTOS, A. 1982; 

MARINHO, 1998).  Exemplo disso é o filme Aruanda (dirigido por Linduarte Noronha, 

1960) que compôs a exaltação dos ânimos, em torno da proposta do cinema novo 

no Brasil, confrontando as suas propostas estéticas e de abordagem realista do 

povo nordestino, imerso no cenário da seca e da espoliação política, com a 

realidade questionada no grande centro urbano carioca. 

Em linhas gerais, reconhecendo o seu esforço para descobrir o Brasil (com 

foco no modernismo e no regionalismo), o Cinema Novo, certamente, teve sua vida 

marcada por ilusões, de sorte que, ao invés de revolução, consolidou-se no Estado 

um golpe militar. À proposta de cinema, enquanto instrumento de transformação 

social, assistiu-se a um processo de produção de filmes para o entretenimento. 

No formato de curta-metragem, vários filmes foram produzidos na Paraíba, 

revelando, além do senso crítico, a devoção ao trabalho artístico, ainda que 

incipiente, da produção cinematográfica. Assim, são filmes que retratam essa 

realidade: O cajueiro nordestino (Linduarte Noronha – 1962); Vidas secas (Nelson 

Pereira Santos – 1963); Romeiros da Guia (1962), Incelência para um trem de ferro 

(1972) e O país de São Saruê (1971) (esses três últimos de Wladimir Carvalho). É 

importante lembrar que a produção fílmica brasileira é sustentada, nas primeiras 

décadas do século XX, por filmes de curta-metragem, cujos valores artísticos e 

técnicos não podem ser minimizados diante do mercado cinematográfico visto que 

possibilitam o campo para a produção de filmes em formatos maiores (SIMIS, 2008, 

p. 81; BERNADET, 2009). 

Da mesma forma, é preciso lembrar que muitos outros filmes inacabados 

foram relevantes produtos do seu tempo, haja vista a escassez técnica para a época 

e de incentivo financeiro que afligia o ambiente paraibano, distante dos importantes 

centros da mídia e da tecnologia brasileiras. Santos (1982, p. 29) elenca os filmes 

não finalizados em sua produção: Arribação (Alex Santos); Uma aventura capitalista 

(Antonio Barreto Neto); Libertação (Carlos Aranha); Curral de Peixe (João Córdula); 
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Cabo Branco (Wills Leal); Entre as estrelas e as catacumbas (Machado Bitencourt), 

dentre outros. 

É interessante observar que fecundas discussões sobre cinema e sua 

importância foram concentradas em João Pessoa, especialmente entre as décadas 

de 1950 a 1960. Essas discussões se estenderam, posteriormente, para a cidade de 

Campina Grande, uma vez que os cineclubes enfraqueciam, amiúde, a autoridade 

coordenadora da ACCP. Em consequência, foram desenhando espaços alternativos 

para os debates sobre a sétima arte – a exemplo da criação do núcleo campinense, 

em 1964. Para reforçar essa mudança de cenário, a Universidade Regional do 

Nordeste (atual Universidade Estadual da Paraíba), situada naquela cidade, institui, 

em 1975, o curso de graduação/bacharelado em Comunicação Social, incluindo o 

cinema como componente curricular obrigatório. 

Dado importante é que o tom de discussão acadêmica para a atividade 

cinematográfica brasileira começa a ganhar corpo na segunda metade do século XX. 

Além do mais, a desconcentração, naturalmente ocorrida, propiciou mudanças mais 

positivas do que negativas, do ponto de vista da produção fílmica. Porém, havia o 

receio de que grupos culturais se divorciassem do modelo de ideologia e das 

propostas sociais diversas da realidade paraibana/nordestina.  

Em consequência, a proposta originária de a manutenção da atividade 

cinematográfica se pautar em uma produção grupal começa a dar sinais de 

impotência. Os cineclubes demonstraram espaços de autonomia das produções, 

fato que, saudavelmente, aconteceu a partir da iniciativa de certas pessoas e grupos 

que estavam dispostos a se desprenderem das amarras da ACCP. 

A criação de um espaço acadêmico, para discutir a realidade da produção 

comunicacional do filme, revelou a institucionalização do cinema, até porque é do 

curso de graduação de Campina Grande que é produzido o segundo filme de longa 

metragem, de origem universitária, intitulado Maria Coragem, o qual contou com a 

participação de alunos, do corpo técnico e de intérpretes. Nessa disputa saudável, a 

Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, também criou, no ano de 1977, 

o seu Curso de Comunicação Social, seguindo os moldes do campinense. 

Para Alex Santos (1982), a filmografia da Paraíba é caracterizada por fases: o 

ciclo inicial, de 1917 a 1931, que conta com a produção artística do cineasta 

Walfredo Rodriguez; o ciclo da ACCP, de 1960, cujo marco é o filme, dirigido pelo 

cineasta Linduarte Noronha – Aruanda – um documentário sonoro, em branco e 
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preto, de 22 minutos de duração, que disseminou fortes tendências para o Cinema 

Novo no Brasil; o ciclo de Campina Grande, que criou ambiente científico para 

debater o cinema, cujo movimento fora encabeçado pelo professor Machado 

Bitencourt, a partir de 1975, com significativa e respeitada produção no cenário 

paraibano; ciclo da UFPB, no ano de 1977, com os expoentes Alex Santos e 

Jurandy Moura, também com relevante produção na área.  

É notório que, para concretizar essas ideias, contou-se com o aparato de 

quatro produtoras estruturadas, as quais, segundo Santos, em sua obra publicada 

em 1982: Empresa de Produção Cinematográfica da Paraíba (inativa); Paraíba 

Produções Cinematográficas (ativa apenas para peças de teatro); Cactus Produções 

Cinematográficas LTDA (inativa); Repson (ativa, entretanto com tecnologia não 

avançada para a época); Cinética Filmes LTDA (ativa para documentários e filmes). 

De fato, o cinema da Paraíba apresentou, desde o seu nascedouro, inúmeras 

dificuldades que ultrapassam os âmbitos econômico e financeiro, uma vez que, no 

contexto do desenvolvimento técnico-científico, havia a defasagem de ferramentas 

para a realização e execução de um projeto cinematográfico independente.  

Na época, os movimentos giravam em favor de uma produção 

cinematográfica que fugisse aos padrões impostos pela indústria hegemônica do 

audiovisual. E essa tendência foi importante para provocar o ressurgimento de focos 

regionais que aliassem o esforço de fazer filmesum meio de conhecimento e de 

crítica aos problemas sociais. O ciclo paraibano, especialmente entre 1959 a 1979, 

historiado e avaliado por José Marinho (1998), certamente foi um dos elementos 

fecundos para deflagrar o movimento cinemanovista do Rio de Janeiro – década de 

60. 

A proposta contida nos chamados cinemas documentários da Paraíba revela 

uma preocupação além da ilustração dos aspectos da geografia natural do Nordeste. 

Na verdade, houve a incorporação de temas acerca da opressão econômica e 

política que assola a sobrevivência do sertanejo, do campesino, do negro e de 

outras figuras maltratadas pelas condições adversas do seu meio social e natural.  

Nesse contexto, o homem espoliado tem de optar, invariavelmente, pelo trabalho de 

subsistência em sua própria terra, ou pela venda da força de trabalho que mantém 

acesa a chama da esperança, os sonhos de liberdade e justiça social. 

Surge, assim, um momento de questionar efetivamente, via cinema, os 

valores tradicionais que concorrem para a manutenção da realidade massacrante do 
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homem do Nordeste. Nesse percurso, algumas profundas mudanças na estética 

desses filmes são implementadas, mesmo recebendo as mais diversas críticas, pois 

estavam na contramão da cartilha temática e técnica, ditada pelo mercado 

hegemônico do cinema, especialmente do eixo Rio – São Paulo. 

O engajamento para com os problemas sociais encontra eco na produção 

literária brasileira (romances, folhetins e literatura de cordel), na música e na poesia 

do seu tempo, longe das amarras do idealismo e de romantismos retóricos, que não 

conferem questionamentos ao mundo à sua volta e, consequentemente, não 

denunciam as contradições advindas do sistema sociopolítico da região nordestina. 

Isso influencia na decisão de cenários a fim de que se possa rodar as gravações. 

3.3 As principais produções fílmicas da Paraíba e a periodização dos filmes 

gravados em Cabaceiras 

A abordagem histórica também pode considerar o cinema como fator de 

conhecimento e de interpretação de práticas do passado, obviamente ao lado de 

outros elementos documentais, a exemplo da fotografia, da música e da pintura, 

como explicam os historiadores Cardoso e Mauad (1997). Dessa forma, as imagens 

podem favorecer uma perspectiva importante no entendimento da realidade humana 

como um todo, para decodificar qual a ideologia vigente em determinada época. Eis 

que se legitima uma interação entre o cinema e a História, fomentando a nova visão 

acerca das ciências sociais, de forma a levar à compreensão de comportamentos, 

de valores, de identidades etc. (KORNIS, 2008). 

Ademais, verifica-se que as pesquisas sobre o cinema local ou sobre o 

cinema na Paraíba não têm despertado o interesse do mercado editorial, o que vem 

limitar o acesso à informação e, mais propriamente, ao fortalecimento da memória 

social acerca das práticas cinematográficas em um ambiente que revelou o potencial 

para a área cinematográfica desde o início do século XX, especificamente na 

década de 1920. Conceitualmente, a memória coletiva é a corrente de pensamento 

contínuo e autêntico no espaço e no tempo determinados, não absorvendo nada do 

passado a não ser do que está vivo ou que tem capacidade de vida na consciência 

do grupo que a mantém (HALBWACHS, 2006, p. 100 a 102). A memória pode ser 

múltipla e, também, variável, haja vista que os sujeitos estão sempre em mutação.  

Faz-se necessário, então, compreender os contextos reais que servem de 

fundamento para explicar e reconstruir a memória, sendo possível admitir que o 
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surgimento de um número maior de lembranças ocorre porque o social fomenta essa 

recordação. Ainda que um grupo e sujeitos não estejam presentes materialmente, a 

memória coletiva surge quando se evoca um fato que tem relevância na vida do 

grupo e no ponto de vista deste aglomerado social (HALBWACHS, 2006, p. 41). 

Para resgatar essas memórias, dois pesquisadores intelectuais, Alex Santos e 

Wills Leal, compartilharam suas ideias e conhecimentos a respeito da historiografia 

do cinema em terras paraibanas, até mesmo as críticas, ainda que de forma mais 

genérica e com insignificante embasamento bibliográfico, em torno da política 

pública de incentivo ao cinema. 

Na ótica da historiadora Bastos (2009), há seminais pesquisas de mestrado 

que se voltam à temática do cinema histórico da Paraíba, e que foram levadas a 

cabo pelos professores José de Lima Gomes, José Marinho e Pedro Nunes Filho. 

Deve-se, para tanto, acrescentar as reflexões de Alex Santos, de Paulo Ucelli e de 

Karla Holanda a respeito dessa mesma historiografia. A esse respeito, Bastos (2009, 

p. 32) fez a seguinte formulação: “O cinema na Paraíba, durante muitos anos, 

centrou-se nas atividades de exibição e de exercício da crítica. Porém, aqueles 

rapazes que frequentavam os cineclubes queriam mesmo era fazer cinema, isto é, 

queriam o cinema enquanto fazer técnico e artístico”. 

Silva (2011, p. 2-3) expõe os climas social e político para os quais a arte e a 

criatividade cinematográficas vão se voltar:  

Cineastas, estudantes e professores, munidos do super 8, passaram 
a expressar suas visões sobre a sociedade, muitas dessas narrativas 
vinham marcadas por um forte teor crítico. Gadanho data desse 
período, este é o primeiro filme super 8 de uma extensa produção 
que irá até o ano de 1986. Este documentário traz uma crítica à 
desigualdade social no país a partir de um tema central: as 
condições sub-humanas do lixão do Roger, antigo depósito de 
detritos da cidade de João Pessoa. 

Ainda segundo Silva (2011), depois da produção do filme Gadanho, mais de 

50 trabalhos fílmicos em Super 8 foram gravados e produzidos na Paraíba, com o 

suporte de produção da UFPB. Ressalte-se que muitos filmes foram produzidos 

dentro da temática dos problemas sociais do homem nordestino, cuja função no 

realismo cinematográfico, aliada à linguagem jornalística e denunciativa, marca 

grande parte dos roteiros paraibanos. 

Desta maneira, verifica-se que houve, na Paraíba, considerável produção 

fílmica ou de documentário, a despeito das limitações de ordem técnica e financeira 
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que se punham no caminho dos seus idealizadores. Deve-se, pois, destacar a 

importância da produção fílmica que na época era real e fazia parte do cotidiano de 

grupos que adotavam uma ideologia voltada para a discussão dos problemas sociais 

e políticos do seu tempo.  

A cidade, a exclusão social, o machismo, o coronelismo, a fome, a miséria, a 

seca foram principais temáticas abordadas nos filmes e nos documentários gravados 

na Paraíba. No entanto, o que movia a produção fílmica, na fase de busca pela 

identidade cinematográfica paraibana, não era a ânsia pelo retorno financeiro, mas o 

esforço para ver o cinema como um produto cultural, e, enfim, como importante 

ferramenta de conscientização das massas. 

Tendo como base consultas no site Cinemateca Brasileira, do Ministério da 

Cultura5, foi possível relacionar a filmografia de alguns dos importantes filmes e 

documentários gravados nas décadas de 1920, 1960, 1970, 1980 e em 2000, com 

abordagem comum relacionada à temática do Nordeste, em particular, com realce 

para as realidades e cultura locais. 

Os mais importantes filmes com temática nordestina foram produzidos até o 

final de 1960. Dentre os produzidos nesse período, os mais expressivos em termos 

de público e de prêmios, nacionalmente, são os seguintes: Vidas secas (Nelson 

Pereira dos Santos, 1963 – baseado na obra de Graciliano Ramos); Menino de 

engenho (Walter Lima Jr, 1965 – baseado na obra de José Lins do Rego); Os fuzis 

(Ruy Guerra, 1964 – sobre a fome no Nordeste); O pagador de promessas (Anselmo 

Duarte, 1962 – baseado na obra de Dias Gomes); A grande cidade (Carlos Diegues 

– 1966); A compadecida (George Jonas, 1969 – baseado na obra de Ariano 

Suassuna). Cabe observar que os diretores não são nordestinos, nem as produções 

(LEAL, 1982, p. 13). 

Holanda (2008, p. 93), em sua pesquisa sobre o documentário nordestino, 

expôs que a história do Nordeste enfrenta algumas fases, das quais três são 

comuns à maioria dos Estados e narram um caso peculiar que aconteceu na 

Paraíba, motivando novas técnicas e temáticas nesse Estado. Assim, tem-se a fase 

dos pioneiros, a fase do efeito Aruanda (Ciclo Paraibano), movimento superoitista, e 

a fase do vídeo. Salvo o Piauí e Sergipe, todo o Nordeste produziu cinema nas 

primeiras décadas do século XX, com enfoques que exaltavam os aspectos 

                                                             
5
 Disponível em: <http://www.cinemateca.gov.br>. 
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pitorescos da vida sertaneja, as tradições regionais, os eventos políticos e a vida de 

pessoas ilustres. Essas produções eram chamadas de documentário de cavação, 

feitos sob encomenda e rendiam lucros para os seus realizadores. 

O efeito Aruanda é apontado, por alguns críticos, como o filme responsável 

pela deflagração do Ciclo do Documentário Paraibano, ampliado pela união de 

jovens aguerridos e visionários que se juntavam nos cineclubes e na universidade 

para debaterem a prática e a teoria da produção cinematográfica, levando em 

consideração o período de crise da produção documentária nos anos de 1960.  

A ideologia esteticista e crítica de Aruanda motivou um novo olhar para a 

produção nacional e para a abordagem dos seus temas e enredos que, em geral, 

expunham o cotidiano simples de pessoas igualmente simples, denunciando 

questões sociais. Glauber Rocha foi um dos pensadores do cinema que absorveram 

as problematizações decorrentes do documentário paraibano. Como afirma Holanda 

(2008, p. 95), a Paraíba deu uma estimulante contribuição ao documentarismo 

brasileiro, como nenhum outro Estado na história.  

Já o movimento superoitista, no final de 1960 e início de 1980, tem marcante 

produção nos anos de limitação da liberdade pela ditadura. Praticamente, todos os 

Estados do Nordeste fizeram uso da câmera e tinham o espaço dos festivais e 

cineclubes para divulgar as realizações das imagens em movimento, a despeito da 

repressão militar. A qualidade das imagens era duvidosa, mas o que valia era a 

expressão da liberdade de filmar e fazer produções de maneira mais ágil.  

Por fim, o início da década de 1980 assiste à popularização do vídeo como 

fase para o documentário. Alguns até afirmam que esta expressão não constitui um 

movimento próprio de uma época, em função do manejo por iniciantes e 

amadoristas (HOLANDA, 2008, p. 96). Entretanto, a filmografia do Nordeste, com 

pontuais expressões de estados, revela a importância da nova técnica, a partir da 

produção de filmes qualificados. Na pesquisa de Holanda (2008), destaca-se que, 

entre 1994 a 2003, 86% dos documentários gravados no Nordeste foram finalizados 

em vídeo. Considerando o mesmo período, na Paraíba, dos 20 documentários 

produzidos, 80% também foram em vídeo.  

Após as exposições feitas, é imperativo, a partir de agora, relatar os aspectos 

gerais da produção fílmica para os fins desta pesquisa que se justifica pela intenção 

de contribuir para a construção da memória da produção do cinema no contexto 

paraibano, principalmente os focos nas tradições culturais, localizadas no interior do 
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Estado, de modo a esclarecer toda a simbologia que sustenta a Roliúde Nordestina. 

Neste contexto, vamos apresentar algumas produções fílmicas ou documentárias 

gravadas na Paraíba e que enaltecem os aspectos etnográficos, culturais e naturais 

nos seus roteiros: 

I. Sob o céu nordestino (Walfredo Rodriguez) - Longa-metragem / Silencioso. 
35mm, BP, 120min, 2.080m, 16q, Viragem. Ano: 1929. Início de filmagem: 
1924. Final de filmagem: 1928. Sinopse: Documentário em sete partes mais 
um prólogo-ficção com atores “objetivando mostrar nossa formação histórica, 
com a presença do indígena em nossas terras”. (Wills Leal) Documentário 
sobre o estado da Paraíba, com aspectos gerais das cidades de Umbuzeiro, 
Borborema, Bananeiras, Araruna, Campina Grande, Patos, Santa Luzia e 
Cabedelo. Açudes. Vaquejada nos arredores de Umbuzeiro, o comércio de 
algodão e a feira de Campina Grande, a pesca da baleia nas costas de 
Cabedelo. (Material examinado). Termos geográficos: Nordeste; PB; 
Umbuzeiro - PB; Borborema - PB; Bananeiras - PB; Araruna - PB; Campina 
Grande - PB; Patos - PB; Santa Luzia - PB; Cabedelo – PB. 

II. Aruanda (Linduarte Noronha) Curta-metragem / Sonoro / Não ficção. 35mm, 
BP, 21min21seg, 590m, 24q, 1:1'37. Data e local de produção. Ano: 1960. 
Cidade: João Pessoa. Censurado em 14.07.1960. Sinopse: A história de 
formação do quilombo Olho d'Água na Serra do Talhado em Santa Lúcia do 
Sabugi, alto sertão da Paraíba. A fundação feita pelo ex-escravo Zé Bento e 
sua família que sobreviveu cultivando algodão e produzindo cerâmica nos 
períodos de grande estiagem. A comunidade no início dos anos 1960 e o 
isolamento permanente do resto do Brasil. Gênero: Documentário. Termos 
descritores: Negro; História; Artesanato; Comércio; Agricultura; Alimentação; 
Clima; Seca; Criança; Desidratação; Habitação; Nordeste; Trabalho. Termos 
geográficos: Serra do Talhado – PB. 

III. Os romeiros da Guia (Wladimir Carvalho). Curta-metragem / Sonoro / Não 
ficção. 35mm, BP, 15min, 442m, 24q, 1:1'37. Data e local de produção - Ano: 
1962. Cidade: Rio de Janeiro. Sinopse: Na Praia de Ponta de Mato, romeiros 
partem em jangadas rumo à Igreja de Nossa Senhora da Guia, no município 
de Lucena. Desembarcam e entram na igreja, oram e depositam os ex-votos. 
De noite, se entregam aos folguedos, dançando, cantando, conversando e 
bebendo. Ao raiar do dia, retornam a seus lares em suas jangadas. 
Documentário. Termos descritores: Religião; Igreja Católica; Rio; 
Embarcação. Descritores secundários. Termos geográficos Praia de Ponta de 
Mato, Cabedelo – PB; Rio Sanhauá, Bayeux – PB; Rio Sanhauá, João 
Pessoa; Igreja de Nossa Senhora da Guia, Lucena – PB. 

IV. A cabra na região semiárida (Rucker Vieira). Curta-metragem / Sonoro / Não 
ficção. 35mm, BP, 18min54seg, 510m, 24q, 1:1'37. Data e local de produção. 
Ano: 1966. Cidade: Rio de Janeiro. Sinopse: No chão seco da caatinga e nas 
vertentes pedregosas do sertão, o bode e a cabra sobrevivem. Peças 
orgânicas da paisagem sertaneja, vinculados à economia de determinadas 
regiões, fornecem leite, carne e pele para exportação. (Baseado em 
INC/CESD). Documentário. Termos descritores: Nordeste; Economia; 
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Comércio; Animal; Alimentação; Pecuária; Clima; Seca; Vegetação; Criança; 
Fazenda; Geografia. Termos geográficos: Nordeste. 

V. Os homens do caranguejo ou a propósito de Livramento (Ipojuca Pontes). 
Curta-metragem / Sonoro / Não ficção. 35mm, BP, 19min, 521m, 24q. Data e 
local de produção. Ano: 1968. Cidade: Rio de Janeiro. Estado: GB. 
Certificados Certificado de Censura 38298, de julho de 1968, livre. Sinopse: 
“Povoado de Livramento, à margem do rio Paraíba do Norte - PB. A economia 
primitiva depende quase que exclusivamente da pesca do caranguejo. O filme 
acompanha o trabalho diário do povoado desde que os homens saem, pela 
manhã, até a sua volta, no fim do dia, depois de arrastarem-se na lama, tal 
como os caranguejos que lhes garantem o sustento.” (CNBB/OI). Gênero. 
Documentário. Termos descritores. Trabalho; Pesca; Rio. Descritores 
secundários. Caranguejo. Termos geográficos: Livramento - PB; João Pessoa 
- PB; Recife – PE. 

VI. O País de São Saruê - Outras remitências de título: O sertão do Rio do Peixe 
(Vladimir Carvalho). Longa-metragem / Sonoro / Não ficção. 35mm, BP, 
90min, 2.468m, 24q. Data e local de produção. Ano: 1971. Cidade: Rio de 
Janeiro. Data de lançamento: 09/1979. 08/1980. Local: Timóteo, MG; Rio de 
Janeiro, RJ; São Paulo, SP. Sinopse: “Há três séculos as terras secas do 
Nordeste foram conquistadas à grande nação dos índios Cariris pelos 
bandeirantes e colonos. Distantes do Litoral, estabeleceram as primeiras 
fazendas de gado, desenvolvendo uma cultura pastoril e agrícola. Após um 
grande desenvolvimento, gerando um período de fausto, essas fazendas, 
caracterizadas pelo regime de senhores e servos, estagnaram-se 
economicamente. Com o início de um novo ciclo econômico, o do ouro em 
Minas Gerais, essas regiões foram abandonadas, mas seus proprietários 
deixaram atrás de si um imenso potencial de riqueza ainda inexplorado. 
Trezentos anos depois, essas terras permanecem tal como foram deixadas 
pelos seus pioneiros ocupantes. À custa de muitas lutas, os novos colonos 
tentam nelas sobreviver. Documentário apoiado em entrevistas com 
sertanejos, líderes políticos e empresários nos sertões da Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará”. (extraído do Guia de Filmes, 79). 
Documentário. Prêmio Especial do Júri no Festival de Brasília, 11, 1978, 
Brasília - DF. Locação: Fazenda Acauã - oeste da Paraíba; PE; RN; CE. 
Identidades/elenco: Gadêlha, José - usineiro e parlamentar. Foster, Charles - 
Peace Corps; Alma, Pedro - pioneiro do ouro; Inocêncio, Zeca - ex garimpeiro; 
Mariz, Antônio. 

VII. Festa do rosário de Pombal (Jurandy Moura). Curta-metragem / Sonoro / Não 
ficção. 16mm, BP, 30min, 330m, 24q. Data e local de produção. Ano: 1977. 
Sinopse: Documentário sobre a Festa do Rosário em Pombal. Documentário. 
Termos descritores. Igreja Católica. Descritores secundários. Festa do 
Rosário. Termos geográficos: Pombal – PB. 

VIII. Maria Coragem (Machado Bittencourt). Longa-metragem / Sonoro / Ficção. 
16mm, BP, 110min, 1.210m, 24q, Tecnisom. Data e local de produção. Ano: 
1977. Cidade: Campina Grande. Data e local de lançamento: Data: 1977. 
Local: Campina Grande. Sinopse: “O filme se baseia numa ocorrência 
jornalística verificada num sítio perto da cidade de Remígio. Uma moça havia 
atirado, usando uma espingarda, no pai, defendendo seu namorado-amante. 
Esse incidente serviu de fio de meada para o argumento de Maria Coragem”. 
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[...] Termos descritores. Crime; Fazenda. Termos geográficos: Remígio - PB; 
Região do Gurinhém – PB. 

IX. Gadanho (João de Lima e Pedro Nunes). Curta-metragem / Sonoro / Não 

ficção. S8, COR, 22min, 114m, 24q. Data e local de produção. Ano: 1979. 

Cidade: João Pessoa. Sinopse: “A atividade de catadores que frequentam o 

Lixão do Róger.” (MCP/2003). Documentário. Termos descritores: Trabalho; 

Saneamento. Descritores secundários. Lixo; Lixão do Róger. Termos 

geográficos. João Pessoa – PB. Direção: Direção: Pedro Nunes e João de 

Lima. 

X. O homem de Areia (Vladimir Carvalho). Longa-metragem / Sonoro / Não 
ficção. 35mm, BP, 126min, 3.449m, 24q, 1:1'37. Data e local de produção. 
Ano: 1981. Início: 1979. Cidade: Rio de Janeiro. Certificado de Produto 
Brasileiro 459 de 22.01.1981. Certificado de Censura Federal 08.04.1981, 
livre. Número de registro da Embrafilme 76/81. Número do processo de 
entrada no Concine 380/81. Data e local de lançamento: Data: out. 1982. 
12/1981. Local: Rio de Janeiro. Circuito: Rian. Sala(s): Ricamar. Sinopse: 
“Proclamado ‘patriarca da democracia’ e fundador do romance social 
moderno no Brasil, José Américo vive recolhido em seu refúgio em Tambaú, 
que é como um lugar sagrado para a legião de seus admiradores. Ao mesmo 
tempo em que aparece em um longo passeio pela praia, ele se submete às 
perguntas de um grupo de jornalistas que, no alpendre de sua casa, buscam 
trazer de volta os acontecimentos em que esteve envolvido. Jorge Amado 
chega para uma visita. O autor de A Bagaceira recorda-se da guerra contra 
Zé Pereira, da morte de João Pessoa no Recife, dos dias da Revolução de 
30, da vitória do movimento e da luta contra as secas, no Ministério da 
Viação. Conta ainda a Otto Lara Rezende os lances do golpe de 37, quando 
foi candidato à Presidência da República. O ano de 1945 registra a célebre 
entrevista com que derruba o ditador. A década de 50 é triunfal e sofrida no 
governo da Paraíba e de novo no Ministério. Em 1954, a morte de Getúlio. 
Em seguida, as imagens mostram o declínio político do Patriarca e o retiro em 
Tambaú. Fecha-se o cerco de perguntas e ele responde com revelações. 
Morre aos 93 anos, em 1980, e seus funerais são realizados com discreta 
pompa, numa manhã ensolarada de março.” (Concine/Ficha Técnica). 
Documentário; Biografia. Prêmios: Melhores do Ano - Concine. Locação: 
Interior do Estado da Paraíba; Recife - PE; João Pessoa - PA; Salvador - BA; 
Rio de Janeiro – RJ. Identidades/elenco: Almeida, José Américo de; Amado, 
Jorge; Rezende, Otto Lara. Participação especial Banda do Corpo de 
Fuzileiros. Locução: Fernanda Montenegro e Mário Lago. 

XI. Cabaceiras (Ana Bárbara Ramos). Curta-metragem / Sonoro / Não ficção. 
35mm, COR, 16min15seg, Dolby Digital, 1:1'66. Data e local de produção: 
ano: 2007, Estado: PB. Sinopse: “De posse de um serrote, quatro cabaceiras 
põem fim às falsas certezas sobre o Nordeste brasileiro.” (CineOP/2007). 
Documentário. Termos descritores: Nordeste. Produção: Ramos, Ana 
Bárbara; Lucena, Cristhine; Sales, Bruno de. Estória: Livremente inspirado no 
livro “Invenção do Nordeste e outras artes” de Durval Muniz de Albuquerque 
Jr. Observações: No final do filme, antes dos letreiros finais, os dizeres: “Ao 
contrário do que afirma o Jornal da Band, a estrela da cidade de Cabaceiras 
não é o Bode, mas sim os seres humanos nascidos por lá.” 
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A filmografia exposta revela a tradição paraibana quanto à produção de 

documentários, cujo foco se sustenta, em geral, na denúncia dos problemas sociais, 

especialmente mostrando a realidade como ela é. Dos principais filmes elencados, 

levou-se em conta apenas a sinopse, a fim de averiguar que tipo de abordagem é 

dada na produção. Na pesquisa, o lugar da gravação também foi considerado, visto 

que o uso do território na produção cinematográfica revela qual cultura é objeto de 

crítica e divulgação. Constatou-se, nesse mapeamento, que vários Municípios da 

Paraíba serviram de palco para os documentários, não se identificando monopólio 

algum de gravação para qualquer cidade.  

Os movimentos cineclubistas e a produção sistemática do pensamento acerca 

das teses da cultura do cinema foram determinantes para a implantação de uma 

prioridade da sétima arte que, além de ser vista como elemento de lazer, de religião 

e de educação, polariza a perspectiva de denúncia dos problemas sociais. Sendo 

assim, as vanguardas da arte cinematográfica paraibana revelam o engajamento de 

jovens intelectuais e técnicos que propõem discutir o cinema mundial e, 

principalmente, criar um ambiente para a produção de um cinema genuíno, 

desafiando a hegemonia dos grandes mercados nacionais e internacionais. 

Os filmes produzidos na Paraíba foram, em sua maioria, realizados com 

precariedade técnica e em formato de curta-metragem (considerando o momento 

histórico de tecnologias do mercado cinematográfico estrangeiro, especialmente o 

norte americano). Há casos de feitura de filmes de longa-metragem produzidos com 

o aval de instituições universitárias, de órgãos municipais e de institutos de pesquisa 

da Paraíba ou de Pernambuco. São, geralmente, documentários fieis à tendência 

cinemanovista, deflagrada no ano de 1960. 

Na Paraíba, desde a década de 1980, o cinema desponta no ostracismo em 

razão das adversidades no que se refere às políticas de incentivo estatal, bem como 

da escassez dos padrões técnicos na região Nordeste, necessários à produção 

artística de qualidade. Diante disso, a partir de 1980, vem à tona a ideia de 

implantação de um polo cinematográfico no Nordeste, para envolver os Estados 

culturalmente afins. 

Vale salientar que em Cabaceiras verifica-se a periodização que coincide com 

o movimento localizado e persistente em favor do cinema. Justamente, os cenários 

da estiagem e dos aspectos culturais de cidades do interior foram objeto de 
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exploração pela marca dos cineastas, no intento de comprovar uma realidade 

excludente e impiedosa para com explorados.  

Com o objetivo de melhor conhecer essa questão da suposta apropriação do 

território para o mercado do audiovisual, a lista dos filmes rodados (total ou 

parcialmente) em Cabaceiras, adaptando as informações prestadas pelo historiador 

e pesquisador Wills Leal , a respeito do projeto Roliúde Nordestina, é a seguinte: 

1921 – Ferração do Bode (Antonio Barradas) – Barradas integrava a equipe 
mandada pelo Presidente Epitácio Pessoa para documentar aspectos típicos e obras 
que o governo vinha fazendo no Nordeste. Mudo, em 16 minutos, chegou a ser visto 
em 1961 pelo pesquisador carioca Michel do Espírito Santo, em depósito do 
DNOCS. 

1924 – Sob o Céu do Nordeste (Walfredo Rodriguez) – Mudo, 35 mm, é o mais 
importante filme histórico paraibano. Apresentava aspectos de uma fazenda de 
criação de bodes em Cabaceiras e detalhes da região, mostrando seus animais. O 
filme chegou a ser exibido no Rio de Janeiro e foi destaque na revista “O Cruzeiro”, 
então a mais importante do Brasil. Há fragmentos do filme na Cinemateca de São 
Paulo. 

1958 – Represando o Rio Paraíba, da Agência Nacional – Trata da construção do 
Açude Boqueirão. Foi exibido em Campina Grande, segundo informação do jornal “O 
Rebate”. Não se tem notícia do seu paradeiro. 

1963 – Visitando Cabaceiras (José Odicyne) – De fato, é uma reportagem com 
preocupações sociais, como era comum nos cinejornais deste realizador 
campinense. 

1971 – Mistério de Pai Mateus (Machado Bitencourt) – Em VHS, com bonita 
fotografia. Boa parte ficou deteriorada na mudança dos filmes de Machado do Beco 
do Cinematographo, em Campina Grande, para a fazenda Ravina, em João Pessoa. 
Praticamente não restou nada. 

1975 – Viagem através do Brasil (Julio Bressane) – Já um dos nomes mais 
conceituados do cinema brasileiro. A bela paisagem do local ocupa quase 10 
minutos do filme. Cópia em DVD está sendo providenciada pelo cineasta. 

1976 – O Sol de Pai Mateus (José Urquisa) – Em Super-8, com péssima narração. 
Cópia em precária situação. 

1980/-86 – Maria, a Menina Mártir (Gecindo Gomes Pereira) – Um misto de 
documentário e ficção; há cenas dramatizadas da morte da criança com muito 
misticismo e cenas curiosas do local. Em VHS e com montagem e som muito 
deficientes. 

1997 – Cariris Velhos da Paraíba curta-metragem (Eliza Cabral). Curta-
metragem/Sonoro/Documentário. 16min20seg. Super VHS e Betacam. Sinopse: As 
pontencialidades naturais dos Cariris Velhos da Paraíba.  

1998 – O Auto da Compadecida (Guel Arraes). Longa-metragem / Sonoro / Ficção. 
35mm, COR, 104min, 24q, Dolby Digital. Data e local de produção. Ano: 1999. 
Cidade: Rio de Janeiro. Sinopse: “No árido sertão da Paraíba, o sabido João Grilo 
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enfrenta a luta pela sobrevivência em companhia de seu confuso companheiro de 
estrada, Chicó. A trama começa com os dois procurando um novo emprego. 
Conseguem trabalho com o avarento padeiro e a sua namoradeira mulher, Dora. 
Muito explorados pelo patrão, os dois veem uma chance de ganhar alguns trocados 
a mais quando a cadelinha de estimação da mulher morre e os dois organizam um 
enterro de luxo - o que cria um conflito com a Igreja. As peripécias de João parecem 
acabar quando é morto pelo capataz do cangaceiro Severino. Chegando do outro 
lado da vida, o matreiro caboclo tenta salvar sua pele do diabo, disposto a todo 
custo a levá-lo para o inferno. João recorre novamente à sua lábia para convencer 
Jesus Cristo e Nossa Senhora a, mais uma vez, salvá-lo.” (ALLSN/DF). Comédia. 

1999 – São Jerônimo (Júlio Bressane). Longa-metragem / Sonoro / Ficção. 35mm, 
COR, 79min, 2.094m, 24q. Data e local de produção: Ano: 1998. Cidade: Rio de 
Janeiro. Sinopse: O filme mostra a história do responsável pela primeira tradução da 
Bíblia do hebraico para o latim. Com uma montagem bem peculiar, o filme busca 
apresentar a conjugação de erudição e ascetismo no santo. Drama. Prêmios: Melhor 
direção; Melhor ator para Pontes, Everaldo e Melhor fotografia no Festival de 
Brasília, 32, 1999, Brasília – DF. 

2000 – Madame Satã (Karin Ainouz). Longa-metragem / Sonoro / Ficção. 35mm, 
COR, 105min, 2.882m, 24q, 1:1'66. Data e local de produção. Ano: 2002. Cidade: 
Rio de Janeiro. Sinopse: “Bandido, amante, rebelde, homossexual, pai adotivo, 
marginal, João Francisco dos Santos reinou absoluto nas vielas da Lapa carioca dos 
anos 30, onde inventou sua própria mitologia, tornando-se por sua vontade o 
‘Madame Satã’, nome emprestado do filme homônimo de Cecil B. De Mille, de 1930. 
A história se passa em 1932, momento em que o sonho de João Francisco - tornar-
se uma estrela do palco - se transforma em realidade.” (FestRio/2002 e 
FSESC/2002). Drama; Biografia. 

2001 – Eu sou o servo (Eliézer Rolim). Curta-metragem / Sonoro / Ficção. 35mm, 
COR, 18min23seg, 520m, 24q, Dolby Digital, 1:1'66. Data e local de produção. Ano: 
2001. Estado: PB. Sinopse: “No final do século 19, a última viagem do Padre 
Ibiapina, o apóstolo do Nordeste, com um séquito de beatos através da caatinga, 
enfrentando ataques de retirantes, seca e peste.” (MCP/2003). Drama. Locação: 
Serra da Espinhara, Salgadinho - PB; Pedra do Pico, Taperoá - PB; Pedra do Pai 
Mateus, Cabaceiras - PB; Fórum da Cidade de Areia, PB; Distrito de Santa Fé - 
Arara, PB; Igreja de São Francisco - João Pessoa. 

2001– Viva São João (Andrucha Waddington). Longa-metragem / Sonoro / Não 
ficção. 35mm, COR, 77min, 2.000m, 24q, Dolby Digital. Data e local de produção. 
Ano: 2002. Cidade: Rio de Janeiro. Sinopse: “Foram 15 dias de filmagens, viajando 
num avião Bandeirantes pelo interior do Nordeste em busca do que há de mais 
tradicional e de mais moderno nas festas juninas. O resultado é o longa-metragem 
VIVA SÃO JOÃO!.” (FBR/36MFB) “A turnê do músico e compositor Gilberto Gil, 
durante as festas juninas de 2001, por cidades da Bahia, Pernambuco, Ceará, 
Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe. E, por meio de entrevistas e conversas, a 
tradição musical do Nordeste brasileiro.” (Bravo). Documentário. 

2002 – Curtindo o couro (Durval Leal). Curta-metragem. Documentário, Betacam, 
15 min. “De couro tudo!”. Sinopse: Em Ribeira de Cabaceiras, as margens do Rio 
Paraíba do Norte, o cotidiano revive o ciclo do couro, do criadouro ao artesanato. 
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2003 – Tempo de Ira (Marcélia Cartaxo). Curta-metragem / Sonoro / Ficção. 35mm, 
COR, 16min, 439m, 24q. Sinopse: “Vinte anos depois da tragédia que abalou a 
família, Cícera cuida da mãe doente. Numa vila árida, ela vive o conflito entre tratar 
das poucas cabras magras e zelar pela mãe ou fugir com o namorado.” (MCC/13). 
Drama. 

2004 – Cinema, aspirinas e urubus (Marcelo Gomes). Longa-metragem / Sonoro / 
Ficção. 35mm, COR, 99min, 2.380m, 24q, Dolby Digital, 1:1'85. Ano: 2005. Sinopse: 
“Em 1942. No sertão do Brasil, encontram-se dois homens muito diferentes: o 
alemão Johann, que fugiu da guerra, aceitando um emprego para vender a mais 
nova droga miraculosa, a aspirina; e o sertanejo Ranulfo, mais um dos muitos 
agricultores expulsos de suas terras pela implacável seca nordestina. Johann 
precisa de um ajudante e contrata Ranulfo. Num caminhão, os dois percorrem as 
estradas poeirentas do interior do Brasil. Mostram aos moradores das menores 
vilazinhas um filme sobre o novo remédio que é a primeira experiência com o 
cinema da maioria deles. A viagem é também uma oportunidade de troca entre duas 
experiências de vida muito diferentes, do alemão, urbano e educado, e do brasileiro 
iletrado, mas versado em vários expedientes úteis para seu dia-a-dia.” (MSP/29). 
Drama. Termos descritores: Literatura; Cinema. Adaptação para cinema; Sertão. 

2005 –  Canta Maria  (Francisco Ramalho Jr.). Longa-metragem / Sonoro / Ficção. 
35mm, COR, 82min, 2.260m, 24q, Dolby Digital. Ano: 2006. Sinopse: “Em 1930, o 
Nordeste brasileiro está em guerra. Tropas do exército perseguem os cangaceiros. 
Uma mulher vive nesse fogo cruzado: Maria.” (Epipoca/site). Drama. 

2006 – Festa do Bode Rei, curta de Ronaldo Nery. 

2007 – Romance (Guel Arraes). Sinopse: Pedro (Wagner Moura) é um ator e diretor 
de teatro, que se apaixona por Ana (Letícia Sabatella), também atriz, ao contracenar 
com ela a peça “Tristão e Isolda”. O namoro deles é afetado pelo posterior sucesso 
dela na TV, impulsionado pela empresária Fernanda (Andréa Beltrão). Além disto, 
ao gravar um especial de TV, Ana conhece Orlando (Vladimir Brichta), um ator por 
quem se apaixona. Cabaceiras (Ana Bárbara Ramos). Documentário. Curta-
metragem. 35mm, COR, 16min15seg, Dolby Digital, 1:1'66. Sinopse: “De posse de 
um serrote, quatro cabaceiras põem fim às falsas certezas sobre o Nordeste 
brasileiro.” (CineOP/2007). Filme inspirado Livremente inspirado no livro Invenção do 
Nordeste e outras artes, de Durval Albuquerque Jr.; Terras de Cabras – (Jaqueline 
Lieda) – Curta-metragem. Documentário. 14min. Universidade Federal da Paraíba. 
Sinopse: Uma visita ao município de Cabaceiras, no Cariri paraibano, cujo índice 
pluviométrico é o menor do Brasil; Grandes enchentes (Adeilson Dantas); Por uma 
cabaça a mais - curta metragem; A pessoa é o que come (Durval Leal Filho). 
Documentário, 8’20, DVD – 2007. No semiárido, do Cariri da Paraíba, a produção de 
agricultura orgânica é uma realidade que vem mudando paradigmas de 
sustentabilidade e geração de renda para pequenos produtores. Irmã de leite 
(Durval Leal Filho). Documentário. 13’50, DVD – 2007. No Cariri da Paraíba a 
caprinocultura leiteira vem transformando a vida de pequenos produtores rurais, que 
colocam a região como a maior produtora de leite de cabra do Brasil. Em Roliúde, o 
bode é rei (Rianny Brandão). Documentário. Curta-Metragem. 15min. Sinopse: 
Explora a historicidade de Cabaceiras, pontos turísticos, economia, bem como os 
costumes de sua gente. Tem como característica marcante a cinematografia que 
deu o título de Roliúde Nordestina à cidade. 
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2008 – Enraizados (Niu Batista). João Pessoa – PB/2008. Documentário – 
13,42min. Sinopse: Os irmãos Salustiano e Minervino, enraizados numa essência de 
sentimentos, referências e traumas, num quotidiano de um habitat singular, mostram 
um drama que flui de questionamentos. Com o realismo estético do sertão 
nordestino, o vídeo transcende regionalismos. 

2010 – Bode Movie (Taciano Valério) – Curta metragem. Ficção. 12min. Sertão. 
Pessoas procuram um Bode. Ele segue... Quinha vai para o céu (Caroline Oliveira). 
Curta-metragem. Ficção.  

2011 – Mais Denso que Sangue (Ian Abé). Ficção. Curta metragem. 15min. 
Sinopse: Um forasteiro chega a Cabaceiras e se camufla na multidão que 
acompanha a comemoração à Semana Santa. Ele está armado. Um Taurus com 
quatro balas, ponta oca e duas normais; Política dos animais- média (dezembro). 

Com base na listagem da filmografia que se remete à Cabaceiras, é 

interessante notar a diferença entre a produção fílmica ou documentária, 

genuinamente, gravadas e produzidas por cineastas paraibanos e o filme que 

aborda temáticas socioculturais em torno da realidade da Paraíba, por meio de 

cineastas e produtores da região sudeste. Em relação aos filmes paraibanos, nota-

se uma variedade de cineastas e trabalhos artísticos, voltados a questões gerais 

sobre a cultura local e as contradições do sistema, com foco nos problemas 

localizados, como se depreende da leitura das sinopses. Geralmente, esses 

cineastas se valem do cinema, na maior parte das vezes documentários (curta-

metragem), como instrumento de crítica aos desafios impostos ao homem.  

Por outro lado, o filme gravado na Paraíba, como é o que acontece com a 

maioria das gravações realizadas em Cabaceiras, a partir de 1998, não apresenta, 

no seu enredo, a realidade da cidade e nem conta com elenco de atores locais, com 

exceção do documentário Cabaceiras (Ana Bárbara, 2007) e Mais denso que 

sangue (Ian Abé, 2011). 

É importante destacar que, em 8 abril de 2014, o site G1 noticiou o seguinte: 

“Elenco chega à Paraíba para filmar longa 'Por Trás do Céu', em João Pessoa e 

Cabaceiras” (http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2014/04/elenco-chega-paraiba-

para-filmar-o-longa-por-tras-do-ceu-de-caio-soh.html). Esse filme é dirigido pelo 

cineasta carioca Caio Sóh, cujas gravações vão ter como cenários o Lajedo de Pai 

Mateus (ver fotografia 3), no Município de Cabaceiras, e a cidade de João Pessoa. 

Integram o elenco Emílio Orciollo Netto, Nathalia Dill, Paula Burlamaqui, Everaldo 

Pontes, Renato Góes e Léo Rosa.   
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Fotografia 7 – Lajedo de Pai Mateus: espaço cenário para filmes rodados em Cabaceiras. 

 

Fonte: Eduardo Pordeus (2012). 

 

O filme traz a história de Aparecida (Nathalia Dill), sertaneja sonhadora, que 

vai conhecer a cidade grande. Na capital paraibana, a personagem vê um foguete 

em uma revista e decide que vai construir um igual, para conhecer o que há por trás 

do céu. As filmagens começam entre os meses de abril e maio de 2014.  

A reportagem informou que serão necessárias três semanas de gravação em 

Cabaceiras e uma em João Pessoa. O diretor do filme afirmou à imprensa que, para 

a escolha dos locais para gravação, “Cabaceiras foi o lugar que escolheu a gente. 

Passamos nove horas para chegar lá, nos perdemos e aí conhecemos o Lajedo de 

Pai Mateus, o lugar mais perto do céu. Eu digo que a gente arranjou um problema 

bom: tem que ser aqui”. O mencionado diretor também destacou que a beleza do 

céu paraibano é peculiar, afirmando que o céu da Paraíba parece que é em 3D, o 

que facilita a gravação do filme. 

Nota-se que a divulgação da imagem de Cabaceiras, via políticas públicas 

culturais que enaltecem o marketing para a cidade, oportuniza um novo olhar acerca 

do espaço e da vida cotidiana dos seus moradores. Assim, o uso do território deve 

ser aliado com a questão de viabilizar uma cidade criativa, valorizando as práticas 

culturais do lugar. 

Na visão de Leal (1982, p. 11), que é o idealizador do projeto da Roliúde 

Nordestina, não existe uma indústria do cinema do Nordeste. A rigor, sem haver um 

cinema nordestino, há, por outro lado, filmes que exploram a temática da região, 

geralmente com artistas de outros estados.  
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3.4 Cinema paraibano e seus efeitos para o simbolismo cultural de Cabaceiras 

O estudo acerca da relação entre produção do cinema e simbolismo cultural 

permite a compreensão crítica em torno da política instituída em Cabaceiras, a partir 

de 2007, averiguando os impactos na vida econômica da cidade, além da 

visibilidade sociocultural. Várias questões são postas a respeito de como os grupos 

e as pessoas assimilaram a criação cultural do cinema, já que esta arte exige 

estratégias no campo da economia e da criatividade. 

Em face das informações disponibilizadas no site do Banco do Nordeste e via 

contato por correio eletrônico, houve, sim, o financiamento do projeto Roliúde 

Nordestina. Por meio do Programa de Cultura do BNB, a Prefeitura Municipal de 

Cabaceiras, conforme descrição abaixo, propôs alguns projetos que objetivavam a 

busca de financiamento: 

Ano de 2007 – Projeto Roliúde Nordestina.  Objetivos: 1) adquirir 
mobiliário, equipamento de informática, acervo de filmes, fotos e 
depoimentos, visando implantar o Memorial Cinematográfico, um centro 
voltado para o estudo, preservação, exibição e fomento de atividades 
cinematográficas na região; 2) realizar o festival “Seja Artista por um Dia” e 
produzir DVD sobre o evento; além de oferecer à comunidade oficinas de 
atores e de teatro, na perspectiva de promover o desenvolvimento sustentável 
do turismo e da cultura locais. Cidade: Cabaceiras-PB. Valor do 
financiamento: R$ 20.000,00. 

Ano de 2008 – Projeto Cabaceiras em Cena. Objetivo: Implantar Centro de 
Produção e Exposição de Audiovisual e levantar acervo em DVD de 
produções audiovisuais dos principais acontecimentos histórico-culturais, 
sociais, educacionais, esportivos e festivos do município, visando incentivar e 
valorizar a produção local de obras audiovisuais, estimular a formação de 
plateia local e divulgar o potencial cenográfico da cidade, respaldado com a 
realização de eventos permanentes. Cidade: Cabaceiras-PB. Valor do 
financiamento: R$ 20.000,00. 

Ano de 2009 – Projeto Roliúde Nordestina – Vocação para o 
Cinema. Objetivo: Oferecer capacitação na área de produção audiovisual 
através da realização de 11 oficinas técnicas, divididas da seguinte forma: 
Linguagem Cinematográfica; Assistente de Direção (Iniciante); Assistente de 
Direção de Fotografia (Iniciante); Operação de Câmeras; Assistente de 
Câmera; Assistente de Produção (Iniciante); Assistente de Direção de Arte; 
Continuísta; Montagem de Equipamentos; Roteirista (Iniciante) e Produção de 
Documentário, formando jovens aptos para adentrar no mercado de trabalho 
audiovisual. Cidade: Cabaceiras-PB. Valor do financiamento: R$ 24.960,00. 

 

O projeto Roliúde Nordestina foi patrocinado pelo Programa de Cultura 

Banco do Nordeste, por duas vezes, nas edições de 2007 e 2009. As prestações de 
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contas de ambas as edições foram, devidamente, aprovadas, encerrando, desta 

forma, o vínculo entre a Roliúde Nordestina e o BNB. É importante ressaltar que o 

Programa de Cultura é um edital de patrocínio que investe seus recursos nos 

projetos aprovados por uma comissão avaliadora. A proposta submetida em 2008 – 

Roliúde Nordestina, seja artista por um dia – não obteve financiamento em 2008 e, 

por esta razão, pela qual o projeto não ter sido selecionado por essa comissão. 

Com as investigações realizadas, in loco, e o levantamento acerca dos filmes 

gravados no município, reconhece-se que, em geral, a história de Cabaceiras não é 

objeto de abordagem nos filmes. Além do mais, as iniciativas não partem da 

localidade, uma vez que esta é apropriada pelas empresas do audiovisual, com a 

participação de meros figurantes, o que eleva os habitantes do território à condição 

de sujeitos passivos desse processo de exploração. Assim, o papel dos projetos 

executados fica limitado à difusão de um simbolismo que implementa um imaginário 

coletivo a pretexto de valorizar o lugar e empoderar culturalmente a comunidade. 

Nas entrevistas realizadas por este pesquisador, pode-se obter algumas colocações 

que viabilizam a conclusão acerca da produção do simbolismo de cidade do cinema. 

Recebemos mais turistas e visitantes, que são voltados para a 
conhecer esse lado da cidade do cinema e tudo o que é mostrado nas 
telas do cinema. Por isso, a cidade tem ganhado muito com essa 

fama que temos. (ENTREVISTADO 5). 
 

É interessante recordar as posturas de estudiosos, a exemplo de Sánchez 

(2003), que estudou a reinvenção das cidades, destacando que os espaços 

absorvem para além dos atributos materiais, visto que o simbolismo é desenvolvido 

com a atividade da representação pelos sujeitos que reforçam o aspecto das trocas 

dinâmicas para construir a realidade, a partir dessa simbologia e vice-versa. 

As reflexões apresentadas nesta tese também evidenciam a precariedade da 

conservação de provável memória do cinema gravado em Cabaceiras, mesmo que 

não seja uma gravação e produção locais. Apesar da nomenclatura posta pela 

política vigente no Município – Roliúde Nordestina, os órgãos locais e estaduais não 

têm a posse e a guarda das películas antigas, da documentação relativa à história 

da gravação dos filmes no Município, principalmente das produções feitas a partir da 

década de 1920. Nesse passo, a história oral é que serve de base para 

compreender a tradição que se perde no tempo. Todavia, o que se pode constatar é 

que a economia local e a divulgação do marketing da Roliúde são, invariavelmente, 
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estratégias de visibilidade empreendidas no discurso político dos gestores públicos 

do Município. 

Segundo os resultados das dez entrevistas realizadas (com a diretora do 

Departamento de Turismo, a secretária de Educação e Cultura, um vereador e um 

ex-prefeito, e com seis moradores da cidade), entre os anos de 2012 a 2013, 

constata-se que as pessoas da localidade adotam o imaginário de viver na cidade do 

cinema e de vender esta marca para todo o Brasil, mesmo que não ganhem 

diretamente com essa mídia incentivada, principalmente pelo Poder Público 

municipal.  

A “Festa do Bode Rei” – a mais tradicional comemoração da produção da 

caprinocultura – revela a potencialidade do seu nome, entretanto, divide o espaço 

com a ideia de cidade do cinema. 

 

Fotografia 8 – Conversas informais com moradores da cidade de Cabaceiras 

 

Fonte: Eduardo Pordeus (2012) 

 

No relato da chefia do Departamento de Turismo – Robéria Mendes 

(Entrevistada 8), em entrevista concedida a este pesquisador, o Município de 

Cabaceiras é, permanentemente, procurado pelas emissoras de televisão e 

produtoras de cinema, em função dos atrativos e dos cenários naturais que, na 

maioria das vezes, não precisam passar por alteração física.  

[...] passamos por muitas mudanças, até porque temos turismo na 
cidade, justamente por conta desse nome dado à Cabaceiras – a 
Roliúde Nordestina. As festas daqui sempre são remetidas à 
realidade do cinema. Temos muitas potencialidades e a perspectiva é 
que haja mais incentivo ao turismo local. As pessoas querem ver o 
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diferente e a cidade oferta esse suporte importante para todos. A 
prefeitura investe na marca da cidade do cinema há bastante tempo. 
(ENTREVISTADO 8) 

 

 

A política pública prioritária, especialmente desde 2007 (com a criação do 

Projeto Roliúde Nordestina), é de manter, de divulgar e de incentivar mais produções 

para que o município torne-se um espaço a ser visitado por turistas e, também, por 

estudiosos, garantindo, direta e indiretamente, emprego e renda para os segmentos 

do turismo e para o comércio local. 

Sob essa alegação, os dados obtidos por este pesquisador, no Departamento 

de Turismo do Município (Entrevistado 8), informaram que, de forma positiva, há a 

geração de emprego e renda e, consequentemente, mais incentivos à cultura local e 

mais aprovação de projetos culturais pelos órgãos de fomento (a exemplo do 

Ministério do Turismo e Ministério da Cultura). Segundo a diretora do Departamento 

de Turismo:  

Aconteceu muita mudança na vida da cidade. O comércio aqueceu e 
muita gente pode participar, como ator, dos filmes. No Auto da 
Compadecida foi assim... Eles ficam famosos porque vão estar 

aparecendo na TV e no cinema. (Entrevistado 8) 
 
 

Contraditoriamente, a cidade não oferta escola para a formação de atores ou 

de produção fílmica, além de não haver produção cinematográfica própria no 

município. Sendo assim, toda a produção é gravada por produtoras de outras 

cidades ou estados.   

De acordo com os resultados das entrevistas (cf. Anexo E), através dessa 

política de implementação de projetos culturais no Município, houve oportunidades 

de se ministrar cursos e oficinas voltados à cultura do cinema, tais como: edição, 

vídeo, áudio, maquiagem cinematográfica, roteiro, dentre outros. Com base nessas 

mesmas entrevistas, pode-se afirmar que há receptividade do mercado do cinema 

pelos moradores da cidade, ainda que participem apenas como figurantes nas 

gravações.  

Alguns agentes que atuaram como prefeitos, vereadores e secretários de 

Cabaceiras, por meio de informações colhidas através das entrevistas, afirmam, 

categoricamente, que o uso do território pelo cinema nacional tendeu a elevar a 

autoestima do cabaceirense, uma vez que a cidade, antes conhecida como um local 

onde predominava a escassez de chuva, logo se fortalecendo a ideia de ser a mais 
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seca, hoje passou, por essas características naturais e culturais, a ser vista como a 

Roliúde Nordestina, inclusive porque tem a melhor luminosidade para filmar e a 

melhor nitidez de imagens, em razão da luz solar, para as gravações.  

Na fala da Entrevistada 1 (Rosilene Nunes – secretária de educação e 

cultura do Município), visualiza-se o olhar positivo acerca da política local de 

promoção imagética do Município: 

A cidade mudou em todos os aspectos: na autoestima, no número de 
visitantes e turistas, no comércio local e nos eventos e na imagem de 
a cidade ser reconhecida por um grande filme nacional e não pela 
cidade que menos chovia.  

 

Ainda em informações concedidas por meio de entrevistas, a secretária de 

Educação explicou que, desde 2005, há planos de investimento na política de 

capacitação de mão de obra local, nas mais diversas áreas, a fim de converter o 

quadro de figurantes para a posição de atores principais nas produções. Para atingir 

essa meta, conta-se com o apoio de financiamento municipal e parcerias com 

órgãos públicos federais, embora se torne conveniente destacar a utopia da 

mudança do status de figurante da população de Cabaceiras a ator principal na 

produção fílmica gravada no Município.  

Por outro lado, desafiando essa visão política, caracterizada por algum 

romantismo, um entrevistado afirmou o seguinte, ao ser perguntando como foi 

receber, na cidade, a equipe dos produtores do filme O Auto da Compadecida:  

Sempre teve essa ideia da cidade ter cinema. Mas sempre somos 
apenas explorados [...] O projeto da prefeitura divulgou que a cidade 

ia ter pessoas que iam ficar famosas. Mas não sei se isso acontece. 
(ENTREVISTADO 10) 
 

A sistematização dos pontos convergentes e divergentes entre os 

pesquisados permitiu absorver as singularidades encontradas, a partir da 

intensificação do uso do território pelos cineastas brasileiros, o que oportunizou 

identificar as dinâmicas da política local que, em geral, é vista de forma homogênea 

e, para alguns, de maneira acrítica. Eis que a voz de alguns moradores da cidade 

confirmou esta assertiva de que é importante se viver “na cidade do cinema”, 

quando questionado acerca da existência de cinema antes da notoriedade do filme 

O Auto da Compadecida: 

A prefeitura sempre faz evento sobre isso [o cinema]. A cidade faz 
cinema há um tempo. Muita gente gosta disso por aqui […] A nossa 
cidade é famosa porque tem esse cinema e a gente ver muita gente 
chegando para conhecer o que a gente tem. (ENTREVISTADO 3) 
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De outro lado, pode-se, também, verificar que essa produção imagética, via 

proposta política local, direciona-se apenas ao aspecto simbólico, visto que a política 

instituída não motivou a promoção de mudanças sociais no contexto da realidade de 

Cabaceiras. Portanto, há focos de resistência ou de ceticismo em torno dessa 

cidade produzida para ser cenário do cinema.  

Não sei também se teve mudança. Os atores vêm de fora e não 
deixam nada para nós. Eles [do cinema] alugam os espaços e depois 
vão embora. A gente diz que é do cinema, mas muita coisa aqui falta 
mudar. Acho que apenas é uma questão de política e de boa vontade 
de quem está no governo. (ENTREVISTADO 10) 
 

Essa questão de consolidar uma política devotada à promoção de uma 

suposta cultura da produção do cinema na cidade envolve a necessidade de se 

firmar parcerias com outros órgãos públicos ou do setor privado. Por vezes, os 

Ministérios do Turismo e da Cultura apoiam, direta e indiretamente, a oferta de 

programas de incentivo às atividades audiovisuais de Cabaceiras.  

O Município também contou com parcerias de outros órgãos, a exemplo do 

SEBRAE e da PBTUR, que promoveram a sua divulgação, no âmbito nacional, 

inclusive cadastrando segmentos do turismo no Cadastur, guias registrados pelo 

Ministério do Turismo, implantação do cine, implantação do Ponto de Cultura (desde 

2010) e incentivo à produção artesanal, dentre outros. 

Nessa perspectiva, o fenômeno da reinvenção de Cabaceiras para o mercado 

vem, gradativamente, ocupando espaços em face dos projetos urbanísticos e 

econômicos no contexto das cidades. Considerando que os agentes públicos e o 

setor privado estão devotados à reconstrução de um planejamento estratégico para 

a condução de seus propósitos (político, social, econômico etc.), observa-se que a 

cultura, realmente, assume um valor econômico (YÚDICE, 2004). No entanto, esse 

aspecto do crescimento econômico pode não considerar a ampliação do acesso dos 

sujeitos sociais, geralmente por haver falta de planejamento ou mesmo por critérios 

políticos que convêm às classes dominantes.   

Assim, a questão econômica não foi identificada como uma meta alcançada, 

uma vez que a realidade política de Cabaceiras não empreendeu esforços para que 

tal finalidade fosse concretizada. Conforme os resultados dos relatórios 

apresentados ao BNB e por meio da observação da situação de Cabaceiras por este 

pesquisador, a divulgação da imagem foi a tentativa de aquecer uma economia 
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ainda baseada na caprinocultura. Portanto, persiste a necessidade de aquecimento 

da economia, ainda que a visibilidade tenha ganhado fôlego nos últimos anos. 

Nas trilhas da evidenciação da cidade nas telas do cinema nacional, entre os 

anos de 2008 a 2009 e 2009 a 2011, o Ministério da Cultura aprovou e financiou dois 

projetos propostos pela Prefeitura de Cabaceiras que instituiu um Ponto de Cultura, 

com sede própria na cidade, denominado “Marcas Vivas de Cabaceiras”. Esses 

projetos objetivaram a difusão de cursos voltados para as técnicas e para o 

manuseio de equipamentos para gravação de filmes e documentários.  

A proposta era inserir as pessoas interessadas no processo de conhecimento 

sobre a produção fílmica na cidade. No que diz respeito às verbas concedidas pelo 

governo federal, em prol da execução dos projetos, o valor dos convênios somou R$ 

348.000,00. Contudo, a promoção de cursos de treinamento e a produção de alguns 

documentários aconteceram apenas nos períodos da vigência dos convênios, 

sobretudo, a promoção, em setembro de 2011, da Mostra Cinematográfica Itinerante 

nas Comunidades Rurais de Cabaceiras (Anexo D). Um dos objetivos desse 

trabalho foi divulgar as ações e produções de documentários (curta-metragem) 

produzidas por sujeitos que foram capacitados via cursos oferecidos pelo Ponto de 

Cultura da cidade. 

A partir dessas considerações e conforme a exposição de Bezerra no artigo 

As cidades e as festas no Nordeste brasileiro, destaca-se que são comuns algumas 

práticas justificadoras da espetacularização das cidades: a revitalização do 

patrimônio cultural, a reconstrução de espaços com paisagens regionais e, também, 

a promoção de grandes festas. Daí porque se redesenha, no espaço urbano, as 

particularidades locais, em especial, a questão de as exigências do mercado 

imporem que a identidade cultural de um povo seja igualmente reelaborada.  

Com base na importância da história que desafia as injunções do tempo, os 

movimentos políticos e relacionados à cultura introduzem formas de resgatar a 

dívida social, no que se refere às propostas do cinema educativo e reformador, seja 

estruturando museus ou centros de discussão, projetos de pesquisa, projetos 

políticos de intervenção social, seja através de outros modos de ação cultural.  

Com este potencial que se tem repetido no Município, os grupos políticos 

definem estratégias que, de forma direta, somam valor ao ambiente e, indiretamente, 

às pessoas. O território, marcado por contradições sociais e econômicas, busca a 

dinamização dentro de uma proposta política que retoma o sentido do cinema como 
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forma de revelação da tradição cultural de Cabaceiras. No imaginário social, essa 

identidade cultural do povo cabaceirense é, invariavelmente, confirmada como 

suporte de apoio à política instaurada pelo poder local, no ano de 2007. 

É importante destacar que a produção da imagem da cidade no contexto 

midiático paraibano e brasileiro condiciona-se a partir do envolvimento dos 

moradores da cidade, no intuito de se fortalecer a política proposta. O Entrevistado 

4 destacou, justamente, esse aspecto ligado à valorização da política: “Nossa cidade 

sempre teve esse contato com o cinema e é conhecida por isso. Somos famosos por 

nossas riquezas naturais e toda nossa cultura”. 

Essa é a tradição que se reinventa em prol do empoderamento das pessoas 

nesse processo político de novas dinâmicas culturais, assimiladas, normalmente, 

pela comunidade. A compreensão acerca da ideia da tradição inventada é, 

geralmente, utilizada em vários contextos, abrigando as tradições que são 

inventadas e institucionalizadas, bem como as tradições que surgem, sutilmente, 

num contexto temporal (HOBSBAWN, 2012). 

O habitar na cidade do cinema pode servir de diferencial cultural perante 

outras localidades da Paraíba, mesmo demonstrando que, embora os ganhos 

econômicos não sejam prontamente identificados, a marca do cinema é um 

elemento condutor de visibilidade ao lugar.  

O discurso político e o marketing divulgados mostram-se efetivos nesse 

processo de assimilação, sem, contudo, apresentar alguma forma de resistência 

social aberta. Assim, os públicos externo e interno são, de algum modo, atraídos por 

essa estratégia política que se sucede a uma simbologia já instituída de 

produtividade e competitividade no mercado do cinema.  

Nas falas dos sujeitos entrevistados, são nítidas as concepções em torno de 

mudanças quantitativas e qualitativas no contexto da realidade socioeconômica da 

cidade, considerando a vinda das produtoras de cinema, reforçadas, principalmente, 

com a gravação do filme O Auto da Compadecida (1998): 

 

[...] começamos a investir nas oficinas de audiovisuais, teatro, dança, 
entre outras, pois em entrevistas cos os figurantes do Auto da 
Compadecida estes diziam que queriam ser protagonistas dos filmes 
e não só figurantes. Aí realizamos vários documentários, oficinas, 
Festival de Cinema, e tantos outros projetos voltados para o Cinema, 
como o Memorial Cinematográfico de Cabaceiras e  Letreiro da 
Roliúde Nordestina, recordes de mídia espontânea, daí a 
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consolidação de nossa cidade cinematográfica. (ENTREVISTADO 1 – 
secretária de educação e cultura do Município). 
 
Cabaceiras sempre foi a cidade do cinema e por isso sempre recebe 
as pessoas da televisão. Tem muita coisa gravada por aqui. A cidade 
começou a receber mais visitantes e turistas. Muita coisa mudou. 
(ENTREVISTADO 2 – vereador Dadá). 
 
As pessoas querem ver o diferente e a cidade oferta esse suporte 
importante para todos. A prefeitura investe na marca da cidade do 
cinema há bastante tempo. (ENTREVISTADO 8 – diretora do 
Departamento de Turismo). 
 

Há, na verdade, uma alienação das pessoas que não participam das 

discussões em torno da efetivação de políticas e das prioridades que devem ser 

consideradas. Sendo assim, o conteúdo ideológico que marca a Roliúde Nordestina 

reduz-se à visibilidade midiática que, certamente, esteriliza outras reivindicações de 

cunho social ou político. Os moradores cabaceirenses são inseridos nessa dinâmica 

formatada por grupos detentores do poder político (família Ayres Queiroz que está 

no comando da Prefeitura há mais de vinte anos) e não são beneficiados, 

economicamente, pelo mercado do cinema, nem incentivados a produzirem seus 

próprios filmes.  

Eis a fala que vai ao encontro da ideia de alienação dos sujeitos, 

principalmente quando se enaltecem as possíveis mudanças qualitativas e 

quantitativas obtidas logo após a notoriedade do espaço cenário cabaceirense com 

a gravação d’ O Auto da Compadecida:  

O que a gente sabe é que Cabaceiras tem muita coisa que tem 
ligação com o cinema, por isso aqui é conhecida por todo mundo 
como a roliúde nordestina... como é lá nos Estados Unidos 
(Entrevistado 9).  
 

A proposta política que cria a Roliúde supõe a consolidação de uma estrutura 

propícia ao turismo, cuja demanda pode conduzir a resultados econômicos positivos. 

No que se refere às ações da política de Cabaceiras e considerando a apropriação 

da realidade do cinema nacional e da telenovela, essas ações constituem instâncias 

que não têm a participação do povo, mas viabilizam a representatividade do 

município nos contextos globais de cultura.  

O Entrevistado 1, ainda respondendo sobre a mudança qualitativa no 

cotidiano cabaceirense após a execução da política local da Roliúde Nordestina 

informou que: 

Desde 2005 começamos a investir nas oficinas de audiovisuais, 
teatro, dança, entre outras, pois em entrevistas com os figurantes do 
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Auto da Compadecida estes diziam que queriam ser protagonistas 
dos filmes e não só figurantes. Aí realizamos vários documentários, 
oficinas, Festival de Cinema, e tantos outros projetos voltados para o 
Cinema, como o Memorial Cinematográfico de Cabaceiras e Letreiro 
da Roliúde Nordestina, recordes de mídia espontânea, daí a 
consolidação de nossa cidade cinematográfica, pois não temos 
cidadãos capacitados nas mais diversas áreas. Melhoria comércio de 
artesanato e local; disseminação de produção de documentários, 
implantação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, 
Criação do Cine Rural, que é o cinema nas comunidades rurais 
produzidos pelo Ponto de Cultura com a comunidade e sempre 
exibição de um filme gravado na cidade, aumento do número de 
visitantes e turistas, melhoria na rede hoteleira e gastronômica; 
produtora de vídeos local que atende a cidades circunvizinhas, 
produção de documentários e eventos pela própria cidade, sem trazer 
profissionais de fora, Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae – 
Educação e Inovação; inserção no calendário turístico da Paraíba. 

(ENTREVISTADO 1) 
 

 

A apoderação do simbolismo do cinema no Município não reflete, em si, uma 

cultura isolada do contexto da História paraibana. Realmente, há registros de 

inúmeros trabalhos de cinema de arte e de mercado, entre 1960 a 1990, que 

confirmam, por exemplo, a prática do cinema em todo o Estado. Dentre outras, os 

Municípios de Sapé, Sousa, Areia, Santa Luzia, Pombal, Cajazeiras, São João do 

Rio do Peixe, Campina Grande, Congo, Patos e Lucena são exploradas nas lentes 

dos cineastas. 

Entretanto, Cabaceiras, figurada, via movimento político, como a terra do 

cinema, não tem, contraditoriamente, nos últimos anos, participado ou organizado 

eventos que promovam a discussão em torno dessa arte. É importante destacar que, 

na Paraíba, há espaços tradicionais para mostras culturais, exibições e festivais 

sobre arte e cinema promovidos em cidades com vocação para a atividade 

cinematográfica, feito com ou sem financiamento do Estado. O mais interessante é 

que, nesses ambientes, acontece a produção cinematográfica, nela participando 

cineastas e envolvimento de atores locais, o que leva a se concluir que esses 

Municípios não se mostram apenas como cenário para as gravações de produtoras 

de outros estados, mas se prestam a exemplificar as dinâmicas desses movimentos 

culturais, conforme listado a seguir: 

Fest-Aruanda (João Pessoa). Festival que acontece desde o ano de 2005, 
tem o objetivo de fomentar, reconhecer e contemplar novos talentos e futuros 
profissionais da área do audiovisual brasileiro. O evento Fest-Aruanda está no 
calendário oficial de eventos turísticos da cidade de João Pessoa. Realizado 
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pela Prefeitura de João Pessoa e Fundação Cultural. Outras informações em: 
<http://festaruanda.com.br/blog/> 

Comunicurtas (Campina Grande). Idealizado em 2006 por alunos do Curso 
de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, o 
Comunicurtas chega a sua oitava edição, consolidando-se como uma das 
janelas de exibição e fomento para o audiovisual paraibano e nacional. 
Conforme os dados do site do evento, são oito anos fomentando a produção 
audiovisual e reconhecendo o talento dos publicitários, jornalistas e 
realizadores audiovisuais de Campina Grande e do Brasil. O evento é 
realizado pela UEPB. Outras informações em: <www.comunicurtas.com.br/>   

Festival de Artes de Areia (Areia). Realizado desde 1976, é um festival de 
mostras de artes e debates sobre cultura que acontece na cidade. O evento é 
realizado pela Secretaria de Estado da Cultura, governo da Paraíba. Nele 
acontecem mostras de cinema da Paraíba e de outros estados. No ano de 
2013 marcou sua 14ª edição. Outras informações em: 
<http://festivaldeareia.pb.gov.br/> 

Festival de Cinema do Congo (Congo). Foi criado a partir de uma Mostra de 
Cinema realizada em 2009 pela Associação Cultural do Congo. O objetivo era 
exibir as produções realizadas no estado a toda população da cidade, que 
antes não tinha acesso ao produto audiovisual. De acordo com as 
informações obtidas no site, na II Mostra, o interior paraibano despontou 
criatividade artística e produtiva, a partir da produção fílmica das seguintes 
cidades: Aparecida, Boa Vista, Campina Grande, Cuité, Lagoa Seca, 
Monteiro, Patos, São Bento, São José de Piranhas. O tema do evento foi 
“Cinema para Região”. Há produções locais, explorando aspectos da cultura 
paraibana. Informações no site: Outras informações em: 
<http://www.cinecongo.com/p/blog-page_9793.html> 

Mostra Acauã de Audiovisual Paraibano (Aparecida). Evento promovido 
desde 2010 pelo Núcleo de Audiovisual João Carlos Beltrão, extensão da 
ONG Acauã Produções Culturais. O NAV já produziu vários filmes: Memória 
Bendita, O Apóstolo do Sertão, As Trapalhadas de João Teimoso, As 
Trapalhadas de João Teimoso II e Antoninha de Laércio Filho e Manoel Inácio 
e a Música do Começo do Mundo e O Velho do Rio de Leonardo Alves. O 
NAV também é responsável pela realização da Mostra Acauã do Audiovisual 
Paraibano realizado, anualmente, no Conjunto Histórico da Fazenda Acauã, 
município de Aparecida. Há produções locais, explorando aspectos da cultura 
paraibana. A Acauã Produções Culturais foi fundada no dia 01 de dezembro 
de 1990. Além do NAV, a APC tem um ponto de cultura, Casa Antônio 
Nóbrega, espaço destinado às práticas culturais, dotado do Cine Clube 
Charles Chaplin, com exibições cinematográficas e videográficas 
semanalmente. Outras informações em: 
<http://mostraacaua.blogspot.com.br/>. 

Festival Cinema com Farinha (Patos). Na sua sétima edição, é um evento 
que proporciona espaços de encontro para discussão e exibição da produção 
audiovisual. Uma iniciativa da DS Produções que aconteceu na cidade de 
Patos, de 16 a 19 de outubro de 2013. Há, também, nesses festivais, 
produções locais, explorando aspectos da cultura paraibana. Outras 
informações em: <http://www.cinemacomfarinha.com/>. 

Curta Coremas (Coremas). Segundo informações obtidas no site desse 
movimento, iniciado em 2011, o festival visa democratizar a produção 
cinematográfica e cultural da Paraíba junto à população de Coremas e 
regiões circunvizinhas, através de apresentações, oficinas, exibições e fóruns 
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gratuitos - contribuindo para sua formação social, a fim de impulsionar a 
produção artístico-cultural da cidade, além de atrair o turismo e aquecer a 
economia local. O evento ocorre durante quatro dias e congrega realizadores 
e agentes culturais de todo o estado, estimulando o surgimento de novos 
produtores audiovisuais, artistas e também novos festivais.  Outras 
informações em: <http://www.curtacoremas.com/p/o-festival.html>. 

 

Com base no conhecimento da história da produção do cinema paraibano, é 

importante mencionar a postura de alguns críticos que militam na atividade. O 

premiado cineasta paraibano Ipojuca Pontes que, há muitas décadas, atua 

profissionalmente no eixo Rio-São Paulo, promoveu severas críticas à crise de 

continuidade do cinema nacional, decorrente da condição de subdesenvolvimento do 

país, o que reflete, negativamente, na produção e na consolidação de uma 

identidade nacional. No seu livro Cinema cativo (1980), esse crítico apontou que, 

diferentemente da televisão, o cinema deixara de ser, no decorrer da História, uma 

necessidade social, em virtude de a política voltada para o setor estava sem 

planejamento consistente. 

Ao tratar de cinema e descentralização cultural, Pontes (1987, p. 87-89) 

recepcionou bem o debate em favor desse polo na região nordestina, visto que era 

possível, na visão do autor, o cineasta também viver, profissionalmente, no campo 

nordestino, incentivando a autonomia regional. Desta forma, para viabilizar o 

mencionado projeto de indústria cinematográfica setorial, seria necessário o 

investimento, a longo prazo, em infraestrutura e em mão de obra especializada, 

muito embora se reconheçam as dificuldades de materialização da proposta ora 

discutida. 

É importante destacar que, em 1979, aconteceu, em João Pessoa, a VIII 

Jornada Brasileira de Curta-Metragem, considerada o momento oportuno para a 

discussão acerca da implantação de um polo cinematográfico na Paraíba. Esse 

projeto, infelizmente, não fora concretizado pelos governos estadual e federal. 

Contudo, o resultado positivo advindo da jornada foi a criação do Núcleo de 

Documentação Cinematográfica (NUDOC), mediante convênio de cooperação 

técnico-cultural entre a Universidade Federal da Paraíba e a Association Varan (de 

Paris), a fim de promover e incentivar, dentre outras metas, a produção do cinema 

local, além de ter adquirido alguns equipamentos que serviram de apoio à boa parte 

da produção fílmica realizada a partir de 1980.  
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Para Ipojuca Pontes (1987, p. 87), essa tentativa de implementação do polo 

cinematográfico de João Pessoa foi infrutífera, sobretudo, porque a promessa do 

governo para essa criação não saiu do papel, ao passo que a UFPB investira em 

equipamentos de cinema de qualidade precária, mas com preços elevados, 

atendendo, por certo, a interesses particulares de facilitadores estrangeiros 

pertencentes aos quadros da universidade francesa. 

De fato, a criação de um polo cinematográfico, considerando particularmente 

a realidade nordestina é desafiadora. Entretanto, a ideia de executar algumas ações 

políticas em Cabaceiras reflete a necessidade de recriação de novos 

comportamentos (valorização do território diante da demanda dos produtores 

culturais e de cinema), com a finalidade de se efetivar novos modelos que ponham 

em evidência a questão do crescimento econômico e incluindo a participação dos 

sujeitos moradores nos processos culturais propostos no ambiente sociopolítico. 

Em torno da proposta política de difusão do nome Roliúde Nordestina, surge a 

questão relacionada à sua visibilidade sociocultural, conferida a partir da execução 

das atividades contidas nos relatórios analisados nesta investigação. A divulgação 

das peculiaridades culturais e geográficas do município confirmou a intenção política 

de alienar os moradores, em face do regime de visibilidade criado para enaltecer a 

importância do território para o olhar dos cineastas e atores famosos brasileiros.  

Desta maneira, a visibilidade intencionada na proposta política não apresenta 

a perspectiva econômica, especialmente para favorecer o desenvolvimento 

socioeconômico dos cabaceirenses. No entanto, persiste a alienação social, 

comprovada nas falas dos sujeitos entrevistados, quando questionados a respeito de 

possíveis mudanças quantitativas e qualitativas após as gravações d’ O Auto da 

Compadecida, ocorridas em 1998: 

Recebemos mais turistas e visitantes, que são voltados para a 
conhecer esse lado da cidade do cinema e tudo o que é mostrado nas 
telas do cinema. Por isso, a cidade tem ganhado muito com essa 
fama que temos. (ENTREVISTADO 5) 

Cabaceiras tem agora uma nova estrutura para receber o cinema e os 
artistas. Muita gente vem para visitar a cidade. (ENTREVISTADO 7) 

 

Pode-se compreender que a política executada no Município em favor da 

visibilidade sociocultural do espaço fortaleceu, em grande parte, o simbolismo 

voltado às ideias em torno de polo cinematográfico dotado de peculiaridades e de 

muitos desafios socioeconômicos. As pessoas, na sua maioria, acatam, tacitamente, 
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esses discursos e práticas políticas, na esperança de mudanças quantitativas e 

qualitativas no cotidiano do Município e, em especial, do desenvolvimento 

econômico. 

Para Gomes (2013), a visibilidade está, justamente, condicionada à 

morfologia do espaço de onde provém a existência de um público e da produção de 

uma narrativa, dentro da qual aquela coisa, pessoa ou fenômeno encontra sentido e 

merece destaque (2013, p. 38). É possível afirmar que essa posição de Gomes está 

presente nos discursos políticos, na propaganda oficial da prefeitura e nas falas dos 

próprios moradores, todos defendendo a existência da potencialidade do espaço 

para a produção do cinema no município. 

Baseando-se nesse imaginário em prol da potencial vocação de Cabaceiras 

para o cinema e sua produção, mostra-se fundamental a compreensão em torno da 

agenda política local, como ampliadora das estratégias que redundam na 

consolidação do que chamamos de cidade criativa.  

Certamente, a ideia de alienação poderia ser substituída pela prática da 

cidadania cultural, entendida no contexto das medidas que, favorecidas pela cultura 

de proximidade, podem elevar o acesso às diversas formas de cultura, além de 

fomentar o controle social, transformando os sujeitos em atores participativos no 

desenvolvimento socioeconômico. 

O capítulo a seguir vai tratar, justamente, das estratégias políticas que 

tendem à mercantilização do território, no que se refere à realidade sociocultural do 

Município de Cabaceiras. 
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4 USO DO LUGAR E PRODUÇÃO FÍLMICA: DA RELAÇÃO ENTRE CIDADE-

MERCADORIA E CRIATIVIDADE NA ROLIÚDE NORDESTINA 

 

Na presente sessão, expõem-se os conceitos de cidade mercadoria e de 

cidades criativas, identificando a necessidade de fortalecimento da economia criativa 

em Cabaceiras. Além do mais, busca-se questionar se há impactos econômicos e 

culturais em função da promoção de uma cidade-mercadoria na perspectiva da 

produção fílmica do Município objeto de estudo. Dessa maneira, entende-se a 

relevância da discussão crítica em torno da realidade do mercado do cinema, como 

favorecedor da visibilidade sociocultural de Cabaceiras. 

4.1 Cultura de proximidade e direito à cidade: a construção social da realidade do 

espaço urbano 

Para uma adequada compreensão em torno das práticas culturais de uma 

sociedade e como estas são determinantes nas relações de convivência, enfatiza-se 

a construção da palavra cultura e qual a sua definição a ser adotada para os fins da 

presente investigação.  

A partir dos estudos relacionados às ciências humanas e sociais, entende-se 

que a definição de cultura é algo bastante complexo, exigindo, necessariamente, 

uma postura flexível, por parte do investigador, a fim de evitar a visão parcial da 

realidade estudada.  

Williams (2011, p. 15) expõe, em sua clássica obra Cultura e sociedade, a 

importância de palavras mais corriqueiras no discurso social e seus significados, 

quais sejam: a cultura, a arte, a indústria, a democracia e a classe. Todas elas 

promovem novas análises acerca das maneiras de pensar a vida comum, 

especialmente quanto aos objetivos que as instituições sociais, políticas e 

econômicas representam e sobre as relações dessas instituições para com os fins 

das atividades humanas no aprendizado, na educação e nas artes. Assim, o referido 

autor analisa, particularmente, o termo cultura como carregado e condicionado pelos 

demais. 

A história da ideia de cultura é um registro de nossas reações, em 
pensamento e em sentimento, às mudanças nas condições de 
nossa(s) vida(s) em comum. Nosso significado de cultura é uma 
reação aos eventos que nossos significados de indústria e 
democracia definem com extrema clareza (WILLIAMS, 2011, p. 321). 
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O importante é que a reconhecida complexidade no trato desse conceito 

reporta-se à riqueza de entendimentos que deságuam em outras reflexões, diversas 

e igualmente positivas. Por exemplo, a análise do comportamento de uma sociedade 

em face à proteção do meio ambiente, do combate à pobreza, do cuidado com a 

memória e com o patrimônio, do incentivo às artes e ao cinema, dentre outras 

práticas socioculturais, exigem, invariavelmente, o enfrentamento do tema da cultura 

em toda a sua amplitude. 

A cultura, de fato, tem se destacado nos discursos políticos e ideológicos no 

século XXI, reforçando a necessidade de se debater a complexidade dos problemas 

sociais e dos grandes dilemas que questionam a vida e o capital, especialmente 

porque as consequências negativas da própria ação humana têm significado riscos à 

qualidade de vida da coletividade. 

Concorda-se com a interpretação de Williams (1992) que adota a ideia de 

democratização da cultura, por não restringir o acesso aos produtos culturais da 

humanidade (e, também, à produção dos mesmos) a determinados sujeitos ou 

classes (nobreza, burguesia, iluminados, dentre outros). Desta forma, a cultura, em 

comum, deve ser partilhada por toda a sociedade, sem distinção de classes ou 

grupos sociais. 

É nesse contexto que o embate dialético entre o capitalismo e o meio 

ambiente natural e construído provoca uma nova problematização no que diz 

respeito aos valores que são eleitos pela sociedade local e a outros que são 

decorrentes da sociedade globalizada. É interessante, então, questionar qual a 

percepção de igualdade entre as pessoas nessa órbita internacional, em vista da 

proteção às formas de cultura e de sobrevivência acolhidas em uma pequena cidade 

brasileira. Muito há que se ponderar sobre a questão para que a chamada cultura 

padronizada não imponha, abruptamente, os ditames que são estranhos às práticas 

culturais desenvolvidas em uma localidade. 

Obviamente, as cidades e as pessoas pretendem viver bem e com qualidade, 

empreendendo esforços para se engajarem no fenômeno da mundialização da 

economia, sendo agentes que produzem e que têm visibilidade nesse contexto 

vivido, há algum tempo, pela sociedade global. Eis por que o discurso internacional 

desponta com potencial força de influência sociopolítica e cultural nas relações entre 

estados, empresas e pessoas, no sentido de se impor moldagem àquilo que possa 

ser justificado como continuação do sistema político imposto. 
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Apesar desse inevitável padrão político na ordem global desafiar formas 

culturais no contexto das cidades, as políticas culturais de proximidade (que adotam 

o bairro como referência principal e objetivam recuperar a proximidade com os 

desafios cotidianos dos cidadãos, incentivando a participação ativa na vida cultural), 

apresentam alternativas que levam as cidades a manterem suas tradições e raízes, 

ainda que em contato com a nova ordem instituída pela globalização.  

Segundo Liliana Silva (2007, p. 7), do ponto de vista das artes, a dimensão 

participativa da ação cultural de proximidade é inserida nas experiências de 

aproximação com a criação artística, somando o trabalho de artistas e do público, 

que agregam valor a todo esse processo criativo compartilhado, tendo como o 

resultado final (exibição, exposição ou representação). Na mesma pesquisa, a 

autora ainda destaca a dimensão mobilizadora dessas políticas de proximidade por 

meio das quais as mudanças sociais ocorrem pelo diálogo intercultural, a fim de 

proporcionar o atendimento das reivindicações, a exemplo da defesa do patrimônio 

cultural, da memória e do uso do território urbano. 

É interessante ressaltar que essa manutenção das práticas culturais nas 

cidades não se mostra tarefa fácil, visto que, geralmente, o auxílio e incentivo do 

Poder Público são fundamentais e determinantes. Daí por que se exige a 

estruturação de órgãos de fomento à cultura e, consequentemente, o financiamento 

público do setor. 

O fomento estatal permite, indubitavelmente, a melhor divulgação das ações 

fruto da cultura de aproximação, bem como a informação sobre a importância dos 

laços de solidariedade entre os povos, marcando a importância da preservação da 

memória e do patrimônio, fomentando o senso de cuidado com o meio ambiente e, 

primordialmente, a ampliação dos canais participativos no processo de controle 

social dos gastos e da própria política executada. 

É justamente essa estratégia que pode ser difundida no contexto da Roliúde 

Nordestina, desde que adote a perspectiva de participação, com a finalidade de 

evitar a migração cotidiana e envolver os sujeitos na dinâmica da produção fílmica, 

no turismo e no lazer, revalorizando o território à medida que promove o seu 

crescimento econômico. 

Nos tempos em que as tecnologias da informática são amplamente 

modernizadas, massificadas e cada vez mais consumidas, os comportamentos 

humanos estão, de forma inevitável, modificando a vida nas cidades, notadamente o 
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civismo e a cultura da aproximação. Com essa ampliação e consumo das redes 

sociais pela internet, por exemplo, muitas práticas culturais e folclóricas passam a 

ser desvalorizadas ou esquecidas, visto que essa ferramenta, de modo avassalador, 

está conquistando poderes para padronizar condutas e comportamentos sociais, 

ocasionando a ruptura de valores culturais seculares. 

É necessário, então, discutir como a exigência de criação de novos espaços 

de decisão se reflete nas ações do Poder Público, no sentido de ampliar o direito à 

cidade. Os escritos de Lefebvre, problematizando o direito à cidade, destacam um 

modo duplo de visualizar a cidade contemporânea: 1) obra que dota de valor de uso; 

2) produto caracterizado como valor de troca nas relações sociais. Daí se perceber 

uma ligação simbiótica quando se considera que a obra ganha visibilidade ou 

interesse de consumo ao ser exposta à condição de produto (LEFEBVRE, 2001). 

Dessa forma, o valor de uso da cidade é, segundo o autor, reduzido em função do 

valor de troca que se agrega ao território, de modo a exercer pressão para o seu 

reuso como obra. 

É preciso considerar a existência de estudos especializados que enfrentam o 

tema das teorias das cidades e defendem que elas sejam formações históricas 

próprias, cada uma com sua individualidade, representando uma cultura específica 

do seu tempo (FREITAS, 2006, p. 23). Dessa forma, a evolução das cidades, que 

transcorre há mais de cinco milênios, confunde-se com a materialização da história 

da própria humanidade (com sua arte, cultura, religião, comércio, tecnologias etc.).  

Nesse processo histórico, considerando as origens mais remotas, as áreas 

urbanas cumprem três finalidades importantes: i) criar um espaço sagrado; ii) 

promover a segurança básica do seu povo; e iii) abrigar um mercado. Havendo crise 

em alguma destas funções, certamente haverá um abalo na vivência dos centros 

urbanos (KOWTKINS, 2013, p. 13), além da necessidade de manutenção de uma 

economia operante e de um sistema político estável. 

Ainda segundo Lefebvre (2001), os centros urbanos, que ele denomina pré-

industriais, direcionam-se ao reuso com fins comerciais ou turísticos, obedecendo a 

uma lógica que caminha segundo o simbologismo do lugar, desenvolvendo uma 

dinâmica que dialoga o “lugar de consumo e consumo do lugar”.  

Na opinião de Certeau (2012), a cidade, segundo um discurso utópico e do 

urbanismo racional, está articulada em três operações: 1) produção de um espaço 

próprio e de forma ordenada, afastando os diversos problemas sociais mais comuns; 
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2) estabelecimento de um não-tempo para substituir as resistências das tradições; 3) 

criação de um sujeito universal que é o próprio território.  

Nessa ótica, as cidades se instituem como lugar de transformações e 

apropriações, objeto de intervenção na dinâmica dos grupos dominantes, visto ser 

uma estrutura e um ator propulsor na conjuntura da modernidade. De acordo com os 

destaques de Santos (2008), ao tempo em que a globalização vem fragmentar os 

espaços, é o poder local que permite a união. 

Assim, as cidades do ocidente mostram-se, aos poucos, carentes de um 

senso compartilhado de lugar sagrado, de identidade cívica ou de uma ordem moral, 

para manter a sociabilidade no poder local. Para Kowtkins (2013, p. 18), as cidades 

foram a maior criação da humanidade, uma vez que elas representam os impulsos 

criativos da humanidade e demonstram a extrema capacidade de imaginação da 

raça humana como espécie, comprovando a sua capacidade humana para as 

reformas do seu espaço natural, nos modos mais profundos e permanentes. 

A noção do sagrado, possivelmente, incentiva a perspectiva de patriotismo e 

a admiração pelo espaço construído. Daí, os impulsos da criatividade estarem 

ligados diretamente a essas forças divinas, acatadas pela memória social. Por essa 

razão, a paisagem impactante, por isso, forma a estrutura, na qual os moradores da 

cidade constroem e inventam seus mitos socialmente importantes. 

Nesse contexto de relações de consumo, deve-se ressaltar que em torno do 

espaço urbano vigora a crítica que considera a cidade como produto histórico, 

voltado ao uso e, de certa forma, resistente ao fenômeno da mercantilização, por 

mais que o poder de mercado seja inevitável às transformações do seu ambiente 

natural ou construído. Assim, identificam-se relações dialéticas que se estabelecem 

na rede das cidades, à medida que o objeto (a cidade: paisagem, morfologia) é, 

reconhecidamente, fruto de interações dos sujeitos e da sociedade. 

Com efeito, entende-se que a renovação da cidade não significa, 

necessariamente, o retorno a um passado glorioso, mas a implementação de novas 

formas de reinvenção do território que reavaliem a posição dos sujeitos no espaço 

urbano. Dessa maneira, a individualidade pode ser condição através da qual o 

sujeito passa a se apropriar da consciência do controle que exerce sobre os poderes 

constituídos do Estado, para, efetivamente, se beneficiar de direitos e de garantias 

legais no aparato normativo da cidade. 
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Com base nas argumentações de Lefebvre (2001), o direito à cidade está 

condicionado a um apelo da revalorização dos significados do valor de uso do lugar, 

que apresenta desafios à perspectiva da cidade utilizada como objeto a ser 

consumido dentro da lógica capitalista, que, invariavelmente, marginaliza o espaço, 

segregando grupos e sujeitos no espaço urbano. Eis a motivação de refletir acerca 

da nova cidade. 

No contexto da cidade a ser repensada é que surge a exigência de reflexão 

em torno de como a sociedade pode assimilar as proposições políticas que, 

teoricamente, reproduzem uma ordem econômica e social. Existem, nesse sentido, 

pesquisas sociológicas que enaltecem a relação entre o sujeito e sua realidade 

cotidiana.  

Os sociólogos Berger e Luckmann, no livro intitulado A construção social da 

realidade (2004), tratam da construção da realidade, entendida a partir da existência 

de vários fenômenos que existem independentes da vontade dos sujeitos, dos 

grupos e da sociedade. Essa realidade é construída por uma união de fatores 

sociais, fruto da ação humana. Considerando a vida cotidiana (dotada de duas 

ordens de realidade: a objetiva e a subjetiva), o sujeito constrói a realidade social e, 

concomitantemente, é por ela influenciado.   

Em Cabaceiras, nota-se, por meio da política local executada a partir de 2007, 

a proposta de oferta do lugar para o mercado da produção fílmica, sob o argumento 

de que era necessário favorecer um espaço sustentado, econômica e culturamente, 

em práticas voltadas à produção de filmes. 

Torna-se interessante destacar que o sujeito não é apenas objeto de 

manipulação, uma vez que tem o atributo da identidade individual, levando em conta 

a realidade subjetiva que toma para si. Ao mesmo tempo, esse sujeito atua para a 

modificação da realidade objetiva, muito embora seja influenciado por essa mesma 

realidade.  

Também no município cabaceirense, as estratégias para aliar a forte tradição 

correspondente à exploração do bode com a questão da presença do mercado 

cinematográfico na cidade foram gestadas a partir de 2007, como forma de propiciar 

uma cultura de proximidade, enaltecendo, assim, a consolidação da criatividade, 

com vistas ao desenvolvimento socioeconômico. Esse Município é, então, uma 

cidade que condensa e articula diversos ambientes que foram e são atraentes para 
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o mercado da produção do cinema nacional, com especial foco para as questões de 

ordem geográfica e cultural.  

Considerando a política que instituiu, em 2007, a Roliúde Nordestina, 

aproveitando-se da alegoria ao Bode Rei, e da produção efetiva em torno da 

caprinocultura, a produção de filmes – tomado genericamente – é alçada como um 

dos elementos do cotidiano citadino, quando as festividades tradicionais do bode 

são difundidas e propagadas. 

Se a caprinocultura destaca a cidade no cenário paraibano, por ser possível 

mensurar os efeitos de ordem econômica dela decorrentes, diferentemente isso 

pode vir a acontecer em relação ao mercado do cinema, por meio do qual não são 

reais as vantagens econômicas vindas dos trabalhos executados para a produção 

do filme na localidade, embora haja o ponto positivo da visibilidade social dos 

sujeitos e da própria cidade no Brasil afora. 

A criatividade, a ser, provavelmente, moeda de troca nas relações 

capitalistas, surge, então, como mecanismo apto a gerar visibilidade social, uma vez 

que, anteriormente às políticas e projetos propostos, vários fatores históricos e 

sociais concorreram para que a cidade não atingisse um grau razoável de 

desenvolvimento humano e, particularmente, no que diz respeito ao acesso efetivo à 

cultura do consumo e à cidadania cultural. 

No que se refere à questão do mercado do cinema, se há a recorrente 

apropriação dos produtores de filmes no município de Cabaceiras, o Poder Público 

deve facilitar os meios institucionais e logísticos através dos quais a criatividade (do 

artesão, do ator local, dos empresários locais etc.) efetive-se e atraia proveitos 

econômicos para os moradores envolvidos no processo do uso do território.  

Dessa maneira, entra em cena a reflexão acerca da economia da criatividade 

no contexto das cidades que apresentam problemas econômicos (pobreza, falta de 

oportunidade de trabalho, dentre outros), sociais (analfabetismo, exploração do 

trabalho e do direito de votar, corrupção política etc.) e geográficos (seca, estiagem, 

altas temperaturas, estradas inacessíveis).  

A questão contemporânea do lugar, a partir das intervenções políticas de 

marketing ocorridas com o advento do mercado da produção fílmica nacional em 

1997, contribui para a manutenção e ampliação do significado da reinvenção da 

cidade, enquanto campo político propício às ideias, às práticas culturais e à 

criatividade. 
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Em favor da política cultural de proximidade que valoriza as potencialidades 

do local, os vários desafios impostos pela globalização podem ser minimizados por 

um movimento contracultural. De origem norte-americana, a contracultura é tomada 

como um movimento mundial, cujo apogeu deu-se na década de 1960, fortalecido 

com novos estilos de mobilização social a partir dos novos meios de comunicação 

em massa.  

A partir dessas constatações, observa-se que muitas localidades/cidades 

brasileiras defendem, em seus projetos políticos, um desenvolvimento includente, 

agregando valor às suas potencialidades, seja para o turismo, para o comércio ou 

para sua própria visibilidade sociocultural.  

Apesar das dificuldades de administração da máquina pública e da 

precariedade dos serviços de saúde, habitação, educação, segurança pública e 

mobilidade urbana, essas cidades geralmente desfrutam de setor industrial e 

circulação de capital bastante promissores. A política cultural de proximidade pode 

enaltecer os processos participativos, para, por intermédio da arte, promover o 

compartilhamento das ações culturais entre artistas e o seu público. 

Entretanto, nos grandes e médios centros urbanos, parece haver maior 

mobilização dos movimentos sociais de base (igrejas, sindicatos de classe, 

estudantes), maior quantidade de instituições de ensino médio e de ensino superior 

(promovendo discussões e reflexões sobre a realidade vivenciada), a existência de 

meios de comunicação mais acessíveis e de uma política de oferta de transportes 

(terrestres e aéreos), maior investimento em lazer e turismo, além de contar, em 

tese, com incentivos públicos para captar indústrias e grandes conglomerados 

financeiros. Dentro dessa ótica, vislumbra-se um leque de oportunidades, 

diretamente proporcional à oferta de meios e mecanismos institucionais e logísticos. 

Ainda que haja distorções agudas no sistema desses espaços, veem-se, também, 

avanços em alguns pontos, conforme fora apontado. 

Em sentido oposto, as pequenas cidades brasileiras, de modo geral, 

apresentam problemas mais graves. Elas necessitam de estruturação em, 

praticamente, todos os setores da educação, saúde, moradia, segurança pública, do 

turismo e do lazer. Porém, sem perspectivas de ações transformadoras dos 

aspectos negativos que sucumbem as pessoas e grupos sociais, a imigração para 

os grandes centros em busca de emprego e melhores condições de vida mostra-se 

como a única saída para muitos. 
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A maior parte das urbes brasileiras enfrenta a miséria e a exclusão social, 

comprometendo o desenvolvimento econômico e estagnando as culturas material e 

imaterial. Mediante esse contexto, a gestão política deve se reinventar, 

reconhecendo que pensar em desenvolvimento socioeconômico significa enaltecer a 

tradição cultural adotada pela sociedade, não apartando o ser humano da sua 

origem e dos seus costumes. No que diz respeito à situação cultural e econômica de 

Cabaceiras, os tópicos seguintes vão avaliar, teoricamente, os arranjos institucionais 

que favorecem o cinema como elemento de empoderamento do território cidade e 

das pessoas. 

 

4.2 A criatividade, o uso do território e a dinâmica da produção fílmica: análise crítica 

da política de (re)valorização do lugar e dos moradores em Cabaceiras 

 

Durante o levantamento dos dados, para avaliar os aspectos econômicos e 

culturais da vida cotidiana do Município, foram aplicadas entrevistas com agentes 

públicos locais e moradores, cujos relatos foram registrados em formulário com 

questões abertas (Cf. Anexo E). Nesse sentido, as perguntas foram direcionadas no 

intuito de captar a percepção do fenômeno da visibilidade sociocultural antes e 

depois da execução da proposta política da Roliúde Nordestina, buscando 

compreender os efeitos positivos da política instituída. 

Foram, então, consideradas elementares por este pesquisador as seguintes 

perguntas:  

 

1) Antes da gravação do filme O Auto da Compadecida, 
havia produção de cinema em Cabaceiras? 

2) Como foi receber, na cidade, a equipe da empresa Globo 
Filmes para a gravação d’O Auto da Compadecida? 

3) Qual foi sua participação/contribuição à época dessa 
produção cinematográfica? 

4) A partir de 2007, com o início do projeto Roliúde 
Nordestina, houve mudanças (qualitativas e quantitativas) 
no cotidiano de Cabaceiras? 

 

As contribuições da técnica da história oral mostraram-se determinantes para 

o entendimento das questões relativas à construção histórica da cidade no cenário 

do cinema nacional, que, por isso, reflete a imagem da cidade polo cinematográfico 
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pelo Brasil afora. É interessante observar o interesse das pessoas com a 

receptividade dos produtores de filmes e telenovelas. 

Alguns entrevistados que não são ligados aos gestores e aos executores do 

projeto afirmaram que houve mudanças no cotidiano da cidade, após a chegada dos 

atores que atuaram em telenovelas da Rede Globo, visto que havia a expectativa, 

por parte dos moradores, quanto ao efeito da divulgação da cidade e seus 

moradores que se prestavam ao papel de figurantes, por uma remuneração abaixo 

dos valores recebidos em outros polos cinematográficos do Sudeste-Sul. Conforme 

os relatos dessas pessoas que trabalhavam nas gravações parciais dos filmes, o 

importante era ser artista por um dia e ter proximidade física com os chamados 

atores globais (famosos da TV Globo). 

Os entrevistados que pertencem ou pertenceram aos quadros do Poder 

Público local apresentam um discurso unânime em relação à importância de 

execução do projeto que criou a Roliúde Nordestina. Identificou-se, nessas falas de 

representantes da política, uma exaltação do território como produto de consumo e, 

ainda mais, o fato do lugar a ser divulgado na internet, nas reportagens de jornais 

escritos e da televisão do Estado e do Brasil. 

Assim, segundo esses depoimentos de gestores públicos da cultura, vigora 

uma ideologia política que direciona o papel da cidade, à medida que divulga, 

nesses discursos, uma propaganda que remete a um simbolismo sociocultural à 

esperança de se favorecer o desenvolvimento socioeconômico (ou o crescimento 

econômico).  

Nas falas desses entrevistados pertencentes ou que pertenceram à gestão 

pública local, reconhece-se que o turismo existe no Município e que traz benefícios 

aos moradores e comerciantes locais, não apenas do ponto de vista da visibilidade 

sociocultural. 

A questão do papel dos gestores públicos, na retomada das discussões 

acerca do uso do território, remete à necessidade de repensar as formas de como a 

política a ser executada deve levar em conta a sociedade como participante ativa, a 

fim de aperfeiçoar a comunicação com o espaço público e as ações dele 

decorrentes.  

Ressalte-se que o papel da visibilidade sociocultural é relevante, mas, por si 

só, não direciona a proposta política da Roliúde Nordestina à condição de polo 

cinematográfico, à medida que não se tem ofertado campo propício ao território com 
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infraestrutura e suporte técnico para difundir o cinema como prática local, além de 

ser cenário para produtores de filmes, documentários e telenovelas.  

Logo, reduzir o Município de Cabaceiras apenas à vitrine nos processos de 

apropriação do território significa afirmar que a gestão pública somente identifica o 

lugar como produto a ser exposto ao consumo voltado a dois públicos: o turista e, 

em especial, os produtores de cinema (Cf. ANEXOS C e D), sob a alegação de que 

a sociedade cabaceirense ganharia visibilidade na mídia televisiva e nas telas do 

cinema. 

Nesse caminhar, é relevante comentar a revalorização da cidade, 

compreendida como uma prática de produção do território, voltada às novas formas 

de serviços e de produtos para o consumo capitalista. O que havia anteriormente no 

espaço urbano de conjunto simbólico e material vai sofrer um processo de ajustes 

em função de demandas políticas consideradas essenciais para atingir as 

finalidades que visam promover o desenvolvimento socioeconômico na coletividade.  

Sendo assim, empreendem-se diversas políticas cuja meta elementar é, 

efetivamente, a reformulação dos modos de fazer do local, a fim de atender a 

demanda do mundo globalizado. Deste modo, a política pública pode reger a 

configuração do lugar como ambiente apto ao fortalecimento da chamada cultura de 

proximidade, já abordada nesta tese. 

No entanto, é interessante observar que, na avaliação das políticas, há, 

invariavelmente, probabilidade de se identificar as deficiências e as falhas que 

redundam em ineficácia das metas perseguidas pelos seus gestores. Em geral, 

como ocorre em Cabaceiras, a questão da política de revalorização do território, com 

inclinação para a produção cinematográfica, apesar de imprimir a imagem simbólica 

direcionada para o cinema, não surtiu efeitos positivos do ponto de vista econômico 

e, também, social. 

Em outras palavras, os investimentos aplicados para a construção do 

simbolismo cinematográfico foram ineficientes para que a comunidade auferisse, 

diretamente, vantagens econômicas (renda e trabalho) e perspectivas de 

emancipação social, visto que a participação no controle e na execução das políticas 

formuladas era, praticamente, inexistente.  

O incentivo ao fortalecimento da cidadania cultural e o pleno acesso aos bens 

culturais, entendidos como direito ao lazer, estão postos como problemas cruciais na 

sociedade do consumo, exatamente por obstáculos de fundo econômico que 
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atingem, de modo direto, a renda das pessoas. Em Cabaceiras, configura-se a 

alienação dos sujeitos na política instituída para a difusão da Roliúde Nordestina, 

redirecionando, forçosamente, a decisão acerca da implementação e execução de 

eventuais empreendimentos (econômicos, culturais e sociais) apenas para grupos 

que detém o poder político e econômico na cidade. 

Eis a razão pela qual a reinvenção da cidade é gestada e gerida como modelo 

político pronto e acabado, agregando valor às novas imposições que advêm do 

mercado do cinema, nomeadamente da Região Sudeste do Brasil. Dessa mesma 

forma de redefinir o papel da cidade e da sua política, a concepção econômica vai, 

inevitavelmente, conferir sentido à arte e ao patrimônio cultural (material e imaterial), 

sob pena de permanecer no esquecimento diante do mundo globalizado. 

Para Martins (2009, p. 13), promovendo uma reflexão que deságua no 

conceito racional de lugar, entende este como “[...] sinónimo de espaço ocupado por 

um corpo, de sítio, local. Lugar pode representar uma posição, uma ordem ou uma 

localidade, pequena povoação ou região”. Ainda segundo a análise conceitual 

empreendida por essa autora, além do lugar como espaço transcendental, há o lugar 

geográfico, geológico, topográfico, que é de interesse da nossa investigação. 

Identificada, a partir das metodologias ditadas pela topografia, “a localização 

geográfica do lugar, este tem determinadas características que o identificam, 

determinam e distinguem de outro qualquer” (MARTINS, 2009, p. 14). 

Em Cabaceiras, características geográficas e naturais, realmente, distinguem-

na de outras cidades no estado da Paraíba e despertaram a atenção de produtores 

de filmes e documentários ao longo dos anos. Com base no entendimento da 

construção permanente do espaço, fundamentado em estudos da filosofia, 

particularmente os métodos fenomenológicos, enaltece-se que o espaço agrega 

elementos ligados à memória, afora a intensificação da experiência sensorial da 

percepção e visibilidade. A esse respeito, Martins traz as seguintes assertivas:  

O homem como ser-no-mundo organiza e cria espaços, arrumando e 
desarrumando de acordo com a sua cultura e com os seus 
objectivos. Para isto, ele necessita encontrar direcções e referenciais 
para a busca dos seus interesses, referenciais tanto próprios quanto 
sociais, de modo a alcançar uma organização do seu espaço vivido, 
do seu lugar (2009, p. 34). 

De fato, vigora uma problemática de como é possível ceder à pressão da vida 

capitalista e consumista moderna sem afastar as raízes, de forma que se acate a 
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universalização cultural, amoldando-se à validade dos valores culturais regionais. 

Com o uso do território de Cabaceiras pelo fenômeno da produção fílmica, apurou-

se uma renovação do pensar o lugar em favor da visibilidade que interessa ao 

governo local e às pessoas. Daí se compreender a necessidade de reinvenção do 

lugar para o mercado e para um pretenso turismo e geração de renda à cidade. 

Cabaceiras não surge como lugar que produz cinema; mas desponta como 

espaço favorecido por uma expressão cultural e folclórica que caracteriza, em linhas 

gerais, o Nordeste brasileiro (linguagem, costumes, trabalho, festividades, crenças, 

religiosidade). Todavia, mesmo no período em que o cinema nacional começa a 

tomar novos ares, a partir de 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, há 

uma tendência de retomada da ideia do filme, como vetor de crítica e da realidade 

social.  

Assim, muitas produções fílmicas foram parcialmente gravadas em algumas 

cidades do Nordeste, na tentativa de, entre outras propostas, denunciar o Brasil ou 

revelar as contradições Norte-Sul do país. Cabaceiras, nesse período de retomada, 

foi explorada por essas lentes, de acordo com a listagem dos filmes gravados no seu 

território. 

Tomando por base a denúncia, via filme, e o uso do território, mudanças 

acontecem, inevitavelmente, nas dinâmicas sociais. A comunicação promove os 

conhecimentos necessários acerca da realidade dos vários sujeitos no decorrer da 

História. É a partir da apropriação da ideia de reinvenção do lugar que os governos 

locais e, por vezes, a sociedade civil conjuga seus esforços para ampliar o raio de 

políticas sociais, econômicas e culturais direcionado ao desenvolvimento com base 

local.  

A perspectiva mercantilista ou capitalista (cuja ideologia se traduz, 

genericamente, na transformação das coisas em produto de consumo imediato) é 

absorvida nos projetos culturais e sociais, ofertando serviços ligados ao turismo e ao 

lazer, como empreendimentos pretensamente eficazes que conferem novo sentido à 

cidade e ao consumo da mesma. Por essa razão, a cidade-mercado é 

problematizada por Fernanda Sanchez, na sua pesquisa sobre a reinvenção da 

cidade para o mercado mundial, destacando o novo papel do espaço público, em 

face das demandas da sociedade capitalista, que mercantiliza, gradativamente, as 

relações sociais. 
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Muitas vezes, a criatividade, agregada à cultura local (modos de fazer), facilita 

uma oxigenação do marasmo socioeconômico que, simbólica e efetivamente, rotula 

a vida do homem nordestino, representado e denunciado em muitos dos filmes e dos 

documentários nacionais, principalmente desde que foi deflagrado o Cinema Novo 

no Brasil, em 1960.  

O que chama atenção, na cidade objeto da pesquisa, é a história ligada à 

exploração de seu território, a fim de que, considerando um período que 

compreende mais de noventa anos (1921-2014), mais de 30 filmes fossem 

gravados, de modo geral, em formato de documentário e, outros, na sua minoria, 

como ficção. Todas aquelas atividades condizentes com os modos de fazer, 

especificamente os aspectos da tradição religiosa, a fome, a miséria, a seca, o 

machismo, os antepassados indígenas, dentre outros temas que mais tratam do 

perfil geral do Nordeste, foram corporificados por intermédio do espaço natural e 

construído do município de Cabaceiras. 

O fenômeno das cidades criativas abre, então, um considerável precedente 

que levam os governos a encontrarem soluções para o enfrentamento dos 

problemas de acesso à cultura e o próprio direito à cidade. Os aspectos naturais e 

construídos que caracterizam uma cidade chamam a atenção dos gestores e 

movimentos sociais, exigindo investimentos e planejamento a fim de que 

determinado projeto político torne eficiente para os fins a que se prestou. 

Notadamente, o que faz a cidade criativa é sua imposição às adversidades e 

às culturas hegemônicas ou, por outro lado, a adaptação aos desafios apresentados 

pela sociedade contemporânea, que cultua de maneira exagerada o consumo (para 

os espectadores) e o lucro (para a classe empresária). A questão da simbologia da 

visibilidade do lugar e das pessoas confere, dentre outras coisas, a revalorização do 

território, visto que implementa uma nova concepção a ser cultivada em nome do 

destaque midiático e cultural aos olhos de outros sujeitos. 

Geralmente, as cidades brasileiras enfrentam sérios problemas de gestão, em 

particular aqueles relacionados ao deficiente planejamento territorial ou urbano. 

Indubitavelmente, essas localidades se formam em uma dinâmica construção 

coletiva e em constante mutação, abarcando forças e interesses (complexos e 

conexos) dos sujeitos sociais, dos governos e do mercado (VASCONCELOS, 2012, 

p. 9). É evidente que, assim como grande parte das cidades paraibanas, Cabaceiras 

não foge a essa realidade. 
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Assim sendo, a potencialidade cultural é algo interessante, no sentido de abrir 

ponte para o turismo, para a pesquisa científica, para o fortalecimento de um 

mercado empresarial sólido. Cabaceiras tenta, então, implementar essa imagem e 

fomentar essa dinâmica cultural, ou seja, observa-se, por parte dessa cidade, 

grande esforço no sentido de promover turismo e pesquisa, apesar das 

adversidades políticas locais. 

Compreendendo que cultura não se trata apenas de produtos, mas de 

processos, comportamentos, valores e imaginário, não se deve acatar essa ideia de 

cinema, apenas enquanto produto cultural, uma vez que a visão seria 

provavelmente, reduzida e excludente, visto que o cinema é também prática social. 

Logo, o que se mostra razoável são os produtos da cultura que podem 

favorecer, plenamente, o crescimento econômico das cidades, o humanismo e a 

sensibilidade das pessoas, tendo em vista a massificação do acesso à fruição 

cultural do cinema, não apenas visualizando essa arte na perspectiva do lucro e do 

crescimento econômico dos produtores e das grandes empresas do setor. 

Com base nas reflexões do economista Valliati (2010, p. 16), discutem-se as 

relações entre cultura e economia, observando que a economia da cultura e da 

criatividade compreende a investigação de como se formam os bens culturais e os 

seus valores: o aspecto tangível, que pode conferir impactos nos fatores trabalho e 

renda; o aspecto intangível, conotando um valor cultural à simbologia da sociedade 

da qual emana e o reconhecimento desses valores.  

Raras vezes, os bens culturais são distintos da influência do econômico – a 

exemplo da encenação de peças em teatros de rua –, ainda que a tecnologia 

(componente forte do fator econômico) seja indispensável para consolidar produções 

de cinema, de fotografia, de design, etc. Outras análises da economia da cultura, do 

ponto de vista da macroeconomia (geração de emprego e renda), não são 

desconsideradas. No cenário da crise e no reconhecimento de que a globalização 

fragmenta o território, interessa adotar as reflexões dos estudiosos Lipovetsky e 

Serroy: 

Não uma cultura de submissão a uma lei mercantil e financeira sem 
almas, mas uma política que dê a cada uma a possibilidade de 
expressar o seu melhor e de contribuir à sua maneira para a 
humanização da cultura coletiva [...] Nesse sentido, mais do que 
nunca se impõe a exigência de investir em uma cultura da 
criatividade (2011, p. 169). 
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A criatividade não se remete apenas a uma produção econômica, todavia, 

desde que produza uma ideia com implicação econômica ou um produto (ou um 

serviço), pode vir a ser posta no mercado (KOWTKINS, 2013, p. 13). Deste modo, 

consolida-se a economia criativa, como as transações contidas nesses produtos e 

serviços criativos, listados em 15 fortes itens: o cinema, a propaganda, a moda, o 

design, artes, arquitetura, artesanato, música, artes cênicas, pesquisa e 

desenvolvimento, setor editorial, software, brinquedos e jogos, televisão e rádio, e 

vídeo game. 

Quando uma economia for direcionada apenas ao entretenimento, ao turismo 

e às funções da economia criativa, haverá, como consequência inevitável, a 

produção de mais exclusão social. A preocupação em ostentar a cultura como 

elemento simbólico no capitalismo pode negligenciar outros campos básicos que 

exigem, invariavelmente, investimentos públicos, a exemplo da infraestrutura e da 

educação formal.  

Todavia, a abrangência do sistema capitalista não significa, inevitavelmente, 

que ele mesmo não enfrente crises específicas bem comuns às economias 

contemporâneas. Dessa maneira, analisando as peculiaridades culturais e 

econômicas do universo comercial brasileiro, é urgente adotar as ferramentas para 

entender as estratégias comerciais do mercado, compreendendo como essas ações 

práticas se refletem no direcionamento da política pública para a atividade 

mercantilista.  

No campo cinematográfico, identificam-se, historicamente, constantes lutas 

internas, envolvendo os empreendedores privados e produtores culturais, na 

persistente tentativa de dialogar com o Estado a elaboração de políticas de incentivo 

para o setor cinemático. Ocorre que o ideal de proteção e de fomento à produção do 

cinema brasileiro pelo financiamento público ainda é relativamente tímido, visto que 

o capital privado detém a regulação do mercado do cinema e da produção fílmica.  

É certo que existe a insatisfação por parte dos produtores culturais (ligados à 

produção fílmica e documentária) que está relacionada à distribuição e ao incentivo 

de consumo dos bens criados por uma indústria que é, razoavelmente, avançada e 

produtiva em algumas cidades das regiões sudeste e sul do Brasil. Por isso, são 

massivos os reclames para que o Brasil massifique e amplie as salas de cinema, 

atualmente concentradas nessas mesmas regiões, em flagrante disparidade com as 

regiões do eixo Norte-Nordeste. 
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Dentro da problemática referente à desigualdade de oportunidade na difusão 

do cinema e do incentivo relativa à sua produção, é importante destacar a falta de 

política pública para o cinema nas pequenas cidades do interior. Eis o exemplo das 

capitais do Nordeste que, em regra, concentram a oferta de cinema, causando, 

inevitavelmente, acesso aos serviços culturais apenas, para uma determinada 

parcela da população. Portanto, os desníveis sociais e, em particular, do acesso aos 

produtos culturais podem ser fortemente reduzidos. 

De fato, o governo brasileiro, por meio das suas normas legais, considerando 

o período de 1995 a 2012, incentivam a consolidação do mercado cinematográfico, 

sua expansão e consumo da produção nacional. Toda a política atualmente posta 

reconhece que o cinema tem perspectiva cultural, além de ser canal que favorece o 

aquecimento da economia. O cenário internacional já acena, de modo positivo, para 

o discurso do cinema enquanto fator de desenvolvimento econômico, exigindo uma 

adequação de cada país. Com o Brasil não é diferente, basta avaliar cada norma 

que dispõe sobre produção cinematográfica, tributação e incentivos fiscais.  

Com efeito, na medida de compreensão e conhecimento das desigualdades 

regionais é que se exige uma postura que não seja uniformizada e generalizada, 

como sugere o discurso contido nos debates internacionais. É preciso reconhecer 

que o cinema tem aptidão para gerar crescimento econômico e revalorizar também 

as identidades culturais.  

Por exemplo, precisa-se de incentivos (privados e estatais) para produção 

fílmica das Regiões Nordeste e Norte. Nesse sentido, é pontual o debate de como e 

quando o cinema deve ser trabalhado em ambientes que apresentam variações 

culturais (considerando o eixo norte-sul). Então, há muitos produtores culturais que, 

atualmente, exigem um eficiente controle social e mais transparência estatal na 

definição da política cultural a ser empreendida. 

No Brasil, no ano de 2012, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

discutiu o tema cinema e desenvolvimento, à luz da necessidade de agregar valor à 

produção da cultura. Dessa forma, a representação que o Estado tem do cinema 

ainda é distante do consenso das realidades nas diferentes regiões brasileiras, 

mesmo considerando que a situação social, econômica e cultural do Norte ou 

Nordeste é completamente diversa da Região Sudeste, além de outros tantos 

contrastes. 
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Contemporaneamente, a despeito das fortes crises que atravessaram o ramo 

da indústria do cinema no Brasil, vingam as propostas de associação com o 

mercado internacional e de ampliação dos canais que propiciam a participação do 

setor, na perspectiva de o Poder Público deliberar acerca das diversas exigências de 

ordem técnica e política. 

  

4.3 As cidades mercantilizadas e o sentido da oferta do espaço à produção de filmes 

Confirmando as observações de Choay (2001) na obra A alegoria do 

patrimônio, as cidades são tomadas como símbolo por excelência, enquanto 

território destacado para a expressão de uma visão de mundo, considerada também 

a natureza humana. Assim sendo, não há que se pensar na perspectiva apenas 

utópica, porque a cidade também tem viés histórico e real, podendo reafirmar ou 

confirmar, no âmbito da sociedade contemporânea, as formas dominantes da vida 

social.  

O espaço das cidades, como a mais representativa das produções da 

sociedade, acumula, no decorrer da história, as marcas das práticas culturais. O 

espaço se consolida, pois, enquanto mercadoria, convertendo-se em uma gama de 

especulações do ponto de vista econômico, ideológico, político, isoladamente ou em 

conjunto, como aponta Santos (2007, p. 30). 

Nesse percurso, pode-se reavaliar o sentido da cidade enquanto produto para 

o mercado mundial, no contexto do capitalismo, levando a crer no sucesso das 

alternativas criadas pelos governos locais que condicionam um novo marketing apto 

à inclusão do território para as indústrias, para o comércio, para o turismo e para o 

lazer (CASTELLS; BORJA, 1996; SÁNCHEZ, 2010; SANTOS, 2007), restando 

questionar as formas pelas quais, realmente, se consegue favorecer os mecanismos 

de tornar esse espaço desejado e acessível ao mercado de consumo e de 

empresários. 

Diante do exposto anteriormente, a valorização da cultura não deve ser 

pensada apenas em termos econômicos, visto que a promoção da cultura do 

desenvolvimento com base local também passa a ser medida de resgate da 

visibilidade social e do fortalecimento da cultura de proximidade, construída em 

determinada comunidade. Sob esse viés, a produção do cinema é voltada para 

explorar esses traços e conferir significado econômico às mesmas. Nesse aspecto, a 
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produção do filme não tende apenas a descrever os espaços, haja vista sua função 

primordial na construção das imaginações geográficas das pessoas, podendo ajudar 

essas cidades, e influenciá-las à compreensão delas mesmas.  

A arte cinemática é produção simbólica e transmite sentidos, demonstrando 

ser prática cotidiana que congrega a estética, o lazer, as ideologias dominantes mais 

amplas (NAPOLITANO, 2009, p. 12). O processo criativo do cinema é compreendido 

como experiência, constando como um fenômeno de sociabilidade e junção do 

ficcional como realidade. 

Gomes explica que: “na vida das cidades modernas, há um lugar onde a 

exposição se transformou em regra, o espetáculo é contínuo, o olhar não descansa: 

são os espaços públicos” (2013, p. 186), cuja morfologia das cenas apresenta-se, 

sobretudo, em interdependência com os comportamentos e os significados 

relacionados ao aspecto físico do território, razão por que alguns espaços serem 

mais ou menos valorizados. 

No cotidiano de Cabaceiras, podemos relacionar o que foi considerado nas 

pesquisas e na produção documentária de Gomes (2013, p. 279): “[...] a presença 

de um equipamento de filmagem constituía um elemento denunciador da exposição 

e da visibilidade nos espaços públicos”. Esse fenômeno da câmera potencializa o 

olhar em torno do espaço a ser visibilizado. Portanto, o aspecto da visibilidade 

sociocultural tem, assim, caracterizado a sociedade Cabaceirense, a partir do 

momento que há uma propagação pela mídia da inusitada cidade cenário. 

Nesse contexto, o autor questiona como a presença da câmera pode 

modificar um regime de visibilidade do espaço. Então, considerando a complexidade 

do espaço público, exige-se a relação entre dois fatores essenciais: o território 

espetacularizado (pelas várias manifestações políticas e socioculturais) e a 

necessária participação ativa dos sujeitos, afastando a ideia de palco e de público 

como distantes um do outro. 

O tema da produção cinematográfica (e sua importância nas relações 

econômicas e políticas locais) liga-se, necessariamente, às questões relativas ao 

uso do território e à promoção da cultura local. Dessa forma, a produção fílmica, no 

contexto do capitalismo, apropria-se do território, na medida dos seus interesses, 

não favorecendo, necessariamente, instrumentos que viabilizam a valorização desse 

espaço com a participação do povo interessado. Cabaceiras, via política local, 

enaltece o marketing da fama dos moradores e do espaço nos filmes e telenovelas. 
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Assim, o território, que é a extensão usada e apropriada pela indústria 

cinematográfica, passa a ser visto sob diversos aspectos integradores, uma vez que 

redefine as relações econômicas, sociais e políticas, na perspectiva do território e 

dos sujeitos sociais. Logo, reconhecida a nova natureza do território no momento 

histórico atual, a geografia condiciona o desenvolvimento de práticas sociais e 

culturais que reclamam a mediação baseada na teoria, em conjunto com os dados 

da experiência humana, cujo foco exige a explicação de como, onde, por quem, por 

que e para que esse elemento geográfico é explorado (SANTOS; SILVEIRA, 2008; 

SANTOS, 1996). 

As cidades, em especial, são espaços de revelação porque, para Santos 

(1987, p. 63), estão estruturadas para gerar um grau de consciência coletiva. Nesse 

mesmo ambiente, surge a tônica da revalorização e do desenvolvimento de suas 

áreas, cujo patrimônio cultural possui significativo valor de uso. Para Giddens (2007, 

p. 476), as cidades elaboram planos estratégicos voltados a realizar seu perfil, de 

modo a executar, dentre outras ações, programas de renovação urbana e de 

desenvolvimento econômico, sendo que os agentes políticos devem assumir o papel 

relevante (parceiros necessários e vitais), para dar fiel prosseguimento às agendas 

urbanas. 

Imperativamente, dá-se ênfase à necessidade de que o Poder Local, em 

parceria com a sociedade civil, intervenha na dinâmica econômica, construa projetos 

capazes de gerar maior dinamismo das ações econômicas, e realize a eficiente 

redistribuição da riqueza e da renda (CLEMENTINO, 2002, p. 122). Na visão de 

Silva (2007, p. 9), é o local que expressa os processos de vida e da cultura do 

cotidiano, revelando o diferencial entre os lugares e registrando os seus códigos 

comuns e sistemas próprios de representação: 

O local relaciona-se, assim, a uma perspectiva que prioriza valores, 
capacidades e vocações próprias de cada comunidade capazes de 
promover o benefício coletivo e o desenvolvimento local, orientado 
pelas necessidades e demandas coletivas, por meio da participação 
ativa de todos os membros da comunidade na vida cultural. 

Santos e Silveira (2008), ao problematizarem a temática da apropriação do 

território pelo homem, buscam apreender a constituição do espaço segundo os seus 

usos, do seu movimento em conjunto e de suas partes, destacando as respectivas 

complementaridades e lembrando o território não apenas como ator, mas como 

palco.  
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O dinamismo da economia e da própria sociedade também pode incluir as 

atividades cinematográficas, nomeadamente o mercado do cinema, como forma de 

apropriação e uso do território, segundo a reflexão que busca explicar a relação 

entre o mercado cultural e o local.  

Sanchez (2010) expôs o problema sobre o qual são construídas as imagens-

síntese da cidade pelo governo local e pelo mercado em prol do crescimento, o que 

e a quem elas revelam. Para a autora, a modernização do meio urbano e a ideologia 

do crescimento econômico são legitimadas a partir da busca do sentido de 

comunidade. Entretanto, liderada por elites econômicas e políticas, essa reinvenção 

redunda em uma perspectiva restrita da sociedade, simplificada e excludente. 

Ainda assim, recorda-se a postura de Dowbor (1999, p. 22-23) que, ao 

estudar o papel do Poder Local, afirma ser possível, nos últimos anos, resolver 

localmente a maior parte das necessidades da comunidade relativas às demandas 

dos cidadãos, sem a intervenção direta e preponderante das instâncias centrais do 

poder, que, na maior parte das vezes, pende para consolidar a burocracia no 

processo de efetivação daqueles direitos.  

Daí se falar em promoção econômica local que se converge num fenômeno 

relativamente novo, caracterizando “[...] uma função que os governos locais vêm 

assumindo como uma parte substantiva de suas políticas e de seus serviços [...]”, 

esclarece a pesquisadora Clementino (1999, p. 126). Certamente, a indústria do 

cinema tem aporte na legitimação do capitalismo porque a busca do lucro é um dos 

seus imperativos, contudo, a dinâmica política das cidades pode redirecionar seu 

planejamento na condução de programas e projetos que facilitam o desenvolvimento 

socioeconômico, ainda que se questione como a política de incentivo ao cinema 

pode corrigir e modificar eventuais falhas e distorções, identificadas no processo de 

exploração do território, da paisagem e das pessoas por essa indústria.  

A situação de Cabaceiras revela, nos dias atuais, as novas configurações 

advindas do uso do seu território, visto que a política cultural executada entre os 

anos de 2007 e 2011 enaltecem um discurso em prol do crescimento econômico do 

Município. Da análise da proposta política local em torno da Roliúde Nordestina, não 

se desenha um movimento endógeno que facilite o cinema como prática cultural e 

também como prática econômica, em que artistas e técnicos vendam sua produção 

e seus roteiros. Em verdade, os efeitos decorrentes dessas ações políticas foram de 

ordem cultural, de sorte que não houve uma promoção econômica do território.   
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Historicamente, a produção do cinema em Cabaceiras decorre de 

movimentos exógenos da indústria audiovisual brasileira que estão atuando, 

segundo interesses próprios, destoados da realidade local explorada. Isso se deve 

ao fato de não se articular programa ou projeto (nacional, regional ou local) que 

distribua, de forma concreta e compartilhada com os anseios do povo do município, 

os benefícios advindos do processo exploratório. 

O que acontece, nos últimos anos, são ações superficiais que não alcançam 

metas no sentido de gerar crescimento econômico, visto que há preocupação dos 

agentes políticos na facilitação do pleno acesso do mercado cinematográfico ao 

município, objeto de locação para gravação parcial de filmes e de telenovelas. 

Nesse percurso, visualiza-se uma acomodação dos moradores que sempre são 

formados a serem receptivos e acolhedores com as equipes de atores e técnicos 

visitantes.  

Aparenta-se que a simbologia da Roliúde Nordestina basta para conformar os 

moradores dos problemas socioeconômicos cotidianos, uma vez que, apesar deles, 

há um assédio cinematográfico constante, visto que o território tem sua beleza e 

riquezas naturais e culturais.  

Comumente, a sociedade cabaceirense adota os valores ligados à cultura de 

fortalecimento dos seus laços de união fraterna porque é muito característico o 

senso de solidariedade entre os seus concidadãos. Por ora, as festividades do lugar 

(festa da padroeira e festival do bode, por exemplo) e suas crenças comprovam 

essa realidade de cultura de proximidade, mesmo dentro do cenário explorado pela 

mídia nacional. No entanto, essa cultura da proximidade, apesar do imaginário 

coletivo de se viver na cidade do cinema, não tem exercitado o lado mobilizador e de 

efetivas reivindicações, para transformar a realidade em prol do crescimento 

econômico do Município.  

Esse imaginário coletivo, expõe Sánchez (2010), é matéria-prima para os 

discursos e práticas com vistas à formação da imagem oficial da cidade, a fim de 

sofrer uma intervenção da esfera pública local, a partir da preocupação em 

administrar a cultura. Eis, realmente, um entrelaçamento entre cultura e economia, 

como se destaca a seguir: “[...] a própria cidade, tornada como produto, é uma 

alavanca mercadológica para os demais produtos [...] Não é o espaço como palco 

da sociedade em transformação, mas o espaço como propulsor e organizador dessa 

transformação” (SÁNCHEZ, 2010, p. 100). 



99 

 

É bem corrente a prática de formação das cidades, criadas para serem 

manipuladas segundo a lógica economicista. Em outras palavras, o território 

destinado a servir aos interesses do mercado, sem atender aos reclames sociais e à 

efetivação do mínimo necessário à existência com dignidade, pode ser denominado 

espaço sem cidadania, haja vista que afasta ideais relacionados à justiça social 

(SANTOS, 1987, p. 43).  

Revela-se importante o encontro entre economia e cultura no âmbito dos 

governos locais, enfrentando a questão da espetacularização da cidade, o que nem 

sempre contempla a cultura, de modo a projetar a coletividade como parte 

diretamente interessada nos processos de desenvolvimento econômico e social, 

posto que há preocupação voltada, apenas, à ótica do mercado e da economia. 

Enfim, a cultura é tomada como mercadoria, dentro da lógica da reestruturação 

econômico-espacial, sendo um grande negócio (SANCHEZ, 1997). 

De fato, considerando as relações da produção capitalista, a transformação 

do espaço em mercadoria (como valor de troca) abrange o espaço concreto da vida 

cotidiana (espaço como valor de uso). Nesse contexto, o campo econômico e a 

atuação estatal dão suporte a práticas espaciais, de forma a promover a colonização 

do espaço (de uso para troca) (SÁNCHEZ, 2010, p. 44). 

Nessa perspectiva, é bem provável que o filme transforme o território em 

produto a ser consumido fisicamente, visto que o espectador é direcionado a 

compreender esse espaço por meio da construção de vistas e cenários em 

movimento, sendo ele próprio seu usuário. Nesse processo, o espectador usuário 

transforma o espaço fílmico em espaço de consumo (COSTA, 2008, p. 244). 

Nesse foco, a apropriação do território cabaceirense segue, justamente, essa 

lógica econômica exploratória da indústria cinematográfica, uma vez que não é a 

prioridade da perspectiva cultural ou natural que motiva a execução do trabalho 

cinematográfico.  

A simbologia criada e difundida sob o nome Roliúde Nordestina tem a 

pretensão de chamar a atenção da sociedade para aspectos culturais de 

Cabaceiras. Realmente, é uma estratégia que intenciona aliar o uso do território com 

a visibilidade social, especialmente para atração do mercado do cinema. 

Sanchéz (2010) relatou que a síntese da imagem mercadológica da cidade 

revela, de modo geral, uma violência simbólica que afasta outras representações e 

modelos da cidade, fruto da expressão cultural de um povo. Dessa forma, a ideia de 
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diversidade que constitui o território é, em grande parte, recusada nesse processo 

que, certamente, tem sua gênese nas políticas governamentais, dado que montam 

estratégias para escapar da crise e da exclusão.  

Os novos paradigmas são impostos para se repensar o território em razão 

das exigências de uma economia simbólica e, neles, a reestruturação do território é 

inevitável e necessária. Alguns estudiosos chamam a atenção para o fato de se criar 

a chamada política do espetáculo nesses espaços (natural e construído). 

Consequentemente, essa midiatização tende a controlar as imagens da cidade, 

impactando o seu direito e o direito à visibilidade do cidadão, o que pode gerar 

potenciais conflitos na sociedade. 

Adaptando os questionamentos levantados na obra de Sánchez (2010) sobre 

a realidade de Cabaceiras, faz-se necessário indagar quais os objetivos perseguidos 

por um governo municipal que transfere a política de promoção da Roliúde 

Nordestina à escala nacional ou regional, e como todas essas ações conformam 

projetos de emancipação social, obtendo efeitos internos positivos, em particular 

quanto à adesão da sociedade ao modelo de gestão cultural e economicamente 

imposto.  Especialmente, há uma questão de fundo muito mais complexa: quais os 

interesses que estão por trás da aparente ideia da cidade do cinema na Paraíba? É 

o que pretendemos destacar mais adiante. 

4.4 Marketing da Roliúde Nordestina e o assédio cinematográfico 

A cidade não é um produto qualquer, ainda que haja esforços (políticos e 

sociais) que pretendam difundir a imagem de consenso e de facilidades nas relações 

subjetivas e na oferta de serviços. De fato, há obstáculos que acompanham o 

chamado marketing urbano, assim como existem as consequências nocivas quanto 

à propaganda enganosa, porque as qualidades comercializáveis são exaltadas, e os 

prováveis defeitos são escondidos. Souza (2008) explica que a cidade é um 

complexo socioespacial que permite várias leituras e interpretações, a se 

complementarem rotineiramente com pontos de divergência e competição entre os 

atores sociais.  

A cidade explorada no filme é ambientada, conforme com o que a linguagem 

da produção de imagens favorece, sob o olhar representativo do cineasta e de toda 

a sua equipe que, a partir das suas técnicas, trabalham o tempo e o espaço. No 

entendimento da pesquisadora Alencar (2009, p. 2), a cidade tem ligação direta com 



101 

 

os sujeitos, seja no aspecto funcional ou simbólico, de sorte que as tradições, seus 

projetos e objetivos sejam construídos, de acordo com os interesses desses 

mesmos sujeitos.  

Cabaceiras tem protagonismo, motivo porque é um espaço único, no qual o 

enredo evolui, demonstrando ao espectador as imagens de territórios conhecidos ou 

imaginados a que se conferem simbologia. Alencar observa que: 

O cinema se aproxima formalmente da cidade na medida em que se 
constitui de fragmento em fragmento, produzidos sem obedecer a 
uma sequência linear [...] O ordenamento das cenas é muito mais de 
responsabilidade do espectador do que propriamente do filme. E 
assim se constrói uma espécie de familiaridade entre o espectador 
cinematográfico e a cidade, a despeito de este nunca ter estado 
naquele lugar no decorrer de sua vida (ALENCAR, 2009, p 12). 

Em consequência, nesse mesmo cenário, avulta-se a discussão ética a 

respeito da produção das ideologias, em particular, quanto ao chamado “marketing 

deformado” da cidade, através do qual se lança mão da tentativa de influenciar os 

investidores, os turistas e a opinião pública, forjando a imagem da cidade em função 

dos interesses dos grupos dominantes.   

A cultura é, nessa perspectiva, uma imagem de marca ou entretenimento 

voltada à ideologia do consumo, inclusive por meio da facilitação do financiamento 

por parte do governo federal, para determinar novos gostos e sentimentos aos 

públicos interno e externo, buscando imprimir a visão inovadora de identidade firme, 

autêntica e rentável. Esse fenômeno da patrimonialização frequentemente pode 

ocasionar o efeito colateral na cidade, especificamente a figura de museu de si 

mesma, posto que, muitas vezes, tal mentalidade está distante dos reais interesses 

do povo que, geralmente, não é consultado a respeito da política ambiental a ser 

executada ou implementada.  

Esta visualização do discurso ideológico dominador, reiterando o chamado 

fetiche do espaço, pois a cidade deve ser mais atraente para o investimento do 

capital e para público de consumidores (SOUZA, 2008). Entretanto, é interessante 

esclarecer que a questão do marketing não é, por via de regra, negativa e prejudicial 

aos interesses diversos, seja da comunidade, seja de grupos econômicos ou 

políticos. 

Esta tese enaltece a situação de persistente assédio cinematográfico em 

Cabaceiras que pode redundar no movimento que empodera as pessoas, no sentido 
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de torná-las orgulhosas de pertencerem a um lugar que tem algo de exuberante e 

peculiar, no âmbito natural e construído historicamente. Ainda que sejam figurantes 

nas mais diversas produções realizadas, o importante para elas é terem oportuna 

visibilidade no universo desse mercado, onde, geralmente, vinham desenvolvendo 

trabalhos ligados à cultura e aos problemas cotidianos do eixo Sul do país. 

Apesar de se reconhecer a condição de cidade que produz filmes, o que se 

nota são ações culturais isoladas, reprodutoras de um discurso instituído 

historicamente. Na cidade, sequer existe uma sala de cinema a fim de divulgar todo 

o trabalho das grandes produtoras nacionais de mídias. A única sala de cinema de 

Cabaceiras já foi desativada em 1950, atualmente funcionando o Museu da Memória 

Cinematográfica, desde o ano de 2010 (Cf. fotografias abaixo). 

 

Fotografia 9 – Museu da Memória Cinematográfica de Cabaceiras. 

 

Foto: Eduardo Pordeus (2012) 
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Fotografia 10 – Interior do Museu da Memória Cinematográfica de Cabaceiras. 

 

Foto: Eduardo Pordeus (2012) 

 

O marketing pode, então, fazer referência às vantagens culturais locais sem 

cair no ufanismo, exigindo-se o manejo de instrumentos informativos para a oitiva 

dos grupos de interesse e para o acompanhamento da política que incentiva a 

imagem positiva e rentável da cidade cultural, objeto de referência e consumo. Por 

isso, se fala em gestão urbana como um planejamento que requer, 

necessariamente, planejamento. 

Considerando o discurso oficial, que propaga e exalta o culto ao espaço e às 

suas belezas postas para o pretenso turismo cultural, é imprescindível se voltar às 

reflexões promovidas por Lynch (1997) sobre a imagem da cidade, cuja análise deve 

levar em consideração não apenas a cidade como coisa em si, mas segundo o 

modo como seus habitantes a percebem. Esse espaço construído está direcionado a 

uma imagem ambiental, a partir dos seguintes eixos: a identidade (como o 

reconhecimento, como entidade separável no espaço); a estrutura (relação física 

entre objeto e observador); e significado (aquele sentido emotivo e prático acerca do 

ambiente espacial). 

Castells (2009) enfoca suas críticas sobre as teorias do espaço, 

considerando-o um produto material em relação com os outros elementos de 

natureza igualmente material e os humanos que entram em relações sociais 

determinadas, conferindo, historicamente, um significado a esse espaço. Esse 

ambiente social adota um princípio de interdependência entre os sujeitos e o 

princípio da função central que destoa a função coordenativa em face desses 

sujeitos. 
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A questão da imaginabilidade ou visibilidade do território proposta por Lynch 

(1997) fomenta importantes reflexões, partindo da ideia de valor agregado pela 

política instituída e legitimada ou acatada, tacitamente, pela comunidade, pois os 

objetos não são apenas passíveis de serem vistos, entretanto, estão nítida e 

intensamente presentes nos sentidos da memória da sociedade. Assim sendo, essa 

visibilidade interessa à população como medida de valorização da sua cultura e 

forma de empoderamento do nome da cidade, Brasil afora. 

A cidade, realmente, tem um papel de destaque. Com efeito, quando houver 

sistemas de gestão que ainda comportam estruturas consideravelmente arcaicas e 

com novos problemas, exigem-se, localmente, as soluções, conforme Dowbor, no 

seu escrito sobre reprodução social: 

O deslocamento generalizado dos problemas para a esfera global, 
enquanto as estruturas político-administrativas continuam 
centralizadas, criou um tipo de impotência institucional que dificulta 
dramaticamente qualquer modernização da gestão local, enquanto 
favorece o tradicional caciquismo articulado com relações fisiológicas 
nas escalas superiores (DOWBOR, 1998, p. 376). 

Além de ser local de trabalho e meio de existência da maior parte da 

população, a cidade, objetivamente, é um ponto de comunicação entre os vários 

sujeitos sociais e as instituições correlatas e legítimas. Suas raízes vão fomentar um 

complexo meio de produção material e imaterial, a fim de posicionar toda a produção 

no mercado do consumo. Nesse espaço, há real necessidade de se consolidar uma 

economia política para recolocá-la em posição adequada, em razão da produção 

capitalista, bem como para posicionar os diversos atores sociais (SANTOS; SOUZA, 

1994, p. 118). 

Segundo preconizam Santos e Souza (1994, p. 122-123), a socialização do 

capitalismo consiste no processo de transferência de recursos da população, como 

um todo, para alguns grupos e empresas. Na verdade, é um processo seletivo que 

atinge, de forma diversa, os atores econômicos, forjando a imagem e a ação do 

Estado como fomentador de desigualdades, haja vista as marginalizações 

procedentes da ação ou omissão institucionalizada. 

A produção simbólica da cidade para o cinema vigente em Cabaceiras 

consiste, num primeiro momento, no arranjo de uma cidade-mercadoria, como forma 

de mudança da política de engajamento da população no cenário paraibano, 

castigado pela seca, pelo calor, pela falta de oportunidades de emprego e renda 
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para os jovens e adultos. Sem dúvida, os novos modelos gestados em favor de uma 

lógica imagética podem favorecer a visibilidade sociocultural do povo e promover a 

oportunidade de renda e de trabalho. As imagens abaixo (Fotografias 4 e 5) retratam 

um marco nessa visibilidade do lugar como espaço inusitado, retratado no filme 

nacional Auto da Compadecida (1998). 

 

Fotografia 11 – Imagem religiosa pintada na traseira da Igreja da cidade. 

 
Foto: Eduardo Pordeus (2012) 

 
Fotografia 12 – Foto reproduzida da cena do filme Auto da Compadecida, rodada na Igreja. 

 
Foto: Eduardo Pordeus (2012) 

 

Sobrepõe-se, então, um novo modo de ser e de se ver a cidade, pois esta é 

vendida às escalas da produção audiovisual para novelas, filmes, documentários e 

reportagens exaltando as peculiaridades culturais do povo. Essas estratégias de 
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venda fortalecem o comércio, o lazer e o turismo, motivadas pelo fato de poderem 

levar a população a conhecer o diferente, o regionalista, onde, inclusive, se 

inserirem os próprios cidadãos. Essa situação é refletida por Santos (2007), quando 

afirma que é urgente estabelecer as bases para um espaço verdadeiramente 

humano, evitando a divisão antagônica de classes (exploradores e explorados). Em 

outras palavras, eis uma natureza social, em que o homem não é fetichizado como 

mercadoria que só reproduz mercadoria. 

É pontual destacar que, em Cabaceiras, a difusão da imagem de cidade do 

cinema atrai olhares curiosos da imprensa brasileira. Dessa forma, podemos 

identificar algumas reportagens publicadas, entre os anos de 2007 a 2014, em sites 

populares da internet e também em programas jornalísticos da televisão. 

 

Quadro 1: Reportagens e matérias jornalísticas sobre Cabaceiras – Roliúde Nordestina. 

Notícia veiculada Site Data da 
publicação 

Nordeste tem roliúde brasileira Folha de São Paulo 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2
705200715.htm 

27/5/2007 

Um outro olhar sobre a nossa 
roliúde 

Jornal do Comércio 

http://www.cultura.gov.br/ 

18/3/2007 

Roliúde Nordestina fica na 
Paraíba 

Globo/Brasil/Turismo 

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1
77242-5598,00-
ROLIUDE+NORDESTINA+FICA+NA+PAR
AIBA.htm 

12/11/2007 

Projeto roliúde nordestina: 
cinema na terra do sol 

Vitrine do Cariri 

http://www.vitrinedocariri.com.br/index.php?
option=com_content&task=view&id=36306 

11/12/2010 

Cabaceiras, no interior da 
Paraíba, é a roliúde brasileira e 
terra de outros cenários 
cinematográficos 

Uol Viagens 

http://viagem.uol.com.br/noticias/2011/03/15
/cabaceiras-no-interior-da-paraiba-e-a-
roliude-brasileira-e-terra-de-outros-
cenarios-cinematograficos.htm 

15/3/2011 

Conheça a Roliúde Nordestina Rede Record de Televisão 

http://videos.r7.com/conheca-a-roliude-
nordestina-

31/7/2011 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2705200715.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2705200715.htm
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL177242-5598,00-ROLIUDE+NORDESTINA+FICA+NA+PARAIBA.htm
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL177242-5598,00-ROLIUDE+NORDESTINA+FICA+NA+PARAIBA.htm
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL177242-5598,00-ROLIUDE+NORDESTINA+FICA+NA+PARAIBA.htm
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL177242-5598,00-ROLIUDE+NORDESTINA+FICA+NA+PARAIBA.htm
http://viagem.uol.com.br/noticias/2011/03/15/cabaceiras-no-interior-da-paraiba-e-a-roliude-brasileira-e-terra-de-outros-cenarios-cinematograficos.htm
http://viagem.uol.com.br/noticias/2011/03/15/cabaceiras-no-interior-da-paraiba-e-a-roliude-brasileira-e-terra-de-outros-cenarios-cinematograficos.htm
http://viagem.uol.com.br/noticias/2011/03/15/cabaceiras-no-interior-da-paraiba-e-a-roliude-brasileira-e-terra-de-outros-cenarios-cinematograficos.htm
http://viagem.uol.com.br/noticias/2011/03/15/cabaceiras-no-interior-da-paraiba-e-a-roliude-brasileira-e-terra-de-outros-cenarios-cinematograficos.htm
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/idmedia/4eaedd9b92bba9815b2a9d3e.html 

Cenários de cinema e 
ecoturismo são atrativos de 
Cabaceiras, PB 

Globo.com/Paraíba 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/
01/cenarios-de-cinema-e-ecoturismo-sao-
os-atrativos-de-cabaceiras-pb.html 

27/1/2012 

MatuTV – Roliúde Nordestina TV Paraíba – afiliada da TV Globo 

http://globotv.globo.com/rede-paraiba/rede-
paraiba/v/matutv-roliude-
nordestina/2000155/ 

19/6/2012 

Richard Rasmussen mostra 
Cariri paraibano 

SBT – Aventura Selvagem 

http://www.sbt.com.br/aventuraselvagem/no
ticias/12912/Richard-Rasmussen-mostra-
Cariri-Paraibano;-veja-fotos-da-viagem.html 

11/8/2012 

Paraíba é destaque na 
imprensa nacional e em revista 
de bordo 

Paraíba.gov.br 

http://www.paraiba.pb.gov.br/68074/litoral-
da-paraiba-e-destaque-na-imprensa-
nacional-e-em-revista-de-bordo-de-
companhia-aerea.html 

25/4/2013 

Tam coloca Cabaceiras como o 
sexto melhor cenário de filmes 
do mundo 

Turismo em foco 

http://www.turismoemfoco.com.br/noticia/14
377-tam-coloca-cabaceiras-como-sexto-
melhor-cenario-de-filmes-do-mundo.html 

 

7/8/2013 

Paraíba sim, Senhor Avianca em Revista 

http://www.aviancaemrevista.com.br/paraib
a-sim-senhor/ 

20/8/2013 

Roliúde Nordestina atrai 
diretores de cinema por causa 
do clima – Cabaceiras é a 
cidade brasileira onde menos 
chove. Um problemão, que 
também trouxe oportunidades 

Jornal Nacional 

http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2013/12/roliude-nordestina-
atrai-diretores-de-cinema-por-causa-do-
clima.html 

25/12/2013 

Elenco chega à Paraíba para 
filmar o longa ‘Por trás do céu’ 

Globo.com/Paraíba 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2014/
04/elenco-chega-paraiba-para-filmar-o-
longa-por-tras-do-ceu-de-caio-soh.html 

8/4/2014 

Cabaceiras, a Roliúde 
Nordestina, comemora 179 
anos de emancipação política 

Paraíba total 

http://www.paraibatotal.com.br/noticias/201
4/06/04/55056-cabaceiras-a-roliude-
nordestina-comemora-179-anos-de-

4/6/2014 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/01/cenarios-de-cinema-e-ecoturismo-sao-os-atrativos-de-cabaceiras-pb.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/01/cenarios-de-cinema-e-ecoturismo-sao-os-atrativos-de-cabaceiras-pb.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/01/cenarios-de-cinema-e-ecoturismo-sao-os-atrativos-de-cabaceiras-pb.html
http://www.paraiba.pb.gov.br/68074/litoral-da-paraiba-e-destaque-na-imprensa-nacional-e-em-revista-de-bordo-de-companhia-aerea.html
http://www.paraiba.pb.gov.br/68074/litoral-da-paraiba-e-destaque-na-imprensa-nacional-e-em-revista-de-bordo-de-companhia-aerea.html
http://www.paraiba.pb.gov.br/68074/litoral-da-paraiba-e-destaque-na-imprensa-nacional-e-em-revista-de-bordo-de-companhia-aerea.html
http://www.paraiba.pb.gov.br/68074/litoral-da-paraiba-e-destaque-na-imprensa-nacional-e-em-revista-de-bordo-de-companhia-aerea.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/12/roliude-nordestina-atrai-diretores-de-cinema-por-causa-do-clima.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/12/roliude-nordestina-atrai-diretores-de-cinema-por-causa-do-clima.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/12/roliude-nordestina-atrai-diretores-de-cinema-por-causa-do-clima.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/12/roliude-nordestina-atrai-diretores-de-cinema-por-causa-do-clima.html
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emancipacao-politica-nesta-quarta-feira-04 

Fonte: Elaboração própria do pesquisador (2014). 

 As reportagens destacadas no quadro anterior têm em comum a evidenciação 

da cidade como espaço peculiar no contexto nordestino que atrai a atenção de 

diretores de cinema e de turistas Paraíba afora. Não se identificaram, nas notícias, 

críticas negativas acerca da falta de produção própria do lugar ou do fato de que a 

exploração do mercado do cinema não rende efeitos econômicos para a sociedade 

cabaceirense. Contudo, os noticiários, invariavelmente, confirmam a visibilidade 

sociocultural de Cabaceiras (Cf. Ilustração 5), em particular a empresa aérea TAM, 

consolidada no mercado nacional.  

A reportagem contribuiu para reforçar a imagem da cidade para o turismo 

nacional, à medida que difunde o marketing de espaço com potencialidade para as 

gravações fílmicas e, ao mesmo tempo, para as curiosidades da cultura artística 

nordestina. 

 
Ilustração 4: Tam Linhas Aéreas considera Cabaceiras como o sexto melhor cenário de filmes do 

mundo 

 
Fonte: http://aerojoaopessoa.blogspot.com.br/ 
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Assim, a produção de novas subjetividades coletivas é posta por esse mesmo 

processo que, informado pela ideologia de uma elite política e econômica, facilita o 

sentir-se “dançando conforme a música”, ditado pela lógica capitalista reinante, 

fazendo banir, pretensamente, o conflito da cena urbana. Esse dado não é diferente 

na realidade cabaceirense, posto que a sua situação econômica não possibilita 

outros modelos de aquecimento da economia sem a inserção e o diálogo com o 

capital da indústria do cinema.  

A partir dessa ideologia, é possível aprofundar as discussões em torno da 

cidade formada para o espetáculo, como espaço próprio da renovada maneira de 

produzir, estratégica e simbolicamente, a cidade e reestruturar a economia local 

nesse mesmo território modificado em virtude dos interesses particularistas de 

grupos econômicos (SÁNCHEZ, 2010). Em função desse paradigma que dita ser a 

cidade cada vez mais vendida, as esferas econômica e estatal podem conferir 

suporte às práticas de modificação espacial, tendo em vista as necessidades que 

demandam a sociedade. O território, nesse contexto, é recriado e dotado de valor de 

troca, dentro do qual se visualiza o duplo movimento: a) de lugar privilegiado de 

consumo; e b) de pessoas e agentes consumidores do lugar. 

Segundo a literatura especializada, alcança-se, desse modo, uma fase 

histórica na qual as transformações econômicas são favorecidas, a princípio, com 

base nas manipulações ideológicas, antes mesmo que a presença mais ativa do 

capital seja necessária (SANTOS, 2007). 

Certeau analisa, em A cultura no plural, a questão do imaginário da cidade, 

criticando o discurso que prega, incessantemente, a felicidade como algo fetichizado 

ou mesmo em processo de erotização. É exatamente a problemática da combinação 

entre o luxo da informação e a suposta passividade dos espectadores que apenas 

vivem um sonho na civilização mercantilista. Sendo assim, a construção do 

imaginário é a resposta da civilização em que se difunde, em larga escala, os 

voyeurs e os sujeitos contempladores (1995, p. 41 a 44). 

É preocupante a situação da sociedade que forja o cultural como espetáculo e 

que instaura, em todos os espaços físicos e virtuais, os elementos culturais como 

objetos folclóricos de uma comercialização econômica e política (CERTEAU, 1995, 

p. 146). Nesse sentido, concorda-se com a opinião segundo a qual: “[...] a cultura 

nestas sociedades não foge à lógica do econômico, que, aliás, sempre esteve 
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presente no cultural de alguma maneira, estando no atual estágio de 

desenvolvimento capitalista apenas mais evidenciado” (JACKS, 1998, p. 22). De 

toda forma, há o destaque para um mito fundante que confere suporte às 

manifestações da cultura que, para Leite, é definido como: 

O mito fundador visa algo tido como perene e, simultaneamente, 
oferece um repertório inicial de representação da realidade. Em cada 
momento da formação histórica, esses elementos são reorganizados, 
tanto do ponto de vista de sua hierarquia interna, como da 
perspectiva de ampliação de seu sentido. O mito pode repetir-se 
indefinidamente, pois oferece um repertório na maioria das vezes 
inacessível à pesquisa empírica (LEITE, 2005, p. 15). 

Nas teses de Debord (1997), a vida concreta é esfacelada e precária, 

fomentando, assim, um espetáculo que se mostra útil no sistema do capital. 

Consequentemente, os sujeitos são direcionados, de forma inevitável, à passiva 

contemplação e ao consumo de símbolos ou imagens das coisas ausentes da 

existência real. Essas imagens espetaculares complementam a vida real deficiente.  

O autor faz críticas à economia e à veneração da mercadoria, de modo que o 

espetáculo é uma ideologia sólida, a partir da qual o ser humano confere 

legitimidade ao governo que o dirige e que dele surgiu. E afirma: 

A sociedade que repousa sobre a indústria moderna não é 
fortuitamente ou superficialmente espetacular, ela é 
fundamentalmente espetaculosa. No espetáculo, imagem da 
economia reinante, o fim não é nada, o desenvolvimento é tudo. O 
espetáculo não quer chegar a outra coisa senão a si próprio. (1997). 

Essa crise da política de cultura é exposta por Certeau (1995), ao identificar a 

inadequação das ações e das planificações econômicas para resolver os impasses 

procedentes do progresso tecnológico e informacional, pois “uma revisão das 

estruturas está igualmente implicada no movimento que vê, hoje, a cultura sob o 

aspecto de uma solidariedade com os ‘excluídos’. Ele pretende superar a 

classificação, deslocando, assim, um tipo de organização” (CERTEAU, 1995, p. 

182). 

Por outro lado, Certeau (2012), na investigação acerca do cotidiano, observa 

que as astúcias dos consumidores de toda a produção de bens materiais e 

imateriais não acolhem a padronização e a obediência apresentadas pelos gestores 

da política. Em outras palavras, o cotidiano deságua em resistências (ou inércias), 

mobilizadoras e microliberdades (por vezes anônimas e silenciosas, do homem 
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comum) à vista das imposições dos poderes e das administrações sociopolíticas, 

refletindo-se em uma chamada antidisciplina dos grupos, para os quais os estudos 

procuram a compreensão naquilo que não é visível ou acatado em determinado 

discurso político ou histórico oficial.  

Na verdade, não há um automático conformismo dos sujeitos do cotidiano, 

quando se fala em consumo sociocultural (comportamento ativo e produtor), com 

certas apropriações e ressignificações dos fazeres cotidianos que alteram os 

objetivos insertos no planejamento ou idealização das práticas. 

A prática de conferir abertura do espaço à indústria do cinema revela-se, no 

decorrer da história de Cabaceiras, como forma de renovação do território, tendendo 

alcançar novas posições quantitativas no contexto regional e político do Estado 

paraibano. Uma publicidade, ainda que incipiente, é recriada no intuito de socializar 

a imagem de cidade que faz cinema. Vende-se, portanto, a mercadoria e 

espetacularizam o ambiente, e a justificativa para essa realidade apoia-se no fato de 

que Cabaceiras é uma cidade que tem atrativos naturais e agora, mais do que 

nunca, atrativos culturais diferenciados de outros Municípios brasileiros. Sobre esse 

aspecto, é interessante transcrever as palavras de Sánchez (2010, p. 50): 

São as cidades que passam a ser vendidas dentro das políticas do 
Estado, que, no atual estágio do regime de acumulação capitalista, 
procura cumprir com uma agenda estratégica de transformações 
exigidas para a inserção econômica das cidades nos fluxos globais. 
Nesse contexto, não basta renovar as cidades, é preciso vendê-las e, 
ao fazê-lo, vende-se a imagem de cidade renovada. 

Do exposto, todas essas ações em favor do desenvolvimento são amparadas 

pelo apoio do governo interessado, e esse interesse se sustenta no argumento da 

possibilidade de superar crises diversas, viabilizando o crescimento econômico e 

social sob novos parâmetros. Contudo, esses mesmos projetos políticos têm o 

condão de reativar o território mais propenso aos interesses empresariais, devido as 

crises financeira e econômica do Estado, tornando problemática a compreensão 

desse território com o foco na diversidade e no fortalecimento da cidadania, levada a 

cabo pelos entes estatais. Milton Santos (2007, p. 27-28) já observou que: 

Existe atualmente um “controle involuntário” [...] dos ritmos do 
espaço, desde que o tempo social, considerado como uma duração 
objetiva dos processos, é tão estreitamente comandado pelo Estado 
e pelas grandes firmas enquanto instituições. Esse tempo [...] é um 
exemplo do tempo empírico, já que agora o movimento da matéria 
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obedece a disposições legais, formais, negativas – vale dizer, 
proibitivas – das mudanças de formas, ou positivas – ou seja, 
investimentos ou encorajamentos ao investimento –, que acarretam 
modificações na forma.  Quando o Estado se torna um aliado, um 
elemento ativo no curso da economia, esse mecanismo torna-se 
então mais frequente. 

Evidentemente, a oferta do espaço a ser consumido se resume aos aspectos 

de uma pequena cidade, com traços de uma cultura regionalista e nordestina, com 

paisagem natural sofrida pela seca, igreja antiga, vilas e praças, em evidências, 

pelas fachadas preservadas à maneira de uma cidade cenográfica. Tudo isso são 

roteiros que despertam curiosidade nas pessoas que têm rotas alternativas para 

passeios turísticos, seja em zonas litorâneas, seja em cidades históricas de grandes 

centros urbanos que despontam no cenário nacional. 

Como há, então, considerável dificuldade em inserir uma cidade para os 

circuitos do turismo e do lazer, a marca apropriada pelo mercado audiovisual não 

dispõe de políticas, sobretudo em favor da inserção das pessoas como sujeitos 

beneficiários da exploração.  A luminosidade (condição geográfica), que é própria da 

região em que se insere Cabaceiras, propicia um cenário que busca o 

diferente/regionalista menos custoso para as gravações naquele ambiente. 

Certeau encara a invenção do cotidiano por meio de táticas de resistência e, 

consequentemente, o receptor, o consumidor, o ator social não são sujeitos passivos 

nos processos sociopolíticos do sistema do capital. Pode haver relação de poder, 

distribuição vertical de conteúdos midiáticos, inclusive hegemonia de práticas sociais 

que se disseminam, mas não pela passividade e, sim, pela negociação dos sujeitos 

nessas relações. 

No caso de Cabaceiras, há, na verdade, uma pressão externa do mercado e 

da ideologia econômica dominante que favorece uma prática cultural, inventada 

(com base no livro A invenção das tradições) segundo a tradição da cidade do 

cinema, promovida por um grupo político minoritário, mas que é acatado, 

socialmente, como relevante no cotidiano. 

No entanto, quando se considera a resistência e as lutas astuciosas dos 

sujeitos espoliados e esquecidos, verifica-se uma receptividade que agrega valor a 

esses fenômenos do mercado. A tradição, que é reinventada e que subsiste na 

realidade da Roliúde Nordestina, parece estar encarregada de resgatar valores na 

memória da sociedade e nos modelos da vida cotidiana. E, assim, a cidade da seca 
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e da produção do bode não fica fadada ao esquecimento das políticas públicas do 

Estado. Note-se, pela fala de um dos moradores da cidade, essa característica de 

cultura interessante à produção de filmes.  

Recebemos mais turistas e visitantes, que são voltados para a 
conhecer esse lado da cidade do cinema e tudo o que é mostrado nas 
telas do cinema. Por isso, a cidade tem ganhado muito com essa 
fama que temos. (ENTREVISTADO 5) 
 
A cidade é do cinema porque nossa cultura nordestina é boa para 
explorar. Não sei se a gente ganha muita coisa. A prefeitura faz 
alguns eventos para dizer a população como é a nossa realidade. 
Acho que tem muita coisa a mudar. (ENTREVISTADO 6) 

 
Do mesmo modo, a fala do Entrevistado 7 enaltece que: “Cabaceiras tem 

agora uma nova estrutura para receber o cinema e os artistas. Muita gente vem para 

visitar a cidade”. Isso, pois, revela o caráter imagético contido na política local que 

promove a Roliúde Nordestina. 

O assédio da mídia nacional e a receptividade dos poucos turistas que ali 

chegam – mesmo que o Município não oferte uma estrutura moderna e ampla para o 

visitante – são, em verdade, motivos de bom trato dos produtores e sua equipe para 

que a comunidade, em geral, enfatize o valor simbólico do espaço que é bem visto 

pela indústria do cinema, e ali partilhe suas experiências, ainda que não reparta os 

lucros das atividades mercantis relativas à gravação dos filmes. 

Contudo, a economia local não se encontra baseada na dinâmica do mercado 

da produção fílmica, por mais que alguns eventos realizados e a propaganda da 

cidade, faça, pelo Brasil afora, uma divulgação quase que indispensável. O nome 

Roliúde e a política instaurada, francamente, não trouxeram efetivos ganhos, do 

ponto de vista de uma reforma radical na política cultural e econômica de 

Cabaceiras. No entanto, os efeitos simbólicos propiciados com o fortalecimento e a 

prática de um discurso político que enaltece nos moradores do Município um 

sentimento de valorização do lugar e do território apropriado pelos produtores do 

cinema.   

Deve-se ressaltar que a sensibilização da população deu-se de maneira 

tácita, uma vez que algo novo faria mudar a realidade de um espaço destinado à 

ruína e à vida comum, simplesmente ligado à produção de cultura dos caprinos. O 

cinema surge, então, com roupagem diversa daqueles que foram produzidos 

anteriormente ao ano de 1997: a empresa Globo Filmes entra em cena, chamando a 

atenção dos moradores e toda a região, muito embora, passageiramente, vem 
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aquecendo a economia local (da hotelaria ao pequeno comércio de alimentos e 

bebidas). Mas o importante é ser estrela do cinema brasileiro: a cidade e grande 

parte das pessoas sentem-se protagonistas nesse cenário do consumo nacional. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Desde o ano de 1998, o uso do território, no Município de Cabaceiras, 

acontece, também, em decorrência de dinâmicas próprias do mercado 

cinematográfico nacional, exigindo, por essa razão, novas ações do Poder Público 

local que sejam aptas a enfrentar as renovadas configurações do espaço, com 

frequência, reduzido a objeto da exploração da produção fílmica. Cabe observar que 

as práticas e os discursos políticos locais que vigoram em torno da ideia do cinema 

obedecem, naturalmente, à lógica do sistema capitalista que explora, 

continuamente, o território.  

Nesse sentido, a promoção e distribuição equitativa de benefícios econômicos, 

em favor da população local, não é preocupação dos cineastas ou dos produtores de 

cinema que procuram Cabaceiras como cenário ideal, quando o roteiro requer a 

ambientação do tipo regionalista nordestina.  

É importante recordar o momento em que o mercado do cinema no Brasil, com 

o intuito de consolidação de expressividade cultural e sustentabilidade econômica 

(em particular, com a deflagração da fase denominada cinema de retomada, nos 

primeiros anos da década de 1990), ganhou notoriedade e destacou-se, na 

realidade de Cabaceiras, como potencial simbólico, tendente a gerar renda e a 

reprodução do capital para alguns segmentos empresariais (hotel, pousadas, 

restaurantes, pequenos mercados) e certos moradores que executavam trabalho 

autônomo (artesãos e atores amadores). 

Particularmente, a atividade econômica requer planejamento para surtir 

efeitos positivos no mercado de bens culturais, razão pela qual a cultura de grupos 

desorganizados e as políticas culturais deficientes e equivocadas não têm o 

respaldo suficiente para promoção de desenvolvimento humano e o fortalecimento 

do que defendemos enquanto cidade criativa em favor da cidadania dos seus 

moradores. 

Considerando, principalmente, a instituição e a execução do projeto político 

que cria a Roliúde Nordestina no ano de 2007, nota-se que os incentivos locais à 

cultura ainda estão distantes da promoção do desenvolvimento, que, na verdade, é 

um elemento discursivo e persuasivo presente nas falas dos gestores públicos da 

localidade.  
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Na cidade não há estúdios, sendo o espaço urbano o próprio cenário dos 

filmes. É corrente a assertiva dos agentes políticos e de alguns moradores que a 

luminosidade natural é objeto de trabalho dos produtores de filmes, dada as 

condições climáticas, e substitui a falta de estrutura logística e técnica própria da 

localidade. 

Quanto à produção dos filmes e documentários, raros são os documentários 

cujo roteiro seja produzido explorando a temática própria da cidade, confirmando o 

argumento de que não há produção fílmica com temática do local. Geralmente, no 

quesito atuação e elenco, os cabaceirenses são apenas figurantes, remunerados ou 

não, nas gravações. A partir dessa situação, conclui-se, portanto, que inexiste 

política incentivadora à formação de atores no cenário da Roliúde, o que se 

configura uma contradição flagrante. 

Com efeito, mesmo que não haja retorno econômico advindos dos projetos 

executados em Cabaceiras, toda uma simbologia acerca do nome Roliúde 

Nordestina favorece um destaque cultural diferenciado em torno do lugar que é 

voltado para cenário e ambientação natural para filmes e documentários nacionais. 

Ora, o destaque para o desenvolvimento econômico local (seus discursos 

difundidos) também não esteve presente na execução das propostas políticas 

executadas a partir do ano de 2007, instituindo a Roliúde Nordestina. 

Não há dúvida de que é o aspecto da visibilidade social que motiva o 

acatamento inquestionável de toda a “estrutura montada na cidade”, a partir da 

política de marketing da Roliúde Nordestina. De acordo com a pesquisa 

desenvolvida, as pessoas da cidade são incentivadas, via política local, a adotarem 

um senso de valorização do lugar, visto que os grupos políticos consideram 

relevantes, do ponto de vista cultural, as visitas dos diretores e produtores de 

cinema. Por isso, os moradores, na maior parte das vezes, disponibilizam a força de 

trabalho para os filmes, a baixo custo ou até mesmo voluntariamente.  

Desta forma, pode-se afirmar que a coletividade foi adotando o 

comportamento de ser agente receptivo do mercado cinematográfico que divulga de 

alguma forma a potencialidade cultural e natural de uma cidade com situação 

econômica e social limitada, o que reflete uma alienação social. 

Do ponto de vista sociológico, é interessante destacar que a alienação dos 

moradores do Município de Cabaceiras pode neutralizar reinvindicações e 

insatisfações no seu espaço público, ao tempo em que, por meio de ações políticas 
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de intervenção na vida cultural, o Poder Local, em particular, forja a continuidade de 

uma mentalidade coletiva do acatamento dessas atividades cinematográficas. 

Compreende-se que é um dado relevante a absorção da ideia de viver no 

ambiente que é assediado e objeto de consumo para renomados cineastas 

brasileiros, dado que, em face das frequentes gravações no território cabaceirense, 

as características naturais e físicas do espaço atraem o interesse desses agentes 

culturais do mercado do cinema.  

É necessário destacar a simbologia cultural que decorre dos novos discursos 

difundidos pelas propostas de ação política local, no que diz respeito à criação da 

Roliúde Nordestina. Assim, é inegável que os resultados oriundos das metas 

alcançadas pelo mencionado projeto repercutiram na configuração do território, 

agora voltado para conferir novos sentidos culturais ao ambiente, principalmente 

tendo em vista o fortalecimento do discurso e do imaginário social dos moradores da 

cidade. 

De fato, os discursos políticos vigentes (desde a criação imagética para a 

cidade) contribuem para a alteração da configuração e da organização territorial, 

uma vez que estão direcionados, principalmente, na reinvenção de uma tradição 

caracterizada, em linhas gerais, pela recepção dos produtores de filmes, sob o 

argumento de que a difusão da imagem da cidade do cinema enaltece o civismo do 

povo cabaceirense e prepara campo para investimentos para o Município, gerando o 

crescimento econômico e a cidadania cultural. 

A promoção de atividades culturais, assim, deve ser ampliada e o tema da 

produção do cinema seja resgatado não apenas a título de restaurar a memória do 

que foi gravado no território cabaceirense, mas também como prática cotidiana, 

desde que haja investimento e financiamento específico. Por essa razão, tratou-se 

de fundamentar a importância de discutir e consolidar as cidades criativas. 

Isso é plenamente possível porque se destacou a experiência de outras 

cidades no interior da Paraíba, enfrentando iguais problemas de ordem econômica, 

especialmente carentes de apoio estatal para o desenvolvimento da produção de 

filmes e documentários.  

Nesse sentido, pode-se entrever que é determinante o papel dos governos 

locais que, a partir de 2007, incentivaram e apoiaram a abertura do território para os 

produtores fílmicos que divulgam na mídia nacional impressa (jornais, sites da 

internet e panfletos do Poder Público local) e falada (telejornais e documentários) a 
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imagem da cidade-cenário, palco do perfil geral da seca nordestina (por conta das 

chuvas escassas na região) e a construção imagética do “lugar onde o bode é rei”. 

Conclui-se que, ao usar o território, os novos atores sociais ligados à produção 

fílmica (isto é, os cineastas e produtores do cinema) influenciam a ação política 

cultural local para que novos arranjos culturais sejam inseridos no cotidiano criativo 

de Cabaceiras, de forma que se identifica um processo de alienação social dos 

moradores do Município. Isso está retratado nas situações daqueles que se prestam 

a exercer o papel de figurantes – mão-de-obra (barata ou voluntária) para as 

gravações locais, como aconteceu em algumas das importantes produções fílmicas 

realizadas no Município, a exemplo do que aconteceu durante a gravação parcial no 

filme O Auto da Compadecida no ano de 1997. 

Diante do cenário exposto, constata-se que há um movimento político (tanto 

estado como do próprio mercado) que promove a alienação dos cidadãos nesse 

mesmo processo de exploração do capital cinematográfico. Tal argumento é 

sustentado por meio da observação inicial de que os incentivos e os lucros do 

mercado audiovisual em Cabaceiras não fomentam, em concreto, a política 

direcionada ao desenvolvimento socioeconômico, pois somente há divulgação de 

uma cidade aberta à exploração mercadológica, não incluindo os sujeitos das 

comunidades locais, nem criando um ambiente propício à circulação de riqueza e 

renda, visto que as gravações que ocorrem na cidade são esporádicas. 

A produção fílmica é fruto, predominantemente, de forças exógenas, ou seja, 

de fora para dentro, visto que há a apropriação do território em nome da cultura e da 

facilitação do desenvolvimento econômico da Roliúde Nordestina. A reflexão acerca 

da dinâmica do cinema em Cabaceiras pretende, assim, questionar a execução de 

política pública local, direcionada a subsidiar o processo de reinvenção da cidade, 

de modo que os projetos urbanísticos sejam, prontamente, repensados e voltados 

ao espetáculo para o consumo voltado aos eventuais visitantes da cidade, neles 

incluindo os cineastas e articuladores culturais. 

As propostas de ação política no sentido de transformar a cidade em ponto de 

produções do cinema ainda não renderam os frutos esperados. Todavia, alargaram 

o senso de cidadania cultural do povo, de forma a valorizar, gradativamente, a 

idealização de visibilidade sociocultural no contexto paraibano e nacional.  

Mesmo não acontecendo a valorização do trabalho artístico dos moradores de 

Cabaceiras, não há dúvida de que, na proposta política da criação do polo 



119 

 

cinematográfico paraibano, o Município cabaceirense mostra-se adequado à 

gravação de filmes e documentários, incentivando o repensar acerca das práticas 

culturais locais (aos costumes elementares da espacialidade, à religiosidade, aos 

modos de comunicação e linguagem etc.). Nessa perspectiva, os filmes, ali 

gravados, também servem de instrumento para problematizar as temáticas ligadas à 

seca bem como a outras questões políticas e econômicas que afligem os sujeitos 

nordestinos, empoderando-os para as reinvindicações sociopolíticas e desgarrando-

os da alienação social que facilita apenas um marketing divulgador de um ambiente 

cenográfico. 

Desta maneira, a mídia nacional reconhece o status peculiar da cidade que 

desafia as adversidades da seca e da fome para se tornar, idealmente, um lugar que 

promova e incentive a criatividade. Mas, esse argumento de fomentar o espaço 

criativo deve se alargar em função da necessidade de aperfeiçoar os canais 

participativos e de inclusão social do povo cabaceirense.  

É necessário que a dinâmica política em favor da produção fílmica, 

motivadora da política cultural da cidade de Cabaceiras e que é absorvida no projeto 

que difundiu a mentalidade coletiva da Roliúde Nordestina, seja mobilizada pelos 

agentes políticos, envolvendo a participação efetiva e o controle social dos agentes 

culturais e dos grupos interessados.  

Toda a ideia de resgate da memória coletiva e de sua valorização não está 

posta como questão de ordem nos debates políticos do Município. Ainda que 

existam projeto e plano no sentido de valorizar esse território que abriga o mercado 

da filmagem, a apropriação do mesmo é feita em razão dos critérios subjetivos dos 

cineastas e acatada por grupos políticos dominantes no Município há mais de 25 

anos. 

De todo o exposto, não se identificou a existência de política pública (local ou 

estadual) anterior a esse evento que estimulasse a vinda do cinema na região. O 

interesse na visibilidade sociocultural, portanto, foi determinante para acatar, 

voluntariamente, a nova indústria capitalista em Cabaceiras, que, em favor da 

parceria para o desenvolvimento socioeconômico, a partir do mercado 

cinematográfico, nada exigiu em troca. 

No entanto, vislumbram-se algumas ações isoladas de entidades não 

governamentais e mesmo fundações públicas, particularmente os Centros de 

Cultura nas cidades de interior, que, ao ofertar programação cultural de exibição de 
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filmes, demonstram preocupação quanto à visão do audiovisual ser de acesso e de 

usufruto para todas as classes sociais.  

Por essa razão, há ações culturais, incentivadas e promovidas pelo Ministério 

da Cultura, a partir do governo Lula e, ainda, dos Centros de Cultura ligados ao 

Banco do Nordeste do Brasil que vêm implantando essa mentalidade, no que se 

refere à política cultural para o cinema nacional. Essas ações contribuem, assim, 

para a inversão da lógica imposta pelos grupos econômicos, pois enaltecem o 

aspecto social potencializado pelo produto fílmico. Cabaceiras, em 2013, fora 

contemplada com a instalação de um espaço cultural para fomentar e incentivar o 

lazer pela cultura. 

A ideia de polo cinematográfico paraibano é algo que demanda muito mais 

discussões e planejamento, entretanto, a questão do reconhecimento de importantes 

focos de produção local no estado da Paraíba reflete, portanto, um engajamento de 

grupos que desafiam os problemas relacionados à adoção de movimento em favor 

da produção do cinema e sua difusão nos mais variados festivais e mostras pelo 

Brasil afora. 

 

 

 



121 

 

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A invenção do Nordeste e outras artes. 3. ed. 
Recife: Massangana; São Paulo: Cortez, 2006. 

ALENCAR, Marlyvan. Cidade: imagem cinema. In: XXXII Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação, 32 - INTERCOM, 2009, Curitiba. Resumos... Curitiba, 4 a 
7 set. 2009. Disponível em: 
<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2009/resumos/R4-2598-1.pdf>. 
Acesso em: 28 jul. 2013. 

AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. 
Tradução Maria Lúcia Pereira. Campinas: Papirus, 1994. 

BARBALHO: Alexandre. Políticas culturais no Brasil: identidade e diversidade sem 
diferença. In: RUBIM, Antonio Albino Canelas; BARBALHO, Alexandre (Org.). 
Políticas culturais no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2007, p. 37-60. 

BASTOS, Adeilma Carneiro. Paisagem cinematográfica: o NUDOC e a produção 
cultural nas décadas de 1980-1990. 2009. 116f. Programa de Pós-graduação em 
História. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009. 

BAYARDO, Rubens. Cultura y desarrollo: nuevos rumbos y más de lo mismo? In: 
NUSSBAUMER, Gisele Marchiori (Org.). Teorias e políticas da cultura: visões 
multidisciplinares. Salvador: EDUFBA, 2007, p. 67-94.  

BENBASAT, I.; GOLDSTEIN, D. K.; MEAD, M. The case research strategy in studies 
of information systems. MIS Quarterly, v. 11, n. 3, p. 369-386, Sept. 1987. 

BERGALA, Alain. A hipótese-cinema: pequeno tratado de transmissão do cinema 
dentro e fora da escola. Rio de Janeiro: Booklink, 2008. 

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado 
de sociologia do conhecimento. Tradução Floriano de Souza Fernandes. 24. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2004. 

BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Hucitec. 
1997. 

BERNADET, Jean-Claude. Brasil em tempo de cinema: ensaios sobre o cinema 
brasileiro de 1958 a 1966. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

______. Cinema brasileiro: propostas para uma história. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009. 

BEZERRA, Amélia C. As cidades e as festas no Nordeste brasileiro. Disponível em: 
<http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal11/Geografiasocioeconomica
/Geografiacultural/02.pdf> Acesso em 01 abr. 2013. 

BIBLIOTECA SALVAT. O cinema, arte e indústria. Rio de Janeiro: Salvat, 1979. 

BOTELHO, Isaura. Dimensões da cultura e políticas públicas. São Paulo em 
Perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 73-83, abr./jun. 2001. 

BOTELHO, Isaura. Políticas culturais: discutindo pressupostos. In: NUSSBAUMER, 
Gisele Marchiori (Org.). Teorias e políticas da cultura: visões multidisciplinares. 
Salvador: EDUFBA, 2007, p. 171-180. 



122 

 

BOURDIER, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 

BRANT, Leonardo. Uma abordagem multidimensional para a atividade cultural. 
Revista Observatório Itaú Cultural, São Paulo, n. 6, p. 74-81, jul./set. 2008. 

BURCH, Noel. A práxis do cinema. Rio de Janeiro: Perspectiva, 1992. 

BURITY, Joanildo. Cultura e desenvolvimento. In: NUSSBAUMER, Gisele Marchiori 
(Org.). Teorias e políticas da cultura: visões multidisciplinares. Salvador: EDUFBA, 
2007, p. 51-65. 

CAETANO, Gerardo. Cultura, desenvolvimento e política. Revista Observatório Itaú 
Cultural, São Paulo, n. 2, p. 39-49, maio/ago. 2007. 

CALABRE, Lia. Políticas culturais no Brasil: balanço e perspectivas. In: RUBIM, 
Antonio Albino Canelas; BARBALHO, Alexandre (Org.). Políticas culturais no Brasil. 
Salvador: EDUFBA, 2007, p. 87-107. 

CALI, Plácido. Políticas municipais de gestão do patrimônio arqueológico, 2005, 
199f. Tese [Doutorado em Arqueologia e Etnologia] - Programa de Pós-Graduação 
do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, 2005. 

CANCLINI, Nestor. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da 
globalização. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996. 

CARDOSO, Ciro Flamarion; MAUAD, Ana Maria. História e imagem: os exemplos da 
fotografia e do cinema. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Org.). 
Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro, Campus, 
1997, p. 401-418. 

CARRASCO ARROYO, Salvador. Medir la cultura: una tarea inacabada. Periférica, 
Valencia, n. 7, p. 1-26, 2006. 

CASTELLS, Manoel. A questão urbana. Tradução Arlene Caetano. 4. ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 2009. 

______. Capital multinacional, estados nacionales, comunidades locales. México: 
Siglo XXI, 1981. 

______. O poder da identidade. Tradução Klauss Brandini Gerhardt. 2. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2000. 

______; BORJA, Jordi. As cidades e o planejamento estratégico: uma reflexão 
europeia e latino-americana. Rio de Janeiro: FGV, 1996. 

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição Imaginária da sociedade. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

CERTEAU, Michel de. A cultura no plural. Tradução Enid Abreu Dobránszky. 
Campinas: Papirus, 1995. 

______. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. 19. ed. Tradução Ephrain 
Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 2012. 

CHARNEY, L.; SCHWARTZ, V. (Org.). O cinema e a invenção da vida moderna. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2001. 

CHAUÍ, Marilena. Cidadania cultural - o direito à cultura. São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, 2006. 



123 

 

______. Considerações sobre a democracia e os obstáculos à sua concretização. In: 
TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves (Org.). Os sentidos da democracia e da 
participação. São Paulo: Instituto Pólis, 2005, p. 23-30. 

CHAUÍ, Marilena. Cultura política e política cultural. Estudos avançados, São Paulo, 
v. 9, n. 23, p. 71-84, jan./abr.1995. 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Tradução de Luciano Vieira Machado. 
São Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 2001. 

CLEMENTINO, Maria do Livramento Miranda. Políticas públicas e promoção 
econômica das cidades. In: VALENÇA, Márcio Moraes; GOMES, Rita de Cássia da 
Conceição (Org.). Globalização e desigualdade. Natal: UFRN, 2002. p. 122-135. 

CLEMENTINO, Maria do Livramento Miranda. Universidade e empresa e o 
desenvolvimento local. REP – Revista de Engenharia de Produção, Natal, v. 1, n. 1, 
p. 121-138, jan./jun. 1999.  

COELHO, Teixeira. A cidade e os avatares da cultura. In: ______ (Org.). A cultura 
pela cidade. São Paulo: Iluminuras: Itaú Cultural, 2008a, p. 63-68. 

______. Da opinião ao dado. Revista Observatório Itaú Cultural, São Paulo, n. 1, p. 
9-12, jan./abr. 2007a. 

______. Dicionário crítico de política cultural. São Paulo: Iluminuras, 1997. 

______. Introdução: uma nova gestão cultural da cidade. In: ______ (Org.). A cultura 
pela cidade. São Paulo: Iluminuras: Itaú Cultural, 2008b, p. 9-12. 

______. Política cultural em nova chave – indicadores qualitativos da ação cultural. 
Revista Observatório Itaú Cultural, São Paulo, n. 3, p. 9-21, set./dez. 2007b.  

CORREA, Roberto Lobato; ROSENDHAL, Zeny (Org.). Economia, cultura e espaço. 
Rio de Janeiro: UERJ, 2010. 

______; ROSENDHAL, Zeny (Org.). Manifestações da cultura no espaço. Rio de 
Janeiro: UERJ, 1999. 

COSTA, Maria Helena Braga e Vaz da. A produção da cidade e as paisagens 
fílmicas urbanas: Espaços de subjetividade e transgressão La planificación territorial 
y el urbanismo desde el diálogo y la participación. Actas del XI Coloquio 
Internacional de Geocrítica, Universidad de Buenos Aires, 2-7 de mayo de 
2010.<http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo/geocritica2010/2
99.htm> Acesso: 10 jan. 2014. 

______. As paisagens urbanas e o imaginário fílmico. In: VALENÇA, Márcio Moraes; 
______. Espaço, cultura e representação. Natal: UFRN, 2005, p. 81-96. 

______. Vistas da cidade no filme Redentor: uma perspectiva crítica. In: VALENÇA, 
Márcio Moraes; CAVALCANTE, Gilene Moura (Org.). Globalização e marginalidades: 
transformações urbanas. Natal: UFRN, 2008, p. 243-248.  

______. Cinema e construção cultural do espaço geográfico. REBECA – Revista 
Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, v. 3, p. 250-262, 2013. Disponível 
em: <http://www.socine.org.br/rebeca/pdf/l11.pdf> Acesso em 10 jan. 2014. 

COSTA, Maria Helena Braga e Vaz da. Paisagem e Simbolismo: Representando 
e/ou Vivendo o Real? Espaço e Cultura (UERJ), Rio de Janeiro, v. 15, p. 41-50, 
2003.  



124 

 

COUSINS, Mark. História do cinema: dos clássicos mudos ao cinema moderno. 
Tradução Cecília Camargo Bartaloti. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: EDUSC, 1999. 

CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos culturais como direitos fundamentais 
no ordenamento jurídico brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. 

______. Direitos culturais: do reconhecimento da fundamentalidade à necessidade 
de simplificação. In: CALABRE, Lia (Org.). Oficinas do sistema nacional de cultura. 
Brasília: Ministério da Cultura, 2006, p. 87-109. 

DA-RIN, Silvio. Espelho partido: tradição e transformação do documentário. Rio de 
Janeiro: Azougue, 2006. 

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do 
espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

DELEUZE, Gilles. Cinema II: a imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2007.  

DOWBOR, Ladislau. A reprodução social. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. 

______. O que é poder local. São Paulo: Braziliense, 1999. 

DURHAM, Eunice Ribeiro. A dinâmica cultural na sociedade moderna. Ensaios de 
opinião. Rio de Janeiro: Inúbia, p. 32-35, 1977. 

EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: Unesp, 2005. 

ESCOREL, Eduardo. Adivinhadores de água: pensando no cinema brasileiro. São 
Paulo: Cosac Naify, 2005. 

FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. Tradução Julio 
Assis Simões. São Paulo: Studio Nobel, 1995. 

FEIJÓ, Martin César. O que é patrimônio cultural. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 
1985. 

FERREIRA, Marieta. M.; AMADO, Janaína (Org.). Usos e abusos da história oral. 
Rio de Janeiro: FGV, 1998. 

FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política 
federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ/IPHAN, 1997.  

FRANÇA, André Ramos. Das teorias do cinema à análise fílmica. Dissertação, 2002. 
157f. Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas. 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002.  

FREITAS, Barbara. Teorias da cidade. Campinas: Papirus, 2006. 

FRAMPTON, Kenneth. Perspectivas para um regionalismo crítico (1983). In: 
NESBITT, Kate (Org.). Uma nova agenda para a arquitetura. Antologia teórica 
(1965-1995). São Paulo: Cosac Naify, 2006. 

GAMA, José. Notas para uma filosofia da cultura. Revista Brasileira de Filosofia, São 
Paulo, v. 36, n. 146, p. 172-178, abr./jun. 1987. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

GOMES, Paulo César da Costa. O lugar do olhar: elementos para uma geografia da 
visibilidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 



125 

 

GOMES, Paulo Emílio Salles. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1980. 

GUTFREIND, Cristiane Freitas. Cinema e outras mídias: os espaços da arte na 
contemporaneidade. Contemporânea (UFBA – Online), Salvador, v. 6, p. 1-13, 2008. 

______. O filme e a representação do real. In: COMPÓS, 15, 2006, Bauru. Anais... 
Bauru: Unesp, 2006. v. 1, p. 1-12. 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução Beatriz Sidou. São Paulo: 
Centauro, 2006. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 
1997. 

HARVEY, D. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 
cultural. São Paulo: Loyola, 1992. 

HERRERA ALAMOS, Claudio. Reflexiones generales sobre desarrolos, cultura e 
integración em América Latina, Integracion latinoamericana, Buenos Aires, v. 15, n. 
155, p. 3-18, abr. 1990. 

HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence (Org.). A invenção das tradições. 2. ed. 
Tradução Celina Cardim Cavalcante. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012. 

HOLANDA, Karla. Documentário nordestino: mapeamento, história e análise. São 
Paulo: Annablume: Fapesp, 2008. 

JACKS, Nilda Aparecida. Mídia nativa: indústria cultural e cultura regional. 2. ed. 
Porto Alegre: UFRGS, 1998. 

KLIKSBERG, Bernardo. Capital social y cultura, claves olvidadas. Foro internacional, 
Mexico, v. 42, n. 3, p. 454-496, jul./sept. 2002. 

KORNIS, Mônica Almeida. Cinema, televisão e história. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2008. 

KOTKIN, Joel. A cidade: uma história global. Tradução Rafael Mantovani. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2012. 

KOWTKINS, John. Economia criativa. São Paulo: MBooks, 2013. 

LAKATOS, Eva M. Técnicas de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

LEAL, Wills. O Nordeste no cinema. 2. ed. João Pessoa: Ideia, 1982. 

LEITE, Sidney Ferreira. Cinema brasileiro: das origens à retomada. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2005. 

LEFEBVRE, Henry. O direito à cidade. Tradução Rubens Eduardo Frias. São Paulo: 
Centauro, 2001. 

LIMA, Evelyn Furquim Werneck. Políticas de desenvolvimento e patrimônio cultural. 
In: LIMA, Evelyn Furquim Werneck; MALEQUE, Maria Roseira (Org.). Espaço e 
cidades: conceitos e leituras. 2. ed. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. p. 11-24. 

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A tela global: mídias culturais e cinema na era 
pós-moderna. Tradução Paulo Neves. Porto Alegre: Sulina, 2009. 



126 

 

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A cultura mundo: resposta a uma sociedade 
desorientada. Tradução Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 
2011. 

LYNCH, Kelvin. A imagem da cidade. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997. 

MARINHO, José. Dos homens e das pedras: o ciclo do cinema documentário 
paraibano (1959 – 1979). Rio de Janeiro: UFF, 1998. 

MARSON, Melina Izar. Cinema e políticas de Estado: da Embrafilme à Ancine. São 
Paulo: Escrituras, 2009. 

MATHEWS, Gordon. Cultura global e identidades individuais. Tradução Mário 
Marschorpe. Bauru: USC, 2002. 

MARTINS, Raquel Monteiro. A ideia de lugar: um olhar atento às obras de Siza. 
2009. 189f. Dissertação. Departamento de Arquitetura. Faculdade de Ciência e 
Tecnologia. Coimbra, 2009. 

MELEIRO, Alessandra (Org.). Cinema e mercado. In: MELEIRO, Alessandra (Org.). 
São Paulo: Escrituras, 2010. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. 

METZ, Christian. A significação no cinema. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa 
em saúde. 10. ed. São Paulo: HUCITEC, 2007. 

MORIN, Edgar. O cinema ou o homem imaginário. Rio de Janeiro: Imago, 1997. 

MOURA, Rosa. Qual o papel dos pequenos municípios na escala local do 
desenvolvimento? In: ENDLICH, Angela Maria; ROCHA, Márcio Mendes (Org.). 
Pequenas cidades e desenvolvimento local. Maringá: PGE, 2009. p. 15-40. 

NAGIB, Lúcia. A utopia no cinema brasileiro. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 

NAPOLITANO, Marcos. Cinema: experiência cultural e escolar. Caderno do cinema 
do professor: dois, São Paulo, p. 10-31, 2009. 

PITOMBO, Mariella. Entre o universal e o heterogêneo: uma leitura do conceito de 
cultura na Unesco. In: NUSSBAUMER, Gisele Marchiori (Org.). Teorias e políticas da 
cultura: visões multidisciplinares. Salvador: EDUFBA, 2007. p. 115-138. 

POMMEREHNE, Werner W.; FREY, Bruno S. Finanziamento pubblico dell’arte e 
della cultura: perché e come? Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 
Milano, a. XLVI, n. 4, p. 620-637, dic. 1987. 

PONTES, Ipojuca. Cinema cativo. São Paulo: EMW, 1987. 

PRINS, Gwyn. História oral. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas 
perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992. 

RAMOS. Fernão; MIRANDA, Luiz Felipe (Org.). Enciclopédia do Cinema Brasileiro. 
São Paulo: SENAC, 2000. 

RATTO, Gianni. Antitratado de cenografia: variações sobre o mesmo tempo. 3. ed. 
São Paulo: Senac, 1999. 



127 

 

RAUSELL KÖSTER, Paul. El envés de la cultura. Valencia: Mínim, 2004. 

ROSENFELD, Anatol. Cinema: arte e indústria. São Paulo: Perspectiva, 2002a. 

______. Na Cinelândia paulistana. São Paulo: Perspectiva, 2002b. 

SALAZAR, Héctor; ROCHE, Hugo. La economía y el análisis de proyectos culturales: 
revisión de la literatura básica. Washington: BID, 1999. 

SALIBA, Maria Eneida Fachini. Cinema contra cinema: o cinema educativo de 
Canuto Mendes (1922-1931). São Paulo: Annablume; Fapesp, 2003. 

SALLES, Francisco Luiz de Almeida. Cinema e verdade: Marilyn, Buñuel, etc. Por 
um escritor de cinema. In: BENDER, Flora Christina; LAURITO, Ilka Brunhilde (Org.). 
São Paulo: Companhia das Letras; Rio de Janeiro: Fundação de Cinema Brasileiro, 
1988.  

SÁNCHEZ, Fernanda. A reinvenção das cidades para um mercado mundial. 
Chapecó: Argos, 2010. 

______. Cidade, espetáculo: política, planejamento e city marketing. Curitiba: 
Palavra, 1997. 

______. O urbano no mundo da mercadoria. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri; 
LEMOS, Amália Inês Geraiges (Org.). Dilemas urbanos: novas abordagens sobre a 
cidade. 1ed. São Paulo: Contexto, 2003, v. 1, p. 367-430. 

______. Cultura e renovação urbana: a cidade mercadoria no espaço global. In: 
LIMA, Evelyn Furquim Werneck; MALEQUE, Miria Roseira (Org.). Espaço e cidades: 
conceitos e leituras. 2. ed. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. p. 25-41. 

SANTOS, Alex. Cinema e revisionismo. João Pessoa: SEC/PB, 1982. 

______. Cinema e televisão: uma relação antropofágica. João Pessoa: A União, 
2002. 

SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. 16. ed. São Paulo: Brasiliense, 2005. 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. 
São Paulo: USP, 1996. 

______. Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos teórico e metodológico da 
geografia. 5. ed. São Paulo: HUCITEC, 1997.  

______. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. 

______. Pensando o espaço do homem. São Paulo: USP, 2007. 

______. Técnica, espaço, tempo. 5. ed. São Paulo: USP, 2008. 

______; SILVEIRA, María Laura. Brasil: o território e a sociedade no início do século 
XXI. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008. 

______; SOUZA, Maria Adelia de; SILVEIRA, María Laura (Org.). Território: 
Globalização e fragmentação. São Paulo: Hucitec, 1994. 

SLATER, Don. Cultura do consumo e modernidade. São Paulo: Nobel, 2002. 

SILVA, Bertino. No mundo fantástico do cinema. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 
2005. 



128 

 

SILVA, Daisy Rafaela da. O direito de acesso ao patrimônio cultural e a 
responsabilidade intergeracional. Direito e paz, São Paulo, a. IX, n. 16, p. 57-86, 
2007. 

SILVA, Laércio Teodoro da. Super 8 e imagens do povo: novas experiências no 
cinema paraibano? In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – ANPUH, 26, 2011 
São Paulo. Anais..., p. 1-17, jul. 2011. Disponível em: 
<http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300810625_ARQUIVO_TextoL
aercioTeodorodaSilva-UFC-SNH2011ST024.pdf> Acesso em: 28 jul. 2013. 

SILVA, Liliana Sousa e. Indicadores para políticas culturais de proximidade: o caso 
Prêmio Cultura Viva. 2007. Tese (Doutorado em Cultura e Informação) - Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível 
em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde-22072009-183232/>. 
Acesso em: 08 mar. 2013. 

SILVA, Marcos; CHAVES, Bené. O cinema do Brasil, o Brasil do cinema. In: ______ 
(Org.). Cenas brasileiras: o cinema em sua perspectiva multidisciplinar (1928-1988). 
Natal: UFRN, 2009, p. 13-16. 

SIMIS, Anita. Estado e cinema no Brasil. 2. ed. São Paulo: Annablume: Fapesp: Itaú 
Cultural, 2008. 

SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2008. 

STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. Tradução Fernando Mascarello. 2. ed. 
Campinas: Papirus, 2003. 

TÁCITO, Caio. Educação e cultura nas constituições. Carta mensal, Rio de Janeiro, 
v. 30, n. 359-360, p. 3-10, fev./mar. 1985. 

TOLILA, Paul. Cultura e economia. Tradução de Celso M. Pacionik. São Paulo: 
Iluminuras: Itaú Cultural, 2007a. 

TOLILA, Paul. Observatório cultural. Revista Observatório Itaú Cultural, São Paulo, 
n. 1, p. 34-42, jan./abr. 2007b. 

TRUSZ, Alice Dubina. Cinema nos anos 1910: conexões entre exibição, distribuição 
e produção.  In: XVI ENCONTRO SOCINE, 16 - Cinema brasileiro e novas 
cartografias do cinema mundial, 2013, São Paulo. Anais de textos completos. São 
Paulo: Socine, 2012. p. 113-120. 

TURNER, Graeme. Cinema como prática social. Tradução Mauro Silva. São Paulo: 
Summus, 1997. 

VALIATI, Leandro. Economia da cultura e cinema: notas empíricas sobre o Rio 
Grande do Sul. São Paulo: Terceiro Nome, 2010.  

VASCONCELOS, Eduardo Alcântara de. Mobilidade urbana e cidadania. Rio de 
Janeiro: Senac, 2012. 

VIEIRA, Natália Miranda. Gestão de sítios históricos: a transformação dos valores 
culturais e econômicos em programas de revitalização em áreas históricas. Recife: 
UFPE, 2008. 

WILLIAMS, Raymond. Cultura. Tradução de Lólio Lourenço de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1992. 



129 

 

______. Cultura e sociedade. Tradução de Vera Joscelyne. Petrópolis: Vozes, 2011. 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução Daniel Grassi. 2. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. Disponível em: 
<http://www.proppi.uff.br/turismo/sites/default/files/metodologia_da_pesquisa_estudo
_de_caso_yin_0.pdf> Acesso em: 20 jun. 2012. 

YÚDICE, G. A conveniência da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 2004. 

XAVIER, Ismail. Cinema brasileiro moderno. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.

http://www.proppi.uff.br/turismo/sites/default/files/metodologia_da_pesquisa_estudo_de_caso_yin_0.pdf
http://www.proppi.uff.br/turismo/sites/default/files/metodologia_da_pesquisa_estudo_de_caso_yin_0.pdf


130 
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ANEXO B – CONVÊNIOS REGISTRADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
DO GOVERNO FEDERAL – MINISTÉRIO DA CULTURA INVESTE EM 

CABACEIRAS (2009 A 2011) 
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ANEXO C – PROPAGANDA OFICIAL (FOLHETO) DE INCENTIVO AO TURISMO 
EM CABACEIRAS 
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ANEXO D – DIVULGAÇÃO DO PROJETO CINE RURAL ITINERANTE EM 
CABACEIRAS  
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ANEXO E – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE ENTREVISTAS 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PGCS (Doutorado). 

Tese: O cinema e a reinvenção da cidade: entre o desenvolvimento econômico e a 
visibilidade midiática na Roliúde Nordestina – Cabaceiras – PB. 

 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 

Dados do(a) entrevistado(a) 

Nome: Rosilene Nunes Albuquerque de Oliveira - ENTREVISTADO(A) 1 

Profissão: Secretária de Educação, Cultura e Desportos- Cabaceiras-PB 

Data Nascimento: 22/12/1970. 

Entrevista concedida ao pesquisador em 10 de novembro de 2013. 

 

1) Antes da gravação do filme O Auto da Compadecida, 
havia produção de cinema em Cabaceiras? 

Não. Apenas um em 1920. Terra de Cabras. 
 

2) Como foi receber, na cidade, a equipe da empresa 
Globo Filmes para a gravação d’O Auto da 
Compadecida? 

A cidade mudou em todos os aspectos: na autoestima, no 
número de visitantes e turistas, no comércio local e nos eventos 
e na imagem de a cidade ser reconhecida por um grande filme 
nacional e não pela cidade que menos chovia. 
 

3) Qual foi sua participação/contribuição à época dessa 
produção cinematográfica? 

Neste período era professora na cidade e todos os 
cabaceirenses acolheram bem a todos que visitaram. Participei 
do jantar de encerramento do filme, onde tive o contato direto 
com Seltom Mello, Rogério Cardoso, Mateus Nastergalli, com o 
diretor Guel Arraes. Os atores circulavam livremente na cidade, 
sem que alguém os perturbasse, como também as gravações. 
 

4) A partir de 2007, com o início do projeto Roliúde 
Nordestina, houve mudanças (qualitativas e 
quantitativas) no cotidiano de Cabaceiras? 

Sim. Desde 2005 começamos a investir nas oficinas de 
audiovisuais, teatro, dança, entre outras, pois em entrevistas 
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cos os figurantes do Auto da Compadecida estes diziam que 
queriam ser protagonistas dos filmes e não só figurantes. Aí 
realizamos vários documentários, oficinas, Festival de Cinema, 
e tantos outros projetos voltados para o Cinema, como o 
Memorial Cinematográfico de Cabaceiras e  Letreiro da Roliúde 
Nordestina, recordes de mídia espontânea, daí a consolidação 
de nossa cidade cinematográfica, pois não temos cidadãos 
capacitados nas mais diversas áreas. Melhoria comércio de 
artesanato e local; disseminação de produção de 
documentários, implantação do Ponto de Cultura Marcas Vivas 
de Cabaceiras, Criação do Cine Rural, que é o cinema nas 
comunidades rurais produzidos pelo Ponto de Cultura com a 
comunidade e sempre exibição de um filme gravado na cidade, 
aumento do número de visitantes e turistas, melhoria na rede 
hoteleira e gastronômica; produtora de vídeos local que atende 
a cidades circunvizinhas, produção de documentários e eventos 
pela própria cidade, sem trazer profissionais de fora, Prêmio 
Prefeito Empreendedor do Sebrae – Educação e Inovação; 
inserção no calendário turístico da Paraíba. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PGCS (Doutorado). 

Tese: O cinema e a reinvenção da cidade: entre o desenvolvimento econômico e a 
visibilidade midiática na Roliúde Nordestina – Cabaceiras – PB. 

 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA  

Dados do(a) entrevistado(a) 

Nome: Francisco Martins Pereira (Dadá) ENTREVISTADO(A) 2 

Profissão: Vereador (eleito em 2012) 

Data Nascimento: 12/11/1961. 

Entrevista concedida ao pesquisador em 16 de dezembro de 2013. 

 

1) Antes da gravação do filme O Auto da Compadecida, 
havia produção de cinema em Cabaceiras? 

Cabaceiras sempre foi a cidade do cinema e por isso sempre 
recebe as pessoas da televisão. Tem muita coisa gravada por 
aqui. 

2) Como foi receber, na cidade, a equipe da empresa 
Globo Filmes para a gravação d’O Auto da 
Compadecida? 

A vontade de todo mundo era sair nos filmes. Era mesmo bom 
saber que a cidade fica famosa. 

3) Qual foi sua participação/contribuição à época dessa 
produção cinematográfica? 

Não participei não das gravações. 
 

4) A partir de 2007, com o início do projeto Roliúde 
Nordestina, houve mudanças (qualitativas e 
quantitativas) no cotidiano de Cabaceiras? 

A cidade começou a receber mais visitantes e turistas. Muita 
coisa mudou. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PGCS (Doutorado). 

Tese: O cinema e a reinvenção da cidade: entre o desenvolvimento econômico e a 
visibilidade midiática na Roliúde Nordestina – Cabaceiras – PB. 

 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA  

Dados do(a) entrevistado(a) 

Nome: Jussara Cristina Cavalcante de Farias – ENTREVISTADO(A) 4 

Profissão: Agricultora  

Data Nascimento: 24/04/1980 

Entrevista concedida ao pesquisador em 16 de dezembro de 2013. 

1) Antes da gravação do filme O Auto da Compadecida, 
havia produção de cinema em Cabaceiras? 

A prefeitura sempre faz evento sobre isso [o cinema]. A cidade 
faz cinema há um tempo. Muita gente gosta disso por aqui. 

2) Como foi receber, na cidade, a equipe da empresa 
Globo Filmes para a gravação d’O Auto da 
Compadecida? 

As pessoas participam e recebem bem essas pessoas que vem 
de fora para gravar aqui. 

3) Qual foi sua participação/contribuição à época dessa 
produção cinematográfica? 

Não participei, mas conheço muita gente que participou por 
aqui. 

4) A partir de 2007, com o início do projeto Roliúde 
Nordestina, houve mudanças (qualitativas e 
quantitativas) no cotidiano de Cabaceiras? 

A nossa cidade é famosa porque tem esse cinema e a gente 
ver muita gente chegando para conhecer o que a gente tem. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PGCS (Doutorado). 

Tese: O cinema e a reinvenção da cidade: entre o desenvolvimento econômico e a 
visibilidade midiática na Roliúde Nordestina – Cabaceiras – PB. 

- 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 

Dados do(a) entrevistado(a) 

Nome: Valdisa Alves de Farias Sousa – ENTREVISTADO(A) 5 

Profissão: Professora 

Data Nascimento: 11/04/1949 

Entrevista concedida ao pesquisador em 16 de dezembro de 2013. 

1) Antes da gravação do filme O Auto da Compadecida, 
havia produção de cinema em Cabaceiras? 

Nossa cidade sempre teve esse contato com o cinema e é 
conhecida por isso. Somos famosos por nossas riquezas 
naturais e toda nossa cultura. 

2) Como foi receber, na cidade, a equipe da empresa 
Globo Filmes para a gravação d’O Auto da 
Compadecida? 

Foi algo que fez a cidade ser mais famosa e muita coisa mudou 
para nossa vida. 

3) Qual foi sua participação/contribuição à época dessa 
produção cinematográfica? 

Nem pude integrar o elenco desses filmes. Nem tive esse 
interesse não. 

4) A partir de 2007, com o início do projeto Roliúde 
Nordestina, houve mudanças (qualitativas e 
quantitativas) no cotidiano de Cabaceiras? 

Recebemos mais turistas e visitantes, que são voltados para a 
conhecer esse lado da cidade do cinema e tudo o que é 
mostrado nas telas do cinema. Por isso, a cidade tem ganhado 
muito com essa fama que temos. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PGCS (Doutorado). 

Tese: O cinema e a reinvenção da cidade: entre o desenvolvimento econômico e a 
visibilidade midiática na Roliúde Nordestina – Cabaceiras – PB. 

 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 

Dados do(a) entrevistado(a) 

Nome: Keyze Maria Santos de Castro – ENTREVISTADO(A) 6 

Profissão: Agricultora 

Data Nascimento: 27/11/1987 

Entrevista concedida ao pesquisador em 17de dezembro de 2013. 

1) Antes da gravação do filme O Auto da Compadecida, 
havia produção de cinema em Cabaceiras? 

Soube que a cidade sempre teve esse lado voltado para o 
cinema. Os mais velhos falam muito dessa característica da 
cidade que é do cinema. 

2) Como foi receber, na cidade, a equipe da empresa 
Globo Filmes para a gravação d’O Auto da 
Compadecida? 

A vinda do elenco da Globo fez com que a cidade ganhasse 
mais olhar de todos. 

3) Qual foi sua participação/contribuição à época dessa 
produção cinematográfica? 

Eu não fui chamada e nem tive oportunidade de participar 
desse elenco e de nenhum outro até hoje. 

4) A partir de 2007, com o início do projeto Roliúde 
Nordestina, houve mudanças (qualitativas e 
quantitativas) no cotidiano de Cabaceiras? 

A cidade é do cinema porque nossa cultura nordestina é boa 
para explorar. Não sei se a gente ganha muita coisa. A 
prefeitura faz alguns eventos para dizer a população como é a 
nossa realidade. Acho que tem muita a mudar. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PGCS (Doutorado). 

Tese: O cinema e a reinvenção da cidade: entre o desenvolvimento econômico e a 
visibilidade midiática na Roliúde Nordestina – Cabaceiras – PB. 

 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 

Dados do(a) entrevistado(a) 

Nome: Rildete Meira de Freitas – ENTREVISTADO(A) 7 

Profissão: Doméstica 

Data Nascimento: 27/11/1965 

Entrevista concedida ao pesquisador em 17 de dezembro de 2013. 

1) Antes da gravação do filme O Auto da Compadecida, 
havia produção de cinema em Cabaceiras? 

Sim. Nossa cidade tem muito cinema e tem ator e gente 
trabalhando faz um tempo já. 

2) Como foi receber, na cidade, a equipe da empresa 
Globo Filmes para a gravação d’O Auto da 
Compadecida? 

Muita coisa mudou aqui depois que a Globo veio. Eles diziam 
que a gente ia ser famoso agora para o mundo todo. 

3) Qual foi sua participação/contribuição à época dessa 
produção cinematográfica? 

Eu nem participei. Muita gente gosta de participar disso. 

4) A partir de 2007, com o início do projeto Roliúde 
Nordestina, houve mudanças (qualitativas e 
quantitativas) no cotidiano de Cabaceiras? 

Sim. Cabaceiras tem agora uma nova estrutura para receber o 
cinema e os artistas. Muita gente vem para visitar a cidade. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PGCS (Doutorado). 

Tese: O cinema e a reinvenção da cidade: entre o desenvolvimento econômico e a 
visibilidade midiática na Roliúde Nordestina – Cabaceiras – PB. 

 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 

Dados do(a) entrevistado(a) 

Nome: Rebeka Robéria do Rego Mendes – ENTREVISTADO(A) 8 

Profissão: Diretora do Departamento de Turismo de Cabaceiras-PB 

Data Nascimento: 15/04/1976. 

Entrevista concedida ao pesquisador em 10 de novembro de 2013. 

1) Antes da gravação do filme O Auto da Compadecida, 
havia produção de cinema em Cabaceiras? 
 

Há algumas produções de cinema aqui na cidade. Por isso 
somos chamados da cidade dos filmes. Essas produções 
sempre caracterizaram nosso lugar. 
 

2) Como foi receber, na cidade, a equipe da empresa 
Globo Filmes para a gravação d’O Auto da 
Compadecida? 
 

Aconteceu muita mudança na vida da cidade. O comércio 
aqueceu e muita gente pode participar, como ator, dos filmes. 
No Auto da Compadecida foi assim... Eles ficam famosos 
porque vão estar aparecendo na TV e no cinema. 
 

3) Qual foi sua participação/contribuição à época dessa 
produção cinematográfica? 
 

Não tive participação nas gravações porque eu passei um 
tempo em outro Estado. 
 

4) A partir de 2007, com o início do projeto Roliúde 
Nordestina, houve mudanças (qualitativas e 
quantitativas) no cotidiano de Cabaceiras? 

Isso sim. Como disse, passamos por muitas mudanças, até 
porque temos turismo na cidade, justamente por conta desse 
nome dado à Cabaceiras – a Roliúde Nordestina. As festas 
daqui sempre são remetidas à realidade do cinema. Temos 
muitas potencialidades e a perspectiva é que haja mais 
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incentivo ao turismo local. As pessoas querem ver o diferente e 
a cidade oferta esse suporte importante para todos. A prefeitura 
investe na marca da cidade do cinema há bastante tempo. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PGCS (Doutorado). 

Tese: O cinema e a reinvenção da cidade: entre o desenvolvimento econômico e a 
visibilidade midiática na Roliúde Nordestina – Cabaceiras – PB. 

 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 

Dados do(a) entrevistado(a) 

Nome: Jerônimo Sampaio de Araújo – ENTREVISTADO(A) 9 

Profissão: Agricultor 

Data Nascimento: 25/11/1965 

Entrevista concedida ao pesquisador em 17 de dezembro de 2013. 

1) Antes da gravação do filme O Auto da Compadecida, 
havia produção de cinema em Cabaceiras? 

Não sei bem dizer ao certo. O que a gente sabe é que 
Cabaceiras tem algo que tem ligação com o cinema, por isso 
aqui é conhecida por todo mundo como a roliúde nordestina... 
como é lá nos Estados Unidos. 

2) Como foi receber, na cidade, a equipe da empresa 
Globo Filmes para a gravação d’O Auto da 
Compadecida? 

Acho que teve muita movimentação por aqui. Em todo canto 
tinha gente que veio gravar filme e sempre a gente encontra. 

3) Qual foi sua participação/contribuição à época dessa 
produção cinematográfica? 

Não participei de nada a ver com isso. 

4) A partir de 2007, com o início do projeto Roliúde 
Nordestina, houve mudanças (qualitativas e 
quantitativas) no cotidiano de Cabaceiras? 

A gente sempre recebe o povo dos filmes e novelas... vem 
gravar. Mas, se houve mudança, eu não sei bem o que chegou 
de bom pra gente. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PGCS (Doutorado). 

Tese: O cinema e a reinvenção da cidade: entre o desenvolvimento econômico e a 
visibilidade midiática na Roliúde Nordestina – Cabaceiras – PB. 

 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 

Dados do(a) entrevistado(a) 

Nome: Josiel Nunes Pereira – ENTREVISTADO(A) 10 

Profissão: Eletricista 

Data Nascimento: 10/12/1979 

Entrevista concedida ao pesquisador em 17 de dezembro de 2013. 

1) Antes da gravação do filme O Auto da Compadecida, 
havia produção de cinema em Cabaceiras? 

Sempre teve essa ideia da cidade ter cinema. Mas sempre 
somos apenas explorados. 

2) Como foi receber, na cidade, a equipe da empresa 
Globo Filmes para a gravação d’O Auto da 
Compadecida? 

O projeto da prefeitura divulgou que a cidade ia ter pessoas que 
iam ficar famosas. Mas não sei se isso acontece. 

3) Qual foi sua participação/contribuição à época dessa 
produção cinematográfica? 

Eu nunca participei dessas coisas por aqui não. 

4) A partir de 2007, com o início do projeto Roliúde 
Nordestina, houve mudanças (qualitativas e 
quantitativas) no cotidiano de Cabaceiras? 

Não sei também se teve mudança. Os atores vêm de fora e não 
deixam nada para nós. Eles [do cinema] alugam os espaços e 
depois vão embora. A gente diz que é do cinema, mas muita 
coisa aqui falta mudar. Acho que apenas é uma questão de 
política e de boa vontade de quem está no governo.  
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ANEXO F – ROTEIRO DE QUESTIONAMENTOS NORTEADORES DAS 
CONVERSAS COM OS MORADORES DE CABACEIRAS (RELATOS ORAIS). 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – PGCS (DOUTORADO). 

Doutorando: Eduardo Pordeus Silva. 

Título da pesquisa: Reinvenção da cidade, produção fílmica e visibilidade sociocultural: o uso do 

território na Roliúde Nordestina – Cabaceiras – PB. 

Orientadora: Profa. Dra. Rita de Cássia da Conceição Gomes. 

 

PERGUNTAS NORTEADORAS PARA OBTENÇÃO DOS RELATOS ORAIS 

 
Questão 1 – Como é viver na cidade de Cabaceiras diante da 
produção do cinema nos últimos anos? 
 

 
Questão 2 – De que forma a Prefeitura Municipal tem incentivado o 
cinema em Cabaceiras? 
 

 
Questão 3 – Vocês, moradores da cidade, participam das atividades 
culturais relacionadas ao cinema? 
 

 
Questão 4 – A locação da cidade, cenário para filmes e 
documentários, tem gerado algum tipo de ganho econômico e de 
visibilidade social para Cabaceiras? 
 

 

 


