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Introdução 
                   
             A identificação do Nordeste como a região-problema foi construída ao longo de 
séculos, por meio das seguidas notícias, que chegavam a todo o Brasil, sobre secas e as 
calamidades que assolavam a região. No século XX houve uma intensa produção de obras 
literárias com o tema das secas no Nordeste, livros que hoje são considerados clássicos como: 
“Os Sertões” (1902) de Euclides da Cunha, “O Quinze” (1930) de Rachel de Queiroz, “Vidas 
Secas” (1938) de Graciliano Ramos, “Grande Sertão: Veredas” (1965) de Guimarães Rosa e 
“Essa Terra” (1976) de Antônio Torres. São livros de romance, porém a seca não é apenas um 
pano de fundo para as histórias, ela interfere nas vidas dos sertanejos, obrigando-os, muitas 
vezes, a migrarem. Estes livros de ficção, em seus relatos tratavam de um tema real para 
alguns nordestinos: falta de chuvas, aridez do solo, as mortes, a fome, a expectativa a cada 
nuvem mais escura que aparecia no céu, o abandono da terra, o sofrimento das pessoas que 
migravam, todas estas questões presentes, trazidas em grande parte pela literatura, pois ela 
evidenciava o tema, ajudaram a criar um imaginário no qual o Nordeste é sempre 
representado através da seca, da miséria, enfim, de problemas. A literatura de cordel também 
caracteriza o Nordeste, pois é típica da região, porém, os temas são variantes, mais amistosos 
que a questão da seca, mas podem tratar de qualquer tema. 
 

 

Objetivo 
 

          O trabalho pretende compreender historiograficamente a visão construída do Nordeste 
através da literatura, tentando mostrar os referenciais que os livros citados constroem sobre 
aquela região e a seca no século XX, especialmente a ideia de uma região que sofre 
constantemente com problemas . 
 

  
Metodologia 
 

            O ingresso no Programa de Educação Tutoria é muito recente, apenas em Março deste 
ano, deste modo, os passos realizados para o início dessa pesquisa são também muito 
recentes. O primeiro movimento realizado foi um levantamento bibliográfico, na expectativa 
de mapear a historiografia acerca das secas do Nordeste. O segundo movimento foi a leitura e 
avaliação através de resenha de três obras que destaquei do levantamento. São elas: a obra de 
Marco Antônio Villa “Vida e Morte no Sertão (Histórias das Secas no Nordeste nos Séculos 

XIX e XX)”; a de Durval Muniz “A invenção do Nordeste e outras artes.” e a de Márcia Abreu 
“História de Cordéis e Folhetos”. 
 Foram três autores com projetos diferentes. Marco Antônio Villa procura construir 
uma perspectiva geral sobre a questão das secas tratadas pela literatura, onde cada capítulo 
recebe o nome de uma obra literária que retrata a seca. Ele propõe uma questão que é a idéia 
de uma 'política das secas', o que permite a costura do autor entre as diferentes obras. O 
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trabalho de Durval Muniz explora  como se deu o processo de invenção do Nordeste, assim 
possibilitando uma ligação com a construção de características atribuídas a região, trabalha 
em cima das imagens e discursos que se formaram sobre o Nordeste. Já o  de Márcia Abreu 
faz uma reconstrução do cordel, pesquisando seus primeiros registros até a adaptação e a 
popularidade no Nordeste, contrapõe a literatura de cordel portuguesa  e literatura de cordel 
produzida no Nordeste, a qual chama de folhetos. 
 

Conclusão 
 

         Meu trabalho está no início. São ainda apenas as primeiras leituras e não tenho definido 
qual o documento que vou privilegiar, mas elas estão afirmando a possibilidade de investigar 
relações entre a ideia de Nordeste e o imaginário da seca no material literário. 
 

Bibliografia 
 

[1] VILLA, Marco Antônio.  Vida e Morte no Sertão (Histórias das Secas no Nordeste nos 

Séculos XIX e XX). São Paulo: Editora Ática, 2000. 
 

[2] ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 
1999. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
 

[3] ABREU, Márcia. História de Cordéis e Folhetos. Campinas: Mercado de Letras, 


