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“O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar 

de novo com mais inteligência”. 
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RESUMO 

 
Esse trabalho tem como objetivo analisar o impacto que o cinema, em especial a 

gravação de filmes, pode causar para o local receptor. Acredita-se que pelo fato do 

filme O Cangaceiro (1997) representar bastante os aspectos culturais locais e pelo 

fato de Venturosa (PE) ser um município pequeno, mas que valoriza fortemente as 

lendas locais, que tenha tido um reflexo positivo na visitação após a gravação do 

filme. O período de pesquisa compreendeu o ano de 2014, quando se iniciou o 

projeto que deu forma aos estudos a serem realizados no mesmo ano. Para que 

essa análise fosse realizada o trabalho se baseou na pesquisa de campo 

exploratória, que contou com a observação da autora e com entrevistas. Por fim, o 

trabalho apresenta suas conclusões sobre a análise realizada e sobre a hipótese 

criada a partir do problema base desse estudo. 

 

Palavras-Chave: Turismo Cinematográfico; Venturosa (PE); Cangaceiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
This research paper aims to analyze the impact that cinema or movie recording can 

cause to a certain site. It is believed that the film O Cangaceiro (1997) has had a 

positive impact on the increasing number of visitors in Venturosa (PE) after its 

recording. Due to the fact that the movie fairly represents the local cultural aspects 

and because Venturosa - PE is a small town, but strongly enhances local 

legends.The research was held in 2014. This analysis was based on exploratory field 

work, which included the author's observation and some interviews. To conclude, it is 

presented the gatherings of the performed analysis and the issue which was the 

base to this research. 

 
Key-words: Movie Tourism; Venturosa (PE); Cangaceiro. 
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INTRODUÇÃO 
 

O turismo é uma atividade que pode colaborar para o desenvolvimento 

cultural, social e econômico de um determinado local, porém, para que isso ocorra é 

necessário que além da obtenção do tempo livre e do dinheiro, que se tenha 

também o desejo de viajar.  

O sertão nordestino é rico em belezas naturais e em cultura. Muitas são as 

lendas em torno dessa região. A história do Cangaço contextualiza um momento 

histórico-social, e nos deixa um legado de busca por justiça e fim de abusos. O 

turismo cinematográfico além de refletir muitas vezes um cenário real da sociedade, 

também ajuda a promover o turismo e a colaborar com o desenvolvimento 

econômico local. 

O cinema é um modo de trazer entretenimento e reflexão ao seu público, 

além disso, também tem a capacidade de promover locais ainda desconhecidos e 

fazer deles grandes receptores. Cada vez mais é frequente o número de pessoas 

que buscam visitar locais que foram imortalizados por cenas de filmes, pessoas que 

buscam realizar os mesmos roteiros dos grandes sucessos.   

De acordo com a Cartilha do Turismo Cinematográfico Brasileiro (2008), não 

há quem resista ao clima gerado por uma boa história na telona, no escuro, onde as 

pessoas podem se desligar da vida real e entrar no universo lúdico. É isso que o 

público almeja procurar novas sensações e viver aventuras semelhantes às dos 

personagens fictícios.  

O presente trabalho tem como objetivo estudar o impacto causado pelo filme 

O Cangaceiro (1997) para a população do município de Venturosa – PE e para o 

fluxo turístico local. Considerando que o cangaço é muito forte para a cultura local, 

pretende-se avaliar se o sucesso do filme contribuiu para o desenvolvimento da 

modalidade do turismo cinematográfico, assim como ressaltar os pontos positivos e 

negativos que as locações tiveram. Acredita-se que tal analise poderá colaborar 

para tomadas de decisões por parte do poder público, contribuindo para uma melhor 

competitividade do município no cenário do turismo direcionado ao público estudado. 

Este está estruturado em cinco partes, nas quais estão inclusas a introdução 

e as considerações finais. O capítulo um trará os conceitos do turismo 

cinematográfico, seu desenvolvimento no Brasil e a influência que essa modalidade 
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de turismo pode ter sobre o local receptor. Far-se-á uma análise da situação atual do 

turismo receptivo no país e também dos lugares que adotaram o turismo 

cinematográfico como elemento de promoção de seus destinos.  

O capítulo dois trará informações sobre o município de Venturosa (PE) e seu 

principal ponto turístico, a Pedra Furada. Será desenvolvido um resumo sobre o 

contexto histórico do cangaço, movimento que muito influenciou a cultura da região. 

E contará com uma análise sobre o filme O Cangaceiro (1997), que deu origem a 

este trabalho concluindo este capítulo.  

O capítulo três, apresentará a pesquisa de campo realizada pela autora no 

município de Venturosa (PE), apresentando observações com base em suas 

percepções nos dados consultados e nas entrevistas realizadas. E, irá fechá-lo com 

uma análise sobre a má administração do poder público que acaba por contribuir 

para o caso de insucesso de um município que podia ter expandido social e 

economicamente através do turismo cinematográfico. 
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1 CONCEITOS DO TURISMO CINEMATOGRÁFICO 

O turismo é uma experiência social que envolve pessoas que se deslocam no 

tempo e no espaço em busca de diversão e experimentação, que atendam não 

somente suas necessidades imediatas físicas, mas também os seus imaginários. E, 

o cinema colabora de forma importante em causar esse desejo nas pessoas que 

estão em busca de um novo local para conhecer. O turismo cinematográfico é um 

tipo de turismo que relaciona a atividade turística com filmes. De acordo com o 

“Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre as Indústrias do Turismo & Audiovisual 

Brasileiras”, lançado pelo Ministério do Turismo, em 2007, o Turismo 

Cinematográfico se define como a visitação de turistas a locais ou atrações a partir 

da aparição do destino na tela do cinema, TV, vídeo doméstico e Internet.  

Segundo Beeton (2005), o termo film-induced tourism, em tradução literal 

significa o turismo induzido por filmes, além de defini-lo como um tipo de turismo 

induzido pelo sucesso de um filme para o desenvolvimento de seu potencial 

turístico, também utiliza o termo para ampliar a definição e sugerir a inclusão de 

televisão, vídeo e mídia para a comercialização. Atualmente, uma forma de 

distribuição de dados bastante utilizada é o streaming (fluxo de mídia), onde dados 

de mídias são distribuídos em redes através de pacotes. Essa definição coloca o 

espectador como um potencial turista na posição de pessoas que são conduzidas a 

visitação de destinos que estão em destaque em produções audiovisuais, seja por 

meio da exibição em canais de televisão, vídeos na internet, nas telas de cinema.  

Nascimento (2009) utiliza o termo Cineturismo, afirmando que este consiste 

na sinergia entre os dois segmentos, turismo e cinema, que nada mais é que uma 

forma de turismo que se baseia na visitação às locações onde são produzidos filmes 

e séries televisivas. Ele ressalta que a palavra-chave para esta união é a 

convergência, é ter turismo e o cinema estrategicamente combinados.   

 

[...] são Tvs promovendo músicas; música associada ao esporte; esporte 
vendendo livros; livros levando públicos gigantescos ao cinema, e o cinema 
promovendo destinos turísticos mundo fora. Tudo isso ampliado e acelerado 
graças ao suporte das mídias tradicionais e eletrônicas (NASCIMENTO, 
2009, p. 10). 
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O cinema é um modo de trazer entretenimento e reflexão ao seu público, tem 

a capacidade de promover locais ainda desconhecidos e fazer deles grandes 

receptores. Cada vez mais é frequente o número de pessoas que buscam visitar 

locais que foram imortalizados por cenas de filmes, pessoas que buscam realizar os 

mesmos roteiros dos grandes sucessos. Nascimento (2009) assegura que o cinema 

bem como outras produções audiovisuais em geral, tem o poder de influenciar no 

desejo dos indivíduos que vão buscar viver “na realidade” os mesmos fatos criados e 

reforçados em seu imaginário. 

 

Este é um estímulo tão intenso que quando alguém tem a possibilidade de 
conhecer a terra dos seus sonhos, mais do que se imaginar nesse território 
idílico, vai desejar sentir as experiências vividas nas narrativas que lhe 
foram apresentadas, ou seja, vai ao encontro das mesmas emoções pelas 
quais passaram os personagens da ficção (NASCIMENTO, 2009, p. 22). 

 

De acordo com a Cartilha do Turismo Cinematográfico Brasileiro (BRASIL, 

200), não há quem não resista ao clima gerado por uma boa história na telona, no 

escuro, onde as pessoas podem se desligar da vida real e entrar no universo lúdico. 

É isso que o público almeja, ou seja, novas sensações e viver aventuras 

semelhantes as dos personagens fictícios.  

Segundo Reis (2002), o Cinema possui um atrativo que nos prende pela 

sensibilidade e emoção. Isso também tem um peso maior quando retrata algo que 

nos remete a nossos valores culturais e sociais, ou algo que simbolize a realidade 

vivida.  

Macionis (2004) afirma que, o turismo cinematográfico é uma experiência que 

é altamente personalizada e única para cada indivíduo com base na sua própria 

interpretação. E que essa experiência vai depender da forma que o expectador 

absorve o que foi visto e de como isto irá influenciar na sua decisão enquanto turista. 

O audiovisual pode ser considerado um eficiente e criativo diferencial 

estratégico até para os lugares desconhecidos para o público. No entanto, poderiam 

ficar famosos se fizessem parte de uma história. Vários locais foram consagrados 

após terem sido locações de clássicos do cinema mundial. E aqui no Brasil não é 
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diferente, no capítulo seguinte, veremos dados da pesquisa de campo que 

comprovam como as pessoas podem ser influenciadas a visitarem determinados 

atrativos turísticos após vê-los nas telas de cinema. 

 Esse anseio do espectador em viver as emoções e de se transportar para os 

cenários representados na tela é tão significativo que existem turistas que viajam 

exclusivamente para os locais que servem como pano de fundo de filmes, são 

conhecidos como set jetters1. Segundo Nascimento (2009), cada vez mais turistas 

afirmam se inspirar em sucessos do cinema e da televisão para eleger seus 

próximos destinos.  

Em função disso, o turismo cinematográfico é considerado um segmento 

potencial da atividade turística, que cresce em proporção gradativa nas regiões onde 

estiver introduzido, gerando maior renda para a população local, e motivando um 

grande número de turistas a frequentarem regiões que ofereçam como produto a 

efetivação de atividades associadas ao cinema.  

 

 

1.1 O TURISMO, O AUDIOVISUAL E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

CINEMATOGRÁFICO BRASILEIRO 

O Brasil tem um enorme potencial de produção turística, ou seja, um conjunto 

de elementos disponíveis que podem ser combinados e convertidos em valores 

turísticos a serem ofertados aos turistas, sendo assim é também um país bastante 

promissor para o turismo cinematográfico. Em uma análise abrangente, o país é 

visto no cenário internacional como uma nação privilegiada por possuir uma 

diversidade de paisagens naturais, sítios históricos, atrativos culturais relevantes e 

com a criatividade vista como um elemento diferencial de sua identidade. O país é 

percebido como um ambiente político pacífico, recentemente os noticiários 

anunciaram um grupo de turistas que foram sequestrados perto do museu do Bardo, 

na Tunísia, por terroristas vestidos de soldados. O saldo foi de ao menos 24 mortos 

e 50 feridos, de acordo com o último balanço fornecido pelas autoridades tunisianas 

                                                             
1 Em tradução livre, visitantes de sets de filmagem. 
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após o ataque, segundo o site Jornal do Brasil2. Aqui no Brasil, apesar de existir 

problemas sociais e altos índices de violência, o terrorismo dessa forma é ainda 

inexistente, o que gera essa percepção de ambiente pacífico ao resto do mundo. 

Além disso, é livre de catástrofes naturais como tsunamis e erupção de vulcões. 

Essa é uma combinação promissora para o desenvolvimento do turismo 

cinematográfico, que pode assumir um papel de destaque na diversificação do 

turismo receptivo.  

A globalização proporciona hoje uma diminuição de distâncias, o acesso cada 

vez mais rápido e democrático às informações. Por isso, faz-se necessário 

acompanhar as mudanças tanto do mercado do turismo, quanto do audiovisual, e 

tomar medidas para que se possa alavancar o turismo cinematográfico. 

Em 2007, em uma pesquisa realizada pela OMT indicou que o Brasil possuía 

uma demanda turística inferior a de muitos outros países. Um exemplo é a 

quantidade de turistas que desembarcaram no país no ano de 2005 – cerca de 6,8 

milhões, “[...] enquanto o México recebeu 21,9 milhões de turistas; a China, com 

uma alta de 12,1% recebeu 46,9 milhões, desbancando a tradicional Itália no ranking 

da OMT desde 2004, e 7,5 milhões de visitantes estiveram na África do Sul no 

mesmo ano” (BRASIL, 2007).  

De acordo com o Plano Nacional de Turismo 2007/2010, a previsão de 

desembarques internacionais no país era de aumento, sendo em 2007 cerca de 7,0 

milhões de chegadas, em 2008 atingindo 7,9 milhões, em 2009 aproximadamente 

9,0 milhões e chegando aos 10,0 milhões de chegadas internacionais em 2010. Mas 

não foi o que aconteceu. Segundo a OMT, em 2007 o país teve 5 milhões de 

chegadas, em 2008 5,1 milhões, em 2009 teve uma queda e recebeu 4,8 milhões e 

em 2010 um total de 5,2 milhões de desembarques internacionais. 

As chegadas internacionais de turistas ao país não têm se alterado 

substancialmente em relação aos anos anteriores, mas atingiram o maior patamar já 

registrado – foram 5,8 milhões de chegadas em 2012. A pequena queda constatada 

em 2009, atribuída em grande parte à crise financeira mundial, foi recuperada em 

                                                             
2
 JORNAL DO BRASIL. Disponível em: 

<http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2015/03/18/numero-de-mortos-em-ataque-em-tunisia-

sobe-para-24/>. Acesso em: 27 mai 2015. 
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2010, quando o número de chegadas internacionais cresceu 7,8%, se comparado ao 

ano anterior. Em 2011, o crescimento foi de 5,3%, perspectivas para a chegada de 

turistas estrangeiros ao Brasil no período de 2013 a 2016 são mais promissoras do 

que as dos últimos anos. Espera-se uma retomada, ainda que lenta, do crescimento 

econômico nos países centrais, condição necessária para o aumento do fluxo 

emissor de turismo.  

De acordo com o site do Observatório de Turismo da Universidade Federal 

Fluminense, no Brasil, mais especificamente no estado do Rio de Janeiro, eventos 

como JMJ (2013) e Copa do Mundo (2014), contribuem para esse crescimento 

econômico. Segundo uma pesquisa realizada durante a Jornada Mundial da 

Juventude (JMJ), com um grupo de pesquisadores da Faculdade de Turismo e 

Hotelaria da Universidade Federal Fluminense (UFF), em parceria com a Secretaria 

Estadual de Turismo, chegou-se à conclusão de que foram injetados R$ 1,8 bilhão 

na cidade. E, durante a Copa do Mundo, realizada em 2014, um estudo realizado 

pelo Observatório de Turismo da UFF/ESPM em parceria com a Riotur e o 

Sebrae/RJ, apontaram que o Rio recebeu 471 mil turistas estrangeiros e 415 mil 

nacionais e que a arrecadação no setor de turismo foi quatro vezes maior do que o 

esperado: R$ 4,4 bilhões. Conforme o Plano Nacional de Turismo 2013/2016, em 

função do crescimento na economia dos países que fazem fronteira com o Brasil e 

com os megaeventos que já aconteceram e o que está para acontecer, como 

exemplo as Olimpíadas 2016, estimasse uma taxa média de 8,03% ao ano, de 2013 

a 2016, atingindo cerca de 7,9 milhões de chegadas de turistas estrangeiros no 

último ano do período (BRASIL, 2007). 

Os investimentos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas de 2016 

ajudaram o Brasil a saltar 23 posições – da 51ª para a 28ª – no ranking de 

economias mais competitivas do turismo. O estudo elaborado pelo Fórum 

Econômico Mundial analisou 14 dimensões do turismo e comparou 140 países. De 

acordo com o levantamento, o Brasil aparece na primeira posição da América Latina, 

dois lugares à frente do México na lista global (BRASIL, 2015). 

Apesar do descompasso com o resto do mundo, várias ações recentes do 

governo e da iniciativa privada têm buscado uma maior inserção do Brasil no 

mercado internacional. Estão realizando programas de exportação do audiovisual, 
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que vêm se ampliando com apoio da Agência Brasileira de Promoções e 

Exportações (APEX Brasil), que atua justamente na promoção comercial para 

promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros, do Ministério 

da Cultura e do Sebrae Nacional, conduzidos por entidades representantes dos 

segmentos de produção independente de TV; do cinema; da publicidade e da 

música. (BRASIL, 2007). 

Destaca-se também o papel importante da Agência Nacional de Cinema 

(ANCINE), criada em 2001, é o órgão oficial de fomento, regulação e fiscalização do 

mercado cinematográfico e audiovisual brasileiro. Desde então, a atividade tem se 

mostrado vigorosa, com mais de 120 milhões de reais carreados para a atividade 

anualmente, resultando na produção de 50 a 60 novos filmes por ano. Se levarmos 

em conta que, no início da década de 90, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 

não teve nenhum filme inscrito por não haver nenhum filme produzido ou em 

produção, a evolução foi notável (BRASIL, 2007).  

De acordo com o site da Prefeitura do Rio de Janeiro (2009), fundada em 

1992, a RioFilme é uma empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro, vinculada à 

Secretaria Municipal de Cultura e atua nas áreas de distribuição, apoio à expansão 

do mercado exibidor, estímulo à formação de público e fomento à produção 

audiovisual, visando o efetivo desenvolvimento da indústria audiovisual carioca. 

Além disso apoia eventos, como festivais, mostras e feiras ligadas ao mercado 

audiovisual. Tem uma atuação bastante eficaz e já lançou mais de 200 filmes 

nacionais no mercado, entre esses vários sucessos de público e crítica, como por 

exemplo o filme Central do Brasil (1998) do diretor Walter Salles.  

Alinhado à busca da modernização do setor, é importante destacar a 

importância da recente criação do setor de Economia da Cultura do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e a abertura de linhas de crédito 

formuladas e adaptadas às especificidades do setor. Vale ainda salientar a criação 

de uma divisão dedicada exclusivamente ao audiovisual pelo Itamaraty, que inicia 

sua gestão com uma portaria criando um Grupo de Trabalho Interministerial para 

tratar do desenvolvimento do viés transnacional do setor, numa ação transversal 

com alguns dos órgãos supracitados, mais o Ministério do Desenvolvimento da 
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Indústria e Comércio Exterior e, recentemente, o Ministério da Fazenda e a Casa 

Civil (BRASIL, 2007). 

Outro importante fator de progresso foi a criação de uma associação nacional 

de Film Commissions (FCs), a Abrafic. A FC tem como função atrair produções de 

filmes e vídeos, facilitando o acesso dos potenciais interessados com benefícios 

fiscais, disponibilizando pessoal, implantando e alugando equipamentos, hotéis, 

reservando automóveis, alimentação, além de outros serviços e benefícios 

necessários às produções. Também acabam por atuar como promotoras de suas 

regiões antecipando-se em prospectar projetos de filmagem em pré-produção, 

apresentando as vantagens de suas locações e serviços locais, são uma das mais 

efetivas ferramentas de competitividade do setor no mercado global (NASCIMENTO, 

2009, p.29).   

Atualmente, são mais de trezentas FCs pertencentes à Association of Film 

Commisssions Internacional (AFIC) nos seis continentes, a associação dos 

organismos responsáveis pela organização, promoção e assistência à produção 

cinematográfica, televisiva e publicitária, nas mais diferentes regiões do mundo 

inteiro.  

 O Estudo de Sinergia e Desenvolvimento Entre as Indústrias do Turismo & 

Audiovisual Brasileiras (BRASIL, 2007) realizou uma pesquisa no intuito de 

identificar a posição do Brasil em perspectiva global, demonstrando através de uma 

análise SWOT os principais problemas, oportunidades e ameaças no mercado 

audiovisual e nos setores indiretamente ligados. Segundo essa pesquisa, o Brasil já 

perdeu diversas oportunidades de se inserir no mercado internacional pela 

inexistência histórica de políticas públicas setoriais e dos procedimentos 

burocráticos complexos que ainda permeiam a realização do potencial audiovisual 

transacional. Problemas estruturais existem e devem ser enfrentados, e é importante 

que todas as autoridades identificadas nessa matriz de articulação política tenham 

ampla compreensão da atual circunstância. Felizmente, as forças dos setores do 

turismo e audiovisual são predominantemente superiores às fraquezas, e é 

necessário buscar novas estratégias para levar o mercado brasileiro a desenvolver 

nichos nos quais seja possível ser competitivo. Uma vantagem que o Brasil possui é 
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a desvalorização da moeda, que pode ser um fator decisivo na captação de 

produções estrangeiras. 

Após uma comparação do país com outros países internacionais, foram 

identificados alguns pontos principais em que investimentos precisam ser realizados 

para que possa se tornar competidor:  

Criação de um pacote atrativo, unificando incentivos fiscais às virtudes 
nacionais; Suporte e chancela governamental à atuação da rede nacional 
de film commissions; Divulgação da cultura e imagens típicas da geografia 
aos olhos do grande público mundial, agregando valor ao audiovisual em 
conjunto com o turismo e economia local;  Incentivo à modernização da 
infra-estrutura e potencialização do talento criativo nacional com formação e 
qualificação de mão-de-obra técnica (BRASIL, 2007, p. 54).  

 

Nascimento (2009) traz alguns filmes que já ajudaram a promover destinos 

turísticos no país, é o exemplo do filme “O Quatrilho” (1990), gravado nos municípios 

gaúchos de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Gramado, entre outros. Gramado (RS) 

já era considerado um dos principais destinos turísticos do Brasil, mas mesmo assim 

se empenhou em aproveitar a chance de promover a cidade com o sucesso do filme, 

criando um roteiro chamado “O Quatrilho”, roteiro este que existe até hoje e é 

ofertado por diversas agências de turismo da cidade. No roteiro disponível no site da 

agência Via Mondo Turismo3, os visitantes tem a possibilidade a conhecer os locais 

em que os protagonistas do filme viveram e que deram origem ao livro e ao filme.  

A cidade de Cabaceiras (PB) é outro exemplo de uma promoção turística 

possibilitada pelo cinema.  A cidade que menos chove o ano todo, viu em seu maior 

problema uma boa oportunidade, por ser sinônimo de dias ensolarados acabou por 

atrair a atenção dos diretores de cinema.  Com um saldo de mais de trinta filmes, 

documentários, minisséries e novelas gravados, passou a ser chamada de "Roliúde 

Nordestina".  

O principal filme gravado foi “O Auto da Compadecida” (2000), que segundo 

os próprios cabacences, foi responsável por concretizar Cabaceiras como pólo 

turístico cinematográfico. Além de atrair turistas por sua rica cultura e por seu 

ambiente favorável ao ecoturismo, o povo de cabaceiras está sempre disposto a 

                                                             
3
VIA MONDO TURISMO. Disponível m: <http://www.viamondo.tur.br/passeiosQuatrilho.php>. Acesso 

em 14/02/2015 às 16:07  
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ajudar nas produções cinematográficas. Em um documentário feito para alunos do 

curso "Publicidade e Propaganda" da IESP sobre a Roliúde Nordestina4, foi 

realizada uma entrevista com o chefe da divisão de cultura de cabaceiras, Paulo 

Sergio Campos, no Museu Histórico Cultural dos Cararisparaibanos, onde foi dito 

que, o nome foi “abrasileirado” intencionalmente e que o foco do projeto é realmente 

tornar a cidade num centro industrial de cinematografia. Inauguraram o centro de 

cultura chamado “Marcas Vivas”, onde oficinas são realizadas a fim de produzir 

documentários, e todos os participantes são de “casa”, desde o produtor ao 

figurante. A cidade viu no cinema a chance de atrair turistas e se consolidar como 

um destino de turismo cinematográfico. 

 

 

Figura 1: Roliúde Nordestina. 

Fonte: Jornal O Globo
5
. 

Segundo Nascimento (2009), o Rio de Janeiro também é um excelente 

exemplo de destino consolidado via cinema. Desde “Voando para o Rio” (1933) até 

                                                             
4 ROLIÚDE NORDESTINA: documentário. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=AzCIfeBxPvc>. Acesso em 14/02/2015 às 17: 42 
 

5 Disponível em: < http://g1.globo.com >. Acesso em: 14 fev. 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=AzCIfeBxPvc
http://g1.globo.com/
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“Tropa de Elite 2” (2010).  Entre alguns filmes estrangeiros que foram rodados na 

cidade estão “Uma Noite no Rio” (1941), “Interlúdio” (1946), “Meu Amor Brasileiro” 

(1953), “O Homem do Rio” (1964), “007 Contra o Foguete da Morte” (1979), Os 

Mercenários (2010), Velozes e Furiosos 5 – Operação Rio (2011) e A Saga 

Crepúsculo: Amanhecer parte 1 (2014). Estes longas também ajudaram a promover 

a fama e projetar internacionalmente a cidade como sinônimo de paraíso tropical, 

natureza exuberante, gente alegre e sexo. Alguns filmes merecem destaque, um 

deles é “Cidade de Deus” (2002), eleito pelo jornal britânico The Guardian como o 

sexto melhor filme de ação da história do cinema, responsável por popularizar o 

turismo nas favelas).  Apesar de já existir desde 1992, foi após a exibição do filme 

que o mercado explodiu, sendo que atualmente já existem sete agências atuando 

regularmente (NASCIMENTO, 2009). Os filmes Tropa de Elite 1 e 2, também são 

filmes com sucesso de bilheteria e, em seu primeiro filme trouxe para o Brasil o 

prêmio Urso de Ouro de melhor filme no Festival de Berlim 2008. 

Após os filmes as visitações aos sets começaram a se intensificar, as vendas 

de souvenires cresceram e criações de novos roteiros surgiram. O Brasil tem 

percebido seu potencial e começado a entender a necessidade investir no segmento 

do turismo cinematográfico, visto que esse é um mercado em crescimento em franca 

expansão. 

Para que uma cidade ou região possa vencer a concorrência pelas produções 

estrangeiras, é preciso entender o que pesa na balança na hora da escolha de um 

destino. Fatores como clima, diversidade étnica, segurança, localização, entre 

outros, influenciam nessa decisão. É importante definir quais são os pontos fortes e 

fracos de uma região, visando não apenas uma promoção adequada do que ela tem 

de único e especial, mas também criar um plano visando à evolução nos pontos que 

precisam de melhorias. 

 O turismo da região Nordeste entendeu que seu potencial pode estar 

justamente em suas características únicas. Cabaceiras (PE) desenvolveu seu 

turismo cinematográfico em função de seus aspectos climáticos. O clima seco que 

antes era um problema, se tornou uma oportunidade. O agreste pernambucano 

passou a ser um destino certo para quem procura diversão, belos hotéis, pousadas, 

haras e um roteiro gastronômico de primeira. Tudo com muita cultura nordestina, da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Berlim
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literatura de cordel aos museus de artesanato, passando por grupos de forró e 

duplas de repentistas.  

Os filmes têm o poder de influenciar no desenvolvimento dos locais que 

servem como locações, e o agreste nordestino tem desenvolvido seu turismo se 

apropriando do turismo cinematográfico e desenvolvendo suas potencialidades 

particulares. Desvinculando a imagem de um sertão sofrido, e destacando o que tem 

de melhor a oferecer aos turistas. 

  

 

1.2  A INFLUÊNCIA DO TURISMO CINEMATOGRÁFICO PARA O LOCAL 

RECEPTOR 

O turismo cinematográfico exerce um papel muito importante na promoção de 

um destino, já que os sets de gravação se tornam foco de visitação após serem 

exibidos. Cada vez mais países do mundo inteiro têm tido interesse em atrair mega 

produções para seus territórios, com o intuito de aproveitar toda a força e o poder 

que o cinema possui. Segundo “Estudo de Sinergia e Desenvolvimento Entre as 

Indústrias do Turismo & Audiovisual Brasileiras” (BRASIL, 2007), o poder de 

influência do turismo cinematográfico também atinge a exposição cultural da região, 

injeta milhões na economia local e promove um aumento no fluxo de turistas. Ao ser 

exposta num filme, a região acaba revelando também sua identidade cultural para o 

mundo, proporcionando assim uma visão mais específica do que tem a oferecer 

para o turista.   

Após a exibição de qualquer cidade em um filme, ela deixa de ser conhecida 

a um número restrito de pessoas e, passa a representar uma imagem consolidada 

de sua identidade cultural para o resto do mundo, expondo assim o que se tem a 

oferecer aos turistas. O que é apresentado no filme pode ser exatamente o que o 

turista buscava e não estava tão claro, ou se transformou em uma sugestão 

idealizada (NASCIMENTO, 2009, p.69).   

 Segundo Hudson e Hitchie (2006), um dos aspectos mais interessantes do 

turismo cinematográfico é que ele pode gerar um fluxo turístico duradouro para a 

locação. Após a exibição de um filme o local pode continuar a atrair visitantes por 
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um longo período de tempo, por vários anos até. E isso pode se tornar um fator 

determinante no turismo receptivo do local, tornando-o atração em qualquer época 

do ano, aliviando assim os problemas relacionados à sazonalidade (BEETON, 

2004). 

Algumas cidades alavancaram o turismo após consolidarem uma boa imagem 

sendo cenários de filmes. E aí surgem alguns questionamentos. Será que Nova 

York, Nova Zelândia, Paris, Roma e alguns outros países que possuem roteiros 

cinematográficos de sucesso, seriam tão procurados se não tivessem sido expostos 

nas telonas? É uma pergunta que não possui uma resposta concreta, mas que de 

fato nos faz refletir. 

O cinema possui uma força inigualável em promover atrativos turísticos, 

pegando como exemplo filme “Quatro Casamentos e um Funeral” (1994), o Crown 

Hotel, em Amersham, na Inglaterra, que serviu como cenário para o filme ficou 

lotado por pelo menos três anos seguidos após o lançamento do filme.  

O fenômeno do turismo cinematográfico é tão grande que alguns países já o 

adotaram como estratégia para a promoção de seus destinos turísticos, como a 

Inglaterra, França, Nova Zelândia, Austrália, Canadá e Irlanda. Um dos motivos para 

esse reconhecimento é o que diz no estudo realizado pelo Ministério do Turismo 

(BRASIL, 2007). Os indicadores econômicos apontam que os países que investiram 

neste segmento são muito favoráveis, e especialistas ingleses afirmam que para 

cada dólar investido na promoção cinematográfica gera um retorno de 17 dólares.  

Cada vez que um destino é retratado na tela, as regiões ganham visibilidade, 

atraem divisas e alavancam o desenvolvimento sustentável do turismo, do 

audiovisual e de segmentos econômicos derivados, como transporte, alimentação, 

mão-de-obra de construção civil, entre outros (BRASIL, 2007, p. 8).    

Essa é uma indústria em constante crescimento em escala mundial, gerando 

milhões de dólares para os locais de filmagens e considerada uma forte aliada do 

turismo. Com isso está cada vez mais acirrada a competição na captação de 

grandes produções. Além de aumentar o fluxo turístico, o turismo cinematográfico 

também se torna favorável para o desenvolvimento de outros projetos. Um exemplo 

bastante positivo é o parque temático do Harry Potter. De acordo com o site G1, 



25 

 

 

inaugurado em 16 de junho de 2010, o Wizarding World of Harry Potter, localizado 

em Orlando, recria os locais retratados no filme. Possui o Castelo de Hogwarts, entre 

outros atrativos. Disponibilizam também alimentos como sapos de chocolate, 

cervejas amanteigadas e os feijõezinhos-de-todos-os-sabores, espécies de jujubas 

de gosto para lá de duvidoso. Além das montanhas-russas em formato de dragão, os 

fãs da saga ainda podem comprar souvenires em forma de varinhas, vassouras 

voadoras, livros que mordem, uniformes e bolas de quadribol. O sucesso do parque 

é realmente incontestável. Os números da atração, inaugurada em junho, são 

mantidos em segredo pela Universal, que afirma apenas que a marca de um milhão 

de visitantes foi ultrapassada mais rápido que em qualquer outro parque. 

O município de Venturosa (PE) teve um aumento considerável no seu fluxo 

turístico após ser set de filmagem do filme O Cangaceiro (1997). Até então uma 

cidade pequena do interior nunca havia recebido o número de turistas que recebeu 

após o filme ser lançado. Assim como Venturosa, várias regiões ao redor do mundo 

já se beneficiaram de alguma forma com o turismo cinematográfico e cada vez mais 

ele se consolida como uma ferramenta de promoção e até mesmo de criação de um 

destino turístico. 
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2  A CIDADE DE VENTUROSA (PE)  

Localizada no agreste pernambucano, na microrregião do Vale do 

Ipanema a 249 km do Recife (PE), o município de Venturosa (PE) era apenas uma 

fazenda que pertencia à José Antunes Bezerra. Após atravessar um grande período 

de seca, um amigo ao se despedir desejou um esperançoso “boa sorte” para que o 

dono conseguisse suportar tamanho castigo provocado pela estiagem. Coincidência 

ou não, o dono da fazenda conseguiu resistir o longo período de seca sem perder o 

seu rebanho de gado. Sorte na qual o fazendeiro José Antunes Bezerra atribuiu as 

palavras de despedidas do amigo, e assim nomeou a sua fazenda de Boa Sorte. 

Algum tempo depois, a pequena fazenda cresceu e se transformou em 

lugarejo que mais tarde veio a se chamar de povoado Boa Sorte. Posteriormente, 

passou a categoria de vila, pertencendo ao município da Pedra, a 12 km de 

distância. Com o passar do tempo, o município conseguiu prosperar 

economicamente e se emancipou do distrito da Pedra, garantindo a sua 

independência administrativa.  

Na cidade de Alagoas (CE), existia uma outra vila com o mesmo nome, Boa 

Sorte. Com isso alguns problemas surgiram, como por exemplo a troca de 

correspondências, e para solucionar esse problema, o distrito de Boa Sorte passou a 

se chamar de Venturosa (sinônimo de boa sorte) pelo decreto-lei estadual n° 952, de 

31/12/1943. E em 31/12/1958 pela lei estadual n° 3.340 passou a ser município, mas 

só em 20/03/1962, Venturosa (PE) passou a categoria de cidade. 

 Segundo o último Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, apontou 

Venturosa com uma população total de 16.052 habitantes, e possuía uma população 

estimada para 2014 de 17.666. A cidade conta com uma população onde maioria 

mora na zona urbana e é do gênero feminino. 
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 Figura 2: Gráfico da população de Venturosa. 

Fonte: Site da Prefeitura de Venturosa. 

De acordo com o gráfico da figura 2, disponível no site da prefeitura de 

Venturosa – PE, a população do município conta com um total de 7.860 homens e 

8.192 mulheres. Os cidadãos são distribuídos na zona urbana e rural, sendo 10.343 

habitantes na zona urbana e 5.709 habitantes na zona rural, conforme o gráfico da 

figura 3. 

 
Figura 3: Gráfico da distribuição da população de Venturosa.                                                                                                                          

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Venturosa. 

O município possui uma área rural bastante favorável para o Turismo de 

Aventura e Ecoturismo, e após ter sido locação para o filme O Cangaceiro (1997), 
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veremos também que surgiu uma ótima oportunidade para que seja desenvolvido o 

Turismo Cinematográfico. Será analisado mais profundamente o Parque da Pedra 

Furada, um dos principais atrativos turísticos do município e principal foco do filme. 

Mas, além desse atrativo, possui também outros sítios arqueológicos de grande 

valor histórico - científico, como a pedra do Tubarão, onde foram descobertos um 

cemitério de indíos pré-históricos; Peri-peri ou Morro dos Ossos, formados por dois 

grandes blocos de granito, que afloram em meio a uma planície e que possuem em 

suas paredes inúmeras pinturas rupestres. 

 

2.1 O PARQUE PEDRA FURADA 

Localizado no município de Venturosa – PE, o Parque da Pedra Furada, 

possui 35.000 m² e tem como principal destaque a formação granítica que lhe dá o 

nome, em forma de um "viaduto" esculpido pela natureza em meio a beleza 

da paisagem semiárida. 

 

Figura 4: Pedra Furada. 

Fonte: Acervo próprio, 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_arqueol%C3%B3gico
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A região faz parte do pólo de Buíque/Pesqueira/Venturosa, que faz parte dos 

pólos de ecoturismo brasileiros, localizado em Pernambuco na região Nordeste 

(EMBRATUR, 1994 apud RESENDE, 2010, p 18).  

Segundo a revista Ecoturismo, os polos de ecoturismo são zonas geográficas 

localizadas em cada estado que apresentam atrativos naturais e culturais de 

interesse ecoturístico. Eles têm prioridade para investimentos do setor público e 

privado para o desenvolvimento da atividade turística. A implantação de polos 

depende de planejamento, envolvimento das comunidades locais, conservação dos 

atrativos naturais e investimentos em infraestrutura, equipamentos e serviços 

turísticos. 

Conforme consta no site Camara Venturosa6, em 1985, a Prefeitura de 

Venturosa construiu o Parque Pedra Furada, que até os dias atuais dispõe de 

infraestrutura básica. Situada em um parque municipal, seu acesso é feito por uma 

trilha com uma escadaria de 360 degraus. É constituída por um enorme bloco 

de formação granítica que possuiu aproximadamente 50 metros de altura, a pré-

histórica pedra contém diversas inscrições rupestres, entre elas uma das mais 

interessantes: uma mulher grávida com as mãos para cima, e é utilizada para prática 

de esportes radicais. O local oferece também uma visão panorâmica da região, 

através do mirante existente onde se encontra um cruzeiro, no topo da rocha. De lá 

são vistas plantações, áreas de criação, açudes, vegetação nativa, habitações 

rurais, entre outras coisas. 

                                                             
6
 CAMARA VENTUROSA. Disponível em: <http://www.camaraventurosa.com.br/pedrafurada.html>. 

Acesso em 18/02/2015 às 23:19 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Granito
http://www.camaraventurosa.com.br/pedrafurada.html
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Figura 5: Entrada do Parque Pedra Furada 

Fonte: Acervo próprio, 2014. 

O parque possui uma infraestrutura básica. Dispõe apenas de uma sala de 

visitação localizada logo na entrada, onde fotos antigas do parque e de cenas do 

filme O Cangaceiro (1997) são guardadas sem o devido cuidado e um livro de 

assinaturas para os visitantes. Não existe nenhum sanitário, e foi identificada apenas 

uma placa de informação dentro do parque, esta se encontra com a tinta da escrita 

danificada, dificultando a leitura. A placa não possui versões em outras línguas, 

somente em português. O único funcionário do parque é o senhor Evandro Cinésio 

Bezerra, que já trabalha no mesmo local há 18 anos ocupando o cargo de 

segurança. Ele não tem nenhuma formação específica na área que atua. No 

momento da pesquisa de campo as fotos tinham sido levadas para a cidade de 

Recife para restauração, e somente alguns livros de assinaturas estavam 

disponíveis. A autora já havia visitado o local no ano de 2008 e tinha algumas 

imagens do conteúdo visual da sala de visitação, inclusive de imagens que 

comprovam a gravação de cenas no local, conforme as figuras 6 e 7.  
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                            Figura 6: Foto da gravação de cenas do filme O Cangaceiro (1997). 

                            Fonte: Acervo próprio, 2008. 

 

 

                            Figura 7: Foto da gravação de cenas do filme O Cangaceiro (1997). 

                            Fonte: Acervo próprio, 2008. 
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O parque possui apenas uma placa de informações fornecida pelo 

Departamento de Turismo, que está em péssimo estado de conservação e sem 

informações relevantes aos turistas. 

 Figura 8: Placa de informações do Parque Pedra Furada. 

     Fonte: Acervo próprio, 2014. 

Apesar da área no entorno da Pedra Furada ter sido transformada em parque, 

com área delimitada pelo município de Venturosa, o acesso à área é feito sem 

nenhum controle, contribuindo assim para a depredação de um patrimônio natural de 

grande importância. O turismo mal conduzido e orientado no Parque Pedra Furada, 

onde os visitantes não recebem informações corretas sobre a importância da 

preservação do local, acabou favorecendo para que fosse parcialmente destruído 

por pichações nas rochas, considerando também que em um parque grande a 

presença de apenas um segurança acaba se tornando pouco eficiente. Visitantes 

sem acompanhamento de guias capacitados fizeram pichações próximo as pinturas 

rupestres, danificando-as de forma permanente. A falta de orientação e de visitas 

guiadas também favorece ao descaso com relação ao lixo. Ao caminhar pelo parque 

é comum encontrar garrafas plásticas, latas de refrigerantes e cervejas, além de 

resíduos de fogueiras feitas por visitantes, e não foi encontrada nenhuma lixeira em 

todo percurso de trilha e em nenhum outro local do parque. 
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Figura 9: Arte rupestre na Pedra Furada danificada por pichações. 

Fonte: Acervo próprio, 2014. 

 Segundo Faria e Lutgens (1997 apud VIOLI, 2005) no Brasil e em outros 

países em desenvolvimento da América Latina, existem poucas iniciativas para 

estabelecer limites de visitações de forma coerente. De fato existem implantações 

de limites, porém estes são estabelecidos de maneira subjetiva, não se conhece a 

fundo os locais e a capacidade que eles podem suportar, uma avaliação é feita e 

logo um limite determinado. Sendo assim acabam por ser pouco confiáveis e pouco 

práticos. 

O município de Venturosa (PE) tem um enorme potencial para o turismo, mas 

algumas medidas bastante urgentes precisam ser tomadas para que os atrativos 
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não continuem sendo depredados. Seria bastante interessante qualificar a mão de 

obra local, e fazer investimentos na promoção e preservação local.  

O uso incorreto dos recursos e a ausência de um planejamento efetivo e de 

um correto manejo podem colocar em risco os recursos naturais que atraem os 

turistas. Podendo gerar impactos significativos e de grande importância, além de 

poder provocar transformações ecológicas e culturais bastante expressivas, 

afetando a vegetação, o solo, a agua, a fauna, os recursos históricos e culturais e, 

principalmente, as experiências dos visitantes (BOAS, 2004). 

Para prevenir essas áreas dos impactos ambientais, é necessário que se 

elabore um planejamento para o local com o objetivo de alcançar um 

desenvolvimento sustentável para o patrimônio natural (VIOLI, 2005). A gestão 

integrada dos recursos e ferramentas turísticas da região representará uma forma de 

desenvolvimento sustentável durante todos os períodos do ano, independente das 

estações climáticas, contribuindo automaticamente para o desenvolvimento 

econômico e social da cidade de Venturosa e evitando a sazonalidade no turismo da 

cidade. 

 

2.2  O CONTEXTO HISTÓRICO DO CANGAÇO 

O sertão, o clima seco e a falta de chuvas em algumas localidades da região 

nordeste do país, atraem olhares dos diretores de cinema nos dias atuais justamente 

por suas condições climáticas. Mas nem sempre foi assim. O sertão era uma região 

inóspita e esquecida nos tempos fora do período de estiagem, em tempos de seca 

se tornava uma área dominada pelo caos, onde quem passava a imperar eram os 

ladrões e desordeiros (NETO, 2006). 

As secas que assolaram o Ceará desde o começo de sua colonização 

também foram caracterizadas pelo advento do banditismo. A primeira seca que 

durou de 1723 até 1727, atingiu várias capitanias e promoveu o surgimento de 

grupos de bandoleiros (VILLA, 2000). Segundo Neto (2006), na seca que ocorreu 

após cem anos, em 1825, a falta de segurança individual e de propriedade era 

indisfarçável. Bandos de salteadores tomaram conta de várias regiões do sertão.  

Em alguns locais exigiam contribuições de guerra dos camponeses e moradores de 
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vilas. Geravam um caos social amedrontador, e daí começava a surgir a figura do 

cangaceiro. 

Outro período de seca que ocorreu no Ceará de 1877 até 1879, foi onde 

originalmente surgiu o cangaço. Nesse período a população ficou bastante 

debilitada. Até mesmo proprietários de terras considerados ricos por serem 

produtores de algodão ou criadores de gado, passavam por dificuldades e tinham 

grandes dívidas. A classe mais pobre ficou praticamente sem saída, pois não tinha 

recursos e ninguém que os protegesse, não tinham a figura de um representante do 

poder que prestasse ajuda ou lhe fornecesse comida (NETO, 2006). 

Essa fase foi caracterizada por muitas inúmeras brigas políticas, e em 

consequência disso a situação dos menos abastados só piorava. Os dirigentes 

naquela época não tomavam uma posição, ficavam indecisos entre esperar pela 

confirmação da catástrofe, esperar pela clemência da natureza, esperar pela 

mudança de partido no poder e aguardar como seria o comportamento da população 

desassistida (NETO, 2006). A única alternativa era migrar para outros estados em 

busca de melhores condições de vida, em busca de sobrevivência.  

Os proprietários também foram perdendo seus bens, o que os impediu de 

ajudar seus dependentes, e sem que tivessem outras opções também foram 

abandonando suas lavouras e seus rebanhos. Não era mais possível contar com a 

lealdade e o compromisso de seus subordinados e parentes, a luta por 

sobrevivência acabara com esses laços, na verdade era o começo de uma época 

que nunca mais permitiria que esses laços fossem os mesmos. 

A migração era constante, as pessoas buscavam a tentativa de sobrevivência 

em outros lugares. Mas, a seca do período de 1877 até 1879 foi marcada pelos 

maus tratos frequentes aos retirantes. 

Desnorteados e maltrapilhos, com um aspecto de “mortos-vivos”, os 
flagelados do sertão eram constantemente alvos do escarnio e desprezo 
das famílias fortalezenses e das principais lideranças das vilas que serviam 
de refúgio temporário ou permanente. As humilhações eram rotineiras: 
retirantes eram surrados pela polícia, a distribuição de víveres era uma 
autentica balbúrdia, os indigentes eram tratados como animais. Nesse 
contexto, os valores familiares cediam lugar à corrupção de costumes, com 
pais cedendo filhas aos agentes da prostituição ou órfãos trocando um 
mísero prato de comida pela satisfação dos caprichos de um sedutor 
(NETO, 2006). 
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A terrível seca já havia se estabelecido, e trouxe consigo um medo e 

desesperança que não pareciam ter fim. Segundo Neto (2006), o jornal “O 

Retirante”, famoso na época, nos últimos meses de 1877, anunciava toda semana 

assassinatos de indigentes por motivos banais, como a entrada numa propriedade 

privada ou o roubo de um alimento. 

O ano de 1877 chegou ao fim com uma crise sem precedentes em todo o 
sertão as províncias do Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e 
Bahia.  Regiões ficaram despovoadas, sucumbindo aos desmandos dos 
bandoleiros e criminosos. Pequenas vilas foram invadidas por hordas de 
imigrantes cuja presença disforme e doentia assustava as famílias (NETO, 
2006). 

 

 Nesse período a corrupção se alastrou nas regiões secas, políticos, 

burocratas e negociantes, independentemente das facções, partidos, famílias ou 

coisa parecida estavam cada vez mais presentes nos escândalos anunciados pelos 

jornais. Eram acusados de estupros, de incentivar a prostituição, desviar 

mercadorias, mantimentos e dinheiro. Os retirantes que conseguiam algum tipo de 

trabalho, o fazia em troca de comida ou de um salário que na maioria das vezes 

eram insuficientes para disfarçar o terrível estado de miséria e nudez. 

 De acordo com Neto (2006), em 1878, a capital do Ceará se consolidou de 

vez como “a capital do pavoroso reino da fome e da miséria”. Os migrantes 

conviviam com todas as misérias humanas conhecidas, da fome e das doenças, das 

ruindades dos agentes da lei e da ordem. Nesse ano as pessoas eram vistas como 

desagradáveis, os sertanejos morriam como insetos ou eram postos em currais, 

aglomerados como perigosos prisioneiros. Segundo Guilherme Studart (1997 apud 

NETO, 2006), o Ceará em 1878 perdeu quase 174 mil habitantes. 

 A seca que trouxe tanta miséria e dor, só teve fim após 3 anos quando em 

março de 1880, depois de tanto esperarem, o inverno realmente teve início. Nesse 

período de retorno da atividade agrícola, de fim de uma fase difícil, as autoridades 

tinham consciência de que a terra e o homem já não eram e nunca mais seriam os 

mesmos. 

A seca trazendo a miséria e desagregação social, sem dúvida sempre 
contribuiu para a formação de grupos de bandoleiros. Mas é importante 
ressaltar, a complexidade do fenômeno não produziu apenas o bandido (o 
criminoso, o ladrão, o homicida). Ela produziu também o inconformado, o 
revoltado, o rebelde Agindo de uma maneira que não era aceita pelos 
padrões das autoridades, as quais eram adeptas de um modelo de 
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obediência cega e irrestrita dos pobres e agregados, esses indivíduos 
também foram considerados bandidos ou criminosos, embora suas 
atividades não pudessem ser comparadas com as dos malfeitores 
tradicionais (NETO, 2006). 

 

 A seca foi o fator determinante do surgimento da figura do cangaceiro, porque 

com o fato da inexistência dos trabalhos rurais, intensificou-se a ociosidade nas 

fazendas, vilas e cidades. Não existiam muitas alternativas. Roubos, assassinatos e 

invasões a propriedades se espalharam. Grupos de cangaceiros se multiplicaram. 

Para saciar a fome, a única saída era invadir fazendas e se apoderar de seus 

rebanhos e plantações.  

 Para alguns, eram vistos como delinquentes que se aproveitavam da situação 

de caos para garantir vantagens pessoais. No entanto, agiam apenas como 

agitadores a serviço de uma liderança política. E, há quem defenda que esse tipo de 

ação, surpreendente e eficaz na maioria das vezes, era uma dura afronta ao 

governo, às autoridade e às elites. 

 Os roubos e a violência causavam grande impacto e repercussão no meio 

político, nos jornais e na sociedade. A simples participação dos oprimidos em ações 

nas quais o poder dirigente não detinha o controle ou não comandava o processo, 

era bastante confrontante para os líderes políticos e econômicos, e ia contra a ideia 

de que as multidões sempre foram passivas e dependentes. A figura do cangaceiro 

não ficava somente com o estereótipo de criminoso e violento, mas como pessoas 

que não se conformavam com as desigualdades sociais e que buscavam igualdade 

por métodos que não eram bem vistos pela sociedade. 

O cangaceiro mais famoso da história, sem dúvidas, foi Virgulino Ferreira da 

Silva, o famoso Lampião. Sua importância para o movimento é crucial, chamado de 

Senhor do Sertão ou Rei do Cangaço, Lampião começou sua jornada por vingar a 

morte de seu pai, morto após uma disputa entre outras famílias locais (CHANDLER, 

1981). Suas ações são bem mais recentes, junto com seu grupo, atuou nas décadas 

de 1920 e 1930 em quase todo o nordeste do país. Lampião tinha uma 

personalidade bastante duvidosa. Para as autoridades ele era um criminoso brutal 

que precisava ser eliminado. Para a população da região era visto como símbolo de 

coragem, honra e resistência. 

http://www.infoescola.com/biografias/lampiao/
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Figura 10: Lampião e Maria Bonita no centro da foto, e outros dois cangaceiros de seu bando. 

Fonte: Acervo O Globo. 

Essa força do homem sertanejo, a capacidade de sobreviver em ambiente 
tão inóspito, a falta de água e o chão seco se tornaram alguns dos ícones 
que permeiam o imaginário brasileiro. O cangaço é talvez, o mais forte 
desdobramento cultural advindo dali. Forte ao ponto de surgir no cinema 
brasileiro um estilo próprio de representa-lo (CAIXA CULTURAL, 2014). 

 

Segundo Ismail Xavier (2001), o cinema novo foi, sem dúvida, o período 

estética e intelectualmente mais denso do cinema brasileiro. As polêmicas que 

aconteceram na época formaram o que se percebe hoje como um movimento plural 

de estilos e ideias, que a exemplo de outras cinematografias, produziu aqui a 

convergência entre a “política dos autores”, os filmes de baixo orçamento e 

renovação da linguagem, traços que marcam o cinema moderno, por oposição ao 

clássico e mais plenamente industrial.  

O Cinema Novo buscou produções realizadas com maior realismo, mais 

substância e mais barato e, principalmente nessa fase, o sertão foi pautado como 

arcabouço primordial da nossa cultura. Ismail Xavier (2001) afirma que no final da 

década de 60, o cinema novo encontra seu desdobramento radical e desencantado 

na chamada “estética do lixo”, na qual uma câmera na mão e descontinuidade se 

unem a uma textura mais clássica do preto e branco que expulsa a higiene industrial 

da imagem e gera desconforto. Glauber Rocha, um dos seus principais agentes, 

criou a estética da fome com seus filmes feios e sujos (como a miséria que 
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impregnava aquele sertão) e estendeu os alicerces desse cinema por décadas. 

Enfatizava aquele sertão lendário, do cangaço, da miséria, da luta pela terra, do 

homem em potencial revolução.  

O diálogo com a literatura não se fez apenas nas adaptações, ele expressou 

uma conexão mais funda que fez o Cinema Novo, no próprio impulso de sua 

atuação política, trazer para o debate certos temas de uma ciência social brasileira, 

ligados a questões da identidade e às interpretações conflitantes do Brasil como 

formação social, sendo totalmente discordante a alienação cultural que as 

chanchadas refletiam. Nos diagnósticos do cinema novo, há um reconhecimento do 

país real e de uma alteridade – do povo, da formação social, do poder efetivo – 

antes inoperante (XAVIER, 2001). 

Os tempos mudaram, a pobreza e a seca continuam sendo problemas 

enfrentados pelos sertanejos. Mas a globalização dos mercados contribuiu com a 

distribuição de renda e com a movimentação da economia desses locais. Agora 

podemos ver sob um novo ângulo a representação dessas localidades nos telões. 

O sertão agora é a terra dos cds piratas, do forro eletrônico, do 
cinema, da tecnologia, das drogas, do progresso e do arcaico 
misturados. O sertão é pop, é sincrético, é o Brasil e é o mundo 
(CAIXA CULTURAL, 2014). 

 

No próximo tópico será feita uma análise das duas versões do filme O 

Cangaceiro, a primeira versão produzida pela companhia Vera Cruz no ano de 1953, 

e a segunda versão dirigida por Aníbal Massaini Neto em 1997. Ambas retratam 

uma versão ficcional da história dos cangaceiros. 

 

2.3     OS CANGACEIROS - PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS ACERCA DO 

MESMO TEMA 

O filme que deu origem a essa pesquisa, foi O Cangaceiro (1997). Mas, 

segundo o site do IMDb7, ele é uma segunda versão do primeiro sucesso 

internacional do Brasil no mundo do cinema, O Cangaceiro (1953).   

                                                             
7
 Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0118815/. Acesso em: 10 jun. 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Cangaceiro
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A primeira versão do filme O Cangaceiro (1953) é produção da Companhia 

Cinematográfica Vera Cruz com base na obra literária de Lima Barreto. O filme 

retrata uma versão ficcional da história dos "cangaceiros". Nessa obra o bando é 

comandado pelo capitão Galdino, representado por Milton Ribeiro, e semeiam o 

terror pela caatinga nordestina. E, é nesse contexto que a professora Maria Clódia 

(Vania Orico), raptada durante um assalto do grupo, se apaixona pelo pacífico 

Teodoro (Alberto Ruschel). O amor forte entre os dois gera grande conflito no bando.  

O filme foi gravado em Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo. De 

acordo com o site Adoro Cinema, O Cangaceiro (1953) é o filme brasileiro de maior 

sucesso internacional em todos os tempos, tendo sido negociado para mais de 80 

países e permaneceu em cartaz na França por dois anos. Além disso, recebeu o 

prêmio de melhor filme de aventura no Festival de Cannes. 

 

Figura 11: O Cangaceiro (1953) 

                  Fonte: Site Adoro Cinema
8
. 

 

                                                             
8 Disponível em: <http://www.adorocinema.com>. Acesso em: 30 mai. 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Cinematogr%C3%A1fica_Vera_Cruz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Cinematogr%C3%A1fica_Vera_Cruz
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O filme O Cangaceiro (1997), foi gravado no estado de Pernambuco, região 

nordeste do país, mais especificamente nos municípios de Venturosa, Pesqueira e 

Morro dos Ossos. No filme, assim como na primeira versão (1953), um grupo de 

bandidos era liderado pelo Capitão Galdino, interpretado pelo ator Paulo Orgulho e 

sua esposa Maria Bonita, interpretada por Luiza Tomé. O filme, dirigido por Aníbal 

Massaini Neto, conta também com a participação do cantor e 

compositor Dominguinhos, que atua como Zé Domingues. 

 

Figura 12: O Cangaceiro (1997). 

          Fonte: site Cineplayers
9
. 

  O filme começa com a prisão de um ex-cangaceiro, que antes tão respeitado 

agora era tratado com total afronta. Seu nome era Tico, um dos cangaceiros que 

tinham convivido com Maria Bonita e Lampião, este que já havia sido preso 

anteriormente, retornava a prisão para pedir para ficar por lá. Tico dizia que os 

assaltos, crimes de morte, violência, as safadezas dos políticos, a injustiça social, 

estavam piores que antes na época do cangaço.  

Logo no início, em uma conversa entre Tico e Raimundo, filho de Dona Maria 

Bonita, a fase do cangaço começa a ser relembrada. Tico era apenas uma criança 

que em meio a umas das invasões dos cangaceiros, acabou por perder a única 

                                                             
9 Disponível em: <http://www.cineplayers.com/>. Acesso em: 30 mai. 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dominguinhos
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pessoa que o amparava. Ele era fascinado pelos cangaceiros. Admirava a valentia, 

as roupas que usavam, os chapéus. O filme mostra o cotidiano simples de uma vila, 

onde acontecem feiras, procissões religiosas, festas, etc. E com isso mostra um 

pouco o dia a dia dos cangaceiros.  

Em meio a invasão à vila, Maria Bonita quase toma um tiro de um soldado, 

mas é alertada por Tico e se salva. Admirada com sua coragem e atenção, ela lhe 

oferece dinheiro como gratidão. Ele, desolado, retruca dizendo que o dinheiro acaba 

e que eles tiraram a vida da única pessoa que ele tinha no mundo. E é nesse 

momento então, que ela decide levar Tico com o bando.  

Logo no começo o principal ponto turístico do município de Venturosa, a 

Pedra Furada, já aparece. Ela serviu de cenário pra boa parte do filme. 

Dominguinhos, cantor famoso e importantíssimo para a cultura do nosso país, 

também é um dos atores do filme. Logo de início ele e capitão Galdino se esbarram 

com o menino Tico, tendo no primeiro momento uma empatia pelo garoto. Mas Maria 

Bonita está ali sempre para defendê-lo com seu instinto materno. 

A ação dos cangaceiros começa quando estão a caminho da fazenda do 

coronel em busca de receberem o dinheiro pelo serviço de ataque a vila, momento já 

citado em que Tico perde seu parente. Ao chegarem até o coronel, são informados 

que o dinheiro não foi repassado a ele para que os pagasse, e informa que foi a 

mando do prefeito. 

Em meio a uma festa que acontecia na cidade, os cangaceiros chegam em 

busca do prefeito para receberem o prometido. Era muito comum que os 

cangaceiros fossem contratados para vingar as rivalidades políticas naquela época. 

A cidade que aparece no filme é Pesqueira (PE), ela faz divisa com Venturosa (PE), 

e hoje em dia está bastante diferente do que aparece no filme. Veremos mais sobre 

a cidade no próximo capítulo. 

 A festa é interrompida pelo capitão, que deixa claro que eles querem que o 

povo se divirta e que a festa irá continuar, mas que eles só estão ali em busca do 

prefeito. Os cangaceiros em sua maioria, sempre buscaram igualdade social, eles 

achavam que o certo era tirar dos ricos para distribuir aos pobres. No filme, na cena 
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após a festa, Capitão Galdino está sentado e tem uma fila de moradores, os quais 

ele escutava os pedidos e tentava ajudar. 

Em busca de um acerto de contas, encontram o prefeito que diz não ter como 

acertar o pagamento com eles. E é aí então que encontram Olivia, sobrinha do 

prefeito, e decidem levá-la para conseguir obter dinheiro em seu resgate. Quem fica 

responsável por tomar conta dela é Teodoro, braço direito de capitão Galdino. Olivia 

é obrigada a se juntar ao bando e a peregrinar com eles. A moça se sente 

ameaçada a todo tempo. 

O prefeito se revolta, e decide que não pagaria pelo resgate. Reúne seus 

soldados, analisam e discutem como combater o banditismo e então começam a 

busca por Galdino e seu bando, objetivando pegá-los de surpresa. Começa uma 

guerra que não parece ter fim, Galdino junto aos outros cangaceiros na maioria das 

vezes levam a melhor, derrotam os soldados e levam suas cabeças como troféus. 

No filme, após vencerem as disputas, os cangaceiros faziam festas e dançavam em 

suas tendas. Dominguinhos constantemente cantava uma de suas músicas, que 

estavam sempre ligadas ao contexto do filme. 

Após os dias passarem e Galdino não receber o que pediu de resgate, 

ameaça leiloar a sobrinha do prefeito para um dos cangaceiros. No entanto, um de 

seus principais homens e guardião de Olivia, já havia se apaixonado pela moça e 

decide fugir com ela através do sertão árido, mesmo sabendo que seria perseguido 

por seu bando. Ao longo de sua jornada, Olívia também se apaixona por Teodoro e 

lhe propõe deixar a cidade e ir com ela, que em função do seu gesto nobre era 

possível que o dessem uma chance. Mas Teodoro deixa claro que ama a sua terra e 

diz que ele gostaria de morrer no sertão, onde ele nasceu. 

 Teodoro consegue livrar Olivia do bando, mas vai ao encontro de Galdino 

para um ajuste de contas. Maria Bonita teme pela vida dele, já que teve um caso e 

se encontra grávida de Teodoro. Mas após enfrentar todo o bando de Galdino, ele 

não tem saída, e acaba entrando em conflito com seu inimigo a quem já teve tanto 

apreço. Teodoro acaba morrendo. Não aguentando com toda injustiça que via, o 

garoto acaba atirando em capitão Galdino e o matando também. 
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 O filme retrata o cangaço, que muito se assemelha aos dias atuais, só que 

com personagens diferentes. A oferta de dinheiro em troca de um erro, a 

desigualdade social, a violência, a rivalidade de poderes, a frieza com que se elimina 

um inimigo, a deslealdade entre as pessoas e a justiça feita com as próprias mãos. 

No próximo capítulo dados da pesquisa de campo que comprovam o impacto 

positivo causado pelo filme no fluxo turístico da cidade serão detalhados, e também, 

os pontos negativos de uma gestão que não soube aproveitar do sucesso do filme 

para desenvolver o turismo cinematográfico. 
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3 O CANGACEIRO (1997): O LEGADO DO FILME PARA O MUNICÍPIO DE 

VENTUROSA (PE) 

A história do cangaço é muito forte para a cultura da região nordeste, 

qualquer morador local tem orgulho de falar da bravura dos cangaceiros e de suas 

lutas por melhorias na vida dos que mais precisavam. Ao conversar com algumas 

pessoas durante a pesquisa de campo, a autora percebeu que eles não 

concordavam com a violência que esses homens usavam, mas argumentavam que 

por ser um povo sofrido não tinham muitas escolhas. Grande parte dos moradores já 

ouviu falar do filme ou assistiu e parte deles possuem algum objeto que faça lembrar 

a figura do cangaceiro. 

 Na feira que acontece toda terça feira na cidade, é possível encontrar alguns 

souvenires que caracterizem o cangaço. É bastante comum ver, principalmente, 

homens usando chapéus que lembrei a figura do cangaceiro.  

 O filme repercutiu muito no município, os moradores lembram com clareza 

dos atores, das cenas e de como foi ver seu município pela primeira vez pela 

televisão, já que em Venturosa (PE) não existia cinema (até hoje não há cinema). No 

município sempre teve turistas em busca de realizar turismo rural e de aventura e, 

através da pesquisa de campo, foi possível identificar o quanto o filme foi um fator 

determinante para o aumento do fluxo turístico da cidade e para o desenvolvimento 

de uma nova modalidade de turismo para o local, o turismo cinematográfico. 

A pesquisa de campo foi realizada entre os dias 25/11/2014 e 02/12/2014, no 

município de Venturosa, localizado sertão de Pernambuco. Nesse período 

aconteceram conversas informais com algumas pessoas que são moradoras da 

cidade e que presenciaram ou participaram direta ou indiretamente das gravações, 

também foi feita a tentativa de conversar com o responsável pela Secretaria de 

Turismo do município, porém o funcionário não foi encontrado. Foi feita uma visita 

ao principal ponto turístico da cidade, a Pedra Furada, onde foi realizada uma 

análise de dados e conversou se com o responsável pela segurança do parque e 

com alguns visitantes. Durante a pesquisa, uma busca por outros locais que 

aparecem no filme foi executada, para identificar quais as mudanças que ocorreram 

nas locações após o filme. 
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 O município sempre recebeu turistas que buscavam por tranquilidade e por 

contemplar a natureza. Em uma conversa com a moradora e nativa de Venturosa - 

PE, Maria Neuza Bezerra dos Santos 47 anos, ela disse que desde criança via 

constantemente pessoas diferentes na cidade, que elas buscavam conhecer os 

atrativos culturais, comidas típicas e diversão noturna. E que após o filme essa 

busca mudou. Maria Neusa, mora no Sítio Olho D’água 1, um dos locais que 

serviram de locação para o filme. Conforme consta nas figuras 12 e 13, esse sitio é 

bastante extenso e conta com várias formações rochosas e lajeiros que serviram de 

cenário para as disputas que ocorriam entre os cangaceiros e os soldados do 

governo. 

                                         

Figura 13: Formação rochosa no Sítio Olho D’água 1. 

Fonte: Acervo próprio, 2014. 
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Figura 14: Lajeiro no Sítio Olho D’agua 1. 

Fonte: Acervo próprio, 2014. 

 Segundo Neusa, como prefere ser chamada, a formação rochosa da figura 12 

e o lajeiro da figura 13, são locais onde as últimas cenas do filme foram gravadas, 

onde Capitão Galdino e seu bando mataram Teodoro, e em seguida Galdino foi 

morto pelo menino Tico. Ela afirmou que gerou uma grande movimentação nos dias 

das gravações e que após, curiosos pediam para entrar no sítio para verem de perto 

os locais. O lugar sofreu algumas mudanças em questão da vegetação que 

aumentou bastante nos últimos anos, considerando que na época que o filme foi 

gravado a seca predominava na cidade. 

 Além da Maria Neusa, outra conversa bastante interessante e que contribuiu 

de forma muito proveitosa para o trabalho, foi com o senhor Irineu Bezerra de 62 

anos, que forneceu informações até então desconhecidas pela autora.  

 Antes de ir a campo, a autora assistiu ao filme e buscou o maior número de 

informações possíveis sobre as gravações. Por ser um filme relativamente antigo, 

quase duas décadas, e mais conhecido regionalmente, e pelo fato de ter acontecido 

em uma época em que não se falava muito do assunto na internet, a busca ficou 

bastante limitada. Ao entrevistar o senhor Irineu, descobrimos que ele fez uma 
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pequena participação no filme. Ele contou com orgulho que embora sua participação 

tenha sido pequena, apenas como figurante no momento de uma romaria em que os 

religiosos encontram com os cangaceiros, que acompanhou de perto 80% da 

gravação do filme que durou cerca de seis meses entre os anos de 1994 e 1995, 

Irineu afirmou que teve bastante contato com o diretor, Aníbal Massaini Neto, 

informou que muitos moradores foram figurantes do filme e que tinham sempre 

contato com os protagonistas, que todos eram tratados da mesma forma pelo diretor 

e pelos atores também. 

 A autora soube através de Irineu que o filme não foi gravado somente no 

município de Venturosa (PE) como diziam alguns sites consultados na internet. 

Outros municípios vizinhos também serviram de locação para o filme, como Morro 

dos Ossos e Pesqueira, ambos no estado de Pernambuco. Ao perguntá-lo sobre a 

cidade e igreja que aparecem em vários momentos do filme, o senhor Irineu 

informou que pertenciam a Pesqueira (PE), município que faz divisa com Venturosa 

(PE). E então a autora decidiu ir até lá em busca de mais informações.  

 Ao chegar em Pesqueira (PE) no local informado por Irineu, a autora 

encontrou uma cidade bastante diferente do que viu no filme, isso provavelmente em 

função de um grande desenvolvimento que a cidade teve ao longo desses vinte 

anos após ter sido locação do filme. O local onde a feira acontecia logo no início do 

filme foi reformado e hoje é a principal praça da cidade.  
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Figura 15: Praça de Pesqueira. 

Fonte: Blog do Luiz Bernardo
10

. 

  A igreja apresentada no filme foi totalmente reformada e ampliada, e hoje é a 

principal igreja da cidade também.  

                                                             
10 Disponível em: <http://blogdoluizbernardo.blogspot.com.br> Acesso em: 25 abr. 2015. 

http://blogdoluizbernardo.blogspot.com.br/
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Figura 16: Igreja Católica de Pesqueira. 

Fonte: Acervo próprio, 2014. 

 As localizações tanto da praça quanto da igreja, só foram possíveis após 

entrevistar o senhor Lázaro Gomes Nascimento, dono de uma mercearia que fica no 

entorno da praça. Este, que possui 34 anos, disse que lembrava pouco da gravação 

do filme, mas que lembra de momentos em que viu atores famosos, muitas câmeras 

e movimento no município em função do filme. Segundo Lázaro, isso ocorreu porque 

maior parte do tempo de gravação, os atores e demais componentes de produção 

do filme, ficaram em um hotel que funcionava na época em Pesqueira (PE). O 

entrevistado não soube informar a localização exata, mas disse que há alguns anos 

esse hotel não existe mais. 

 No retorno a Venturosa (PE), a autora procurou novamente o senhor Irineu, 

com o intuito de confirmar se realmente essa informação era verdadeira, já que o 

município de Venturosa conta com o Hotel do Zé do Bode. Ele disse que na época 

não existia nenhum hotel no município, e que por isso, parte do elenco e a produção, 

ficavam no município de Pesqueira (PE) que era o mais próximo. E, que algumas 

pessoas que faziam parte da montagem dos cenários e da produção de figurinos, 
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ficavam em quartos alugados nas casas das pessoas que moravam o mais próximo 

possível das locações.  

 Segundo a Cartilha do Turismo Cinematográfico, nos custos totais de uma 

produção, entre 40% e 60% desses custos podem estar associados à contratação 

de produtos e serviços locais. Seja com hospedagem, alimentação, compra de 

materiais para utilização em ornamentação de cenários e produção de figurinos, 

essa gravação gerou uma movimentação na economia dos municípios que foram 

locações. Alguns aproveitaram mais desse acontecimento, outros menos. Pesqueira 

(PE), de acordo com Lazaro, o município ganhou bastante com a prestação de 

serviços. Este que já estava em processo de desenvolvimento, alavancou após o 

filme por ter permitido uma maior visibilidade para os municípios vizinhos. 

  A autora também foi o município de Morro dos Ossos (PE). Segundo o 

senhor Irineu, morador de Venturosa (PE) e figurante do filme, foi lá que ele 

acompanhou algumas cenas gravadas em uma delegacia, uma fazenda, em uma 

rua onde há um pequeno cemitério e onde uma pequena igreja também aparecia. O 

município continua bastante pequeno e pouco desenvolvido, não foi encontrada 

nenhuma pessoa que quisesse e soubesse falar sobre as gravações. Uma única 

pessoa que se dispôs a falar foi a senhora Alice Cunha de 77 anos, que dizia 

lembrar vagamente das gravações de um filme há muitos anos atrás, mas que não 

sabia de que filme se tratava, e que a área em que ocorreu hoje foi modificada após 

a construção de casas do programa do governo federal intitulado Minha Casa, Minha 

Vida. 

 Após buscar informações nas cidades vizinhas, visitou-se o principal local da 

gravação do filme que fica no município de Venturosa (PE), o Parque da Pedra 

Furada. Lá a autora conversou com o responsável pela segurança do parque, o 

senhor Evandro Cinésio Bezerra, que já trabalha no local há 18 anos no cargo de 

segurança. Como dito anteriormente, o local tem uma infraestrutura básica, dispõe 

apenas de uma sala onde ficam as fotos antigas do parque e de cenas do filme O 

Cangaceiro (1997), sendo estas guardadas sem o devido cuidado e um livro de 

assinaturas para os visitantes. No momento da pesquisa de campo não foi possível 

visualizar as imagens porque elas haviam tinham sido levadas para a cidade de 

Recife (PE) para restauração, mas a autora teve acesso ao livro de assinaturas. Ao 
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conversar com o Sr. Evandro, segurança do local, ele afirmou que durante os meses 

de gravação, a movimentação de pessoas no parque era muito grande e que após o 

filme, o fluxo turístico que era de 60 a 70 pessoas por mês, passou a ser de 250 a 

270 pessoas.  

 Segundo Sr. Evandro, durante muitos anos as tendas onde os cangaceiros 

dormiam no filme e o local onde as festas eram realizadas foram preservados, sendo 

estes locais muito atrativos para os turistas que visitavam o parque. O lugar em 

questão era cercado e as pessoas não podiam entrar nem tocar nos objetos que 

ainda estavam lá, mas como era a céu aberto e não tinha manutenção, aos poucos 

aquele cenário foi se perdendo até o momento em que a prefeitura da cidade decidiu 

tirar o que ainda restava do local. Em um vídeo gravado pela autora junto ao Sr. 

Evandro, ele vai mostrando onde cada item do cenário ficava.  

 Através do livro de assinaturas que fica na sala de visitantes foi possível 

identificar de onde eram os turistas que visitam o parque, e perceber o quanto o 

parque ficou conhecido após o filme. A sala de visitação teve seu acervo modificado 

após o filme, fotos das gravações foram expostas e, durante um período de tempo, 

alguns figurinos usados pelos atores também. De acordo com Sr. Evandro, há 18 

anos, os principais frequentadores do parque eram somente os moradores de 

Venturosa (PE), ao longo dos anos esse panorama foi mudando, mas a vinda de 

turistas só se intensificou após a repercussão do filme. O município não tem nenhum 

controle sobre a demanda turística e não existem dados oficiais sobre a alteração na 

demanda, portanto as informações são baseadas nos relatos do Sr. Evandro. Os 

livros de assinaturas foram disponibilizados somente à partir do ano de 2004, e no 

momento da pesquisa a autora pôde perceber que faltavam livros de alguns anos e 

que alguns estavam faltando páginas e bastante danificados. 

A pesquisa de campo, conforme já informado anteriormente, ocorreu no 

segundo semestre de 2014, portanto, foi o período selecionado para análise da 

demanda turística. Para tanto, tivemos a intenção de entrevistar turistas no local e 

consultar documentos com registros relativos a esse tipo de informação, porém, ao 

chegar no município, constatamos que não havia turistas no local e nenhuma 

pesquisa referente aos fluxos turísticos, apenas o livro de visitação presente na 

entrada do parque.  Assim, consultamos apenas o livro de assinaturas, referente aos 
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meses de Agosto e Novembro de 2014, com registro de visitantes de vários estados 

brasileiros.  

Os principais visitantes são das cidades vizinhas de Garanhuns, Caruaru, 

Alagoinha, Arco Verde, Barbado, São Caetano, Belo Jardim, Pedra, Arco Verde, 

Petrolina, Caetés, Pesqueira, entre outras do estado de Pernambuco. Mas, também 

encontramos visitantes de outros estados da Federação, tais como Rio de Janeiro, 

São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Bahia, Ceara, Paraíba, Paraná e Amazonas. 

Segundo o segurança do parque, turistas internacionais também passam por lá, mas 

a comunicação entre eles é bastante complicada, pois o funcionário não fala outros 

idiomas e dificilmente conseguiria estabelecer contato com estrangeiros.  

 No período de Agosto a Novembro, o parque recebeu um total de 1402 

pessoas de acordo com os dados obtidos no livro de assinaturas dos visitantes do 

segundo semestre do ano de 2014. Os livros não possuem um prazo estimado para 

serem trocados, são utilizados até que as páginas acabem, em função disso o 

material analisado tinha início no mês de Agosto. No momento da pesquisa havia 

seis livros de visitantes, porém alguns estavam danificados e com folhas retiradas. A 

autora optou por avaliar os dados mais recentes da visitação, pois o livro estava 

completo e então foi possível identificar a quantidade e a origem da demanda atual. 

(Houve a preocupação de se comparar com os livros da época das filmagens e 

após, porém esses materiais não existem). Esses números variaram um pouco de 

um mês para o outro, conforme veremos no gráfico da figura 16. Sr. Evandro afirmou 

que nos meses de outono e inverno a visitação é mais intensa em função da 

temperatura desses meses ser mais agradável, considerando que durante a 

primavera e o verão a temperatura no sertão é bastante elevada. 
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Figura 17: Distribuição de visitantes entre os meses de Agosto e Novembro/2014. 

Fonte: Acervo próprio, 2015. 

Desse número total de pessoas, a maioria é composta por visitantes oriundos do 

estado de Pernambuco. Mas nesse período Venturosa (PE) também recebeu 

turistas de outros estados, conforme veremos na figura 17. 

 

Figura 18: Número de turistas de acordo com os estados emissores. 

Fonte: Acervo próprio, 2015. 
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 Como é possível ver no gráfico, o número de turistas que vem de outros 

estados (31 pessoas) ainda é bastante pequeno, a maioria é do estado de 

Pernambuco (1369 pessoas). Porém, vale ressaltar que não foi realizada uma 

pesquisa nos livros mais antigos e que, a administração local não tem nenhuma 

pesquisa de demanda turística. Nesse período de quatro meses, apenas 2% dos 

visitantes eram de outros estados.  

A pesquisa de campo contou com o relato de três visitantes, sendo um 

morador do município, um visitante da região e um turista. Pode-se notar, de acordo 

com as informações coletadas sobre o fluxo turístico antes e depois do filme, através 

das entrevistas realizadas, que o turismo local aumentou expressivamente após o 

filme e mantém um bom número de visitantes até os dias atuais. Porém não é 

possível afirmar que esse aumento no fluxo de turistas no parque tenha sido em 

consequência do sucesso do filme.  Segundo o funcionário do parque, um aumento 

na demanda pôde ser notado após o lançamento do filme, mas não existe qualquer 

dado oficial disponível sobre essa relação. Quando questionado sobre o foco de 

interesse dos visitantes, Evandro informou que são poucos os que perguntam sobre 

o filme, que a maioria demonstra maior interesse no atrativo local.    

Na sala de visitação do parque foi encontrado um painel com cartazes de 

empresas que promoviam passeios turísticos para a Pedra Furada. Apresentavam 

passeios que focavam no turismo de aventura. 
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Figura 19: Cartaz de divulgação da empresa Caatinga Dentro, 2004. 

Fonte: Acervo próprio, 2014. 

 A empresa Caatinga Dentro já não existe mais e não foi possível encontrar 

nenhuma informação sobre ela. Evandro informou que a Caatinga Dentro foi a 

primeira empresa a investir em passeios guiados no Parque da Pedra Furada no ano 

de 1998. Relatou que muitos turistas visitaram o local nos dois primeiros anos. 

Embora a empresa fosse focada em turismo de aventura, ele diz que os visitantes 

além de praticarem esportes de aventura, também demonstravam interesse em 

obter informações sobre as gravações do filme e que as fotos das gravações e as 

tendas que naquela época ainda existiam, prendiam a atenção deles. Depois a 

empresa foi realizando excursões mais espaçadas e por fim não apareceu mais no 

local. O último cartaz de divulgação de deixaram na sala de visitação foi o cartaz da 

figura 18, que promovia uma excursão no ano de 2004. Conforme é possível notar, 

há 6 fotos dos atrativos do parque dentro de uma ilustração de rolo fotográfico ou 

fílmico no cartaz, porém não há menção ao filme ou mesmo à cultura do Cangaço ou 

Lampião. 

 O segundo cartaz, da figura 19, é da empresa Vértice Esportes de Aventura. 

A empresa fica localizada em Olinda (PE), e oferece serviços de trilha e rapel a seus 

clientes. Segundo o site da empresa e sua página nas redes sociais, buscam 
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estimular as pessoas a saírem da rotina através da prática de Esportes de Aventura, 

com o máximo de qualidade e segurança. Possuem o Cadastur, Cadatro no 

Ministério do Turismo, como Agência de Turismo. A empresa possui uma equipe de 

Condutores de Esportes de Aventura capacitados e com muitos anos de experiência 

nas atividades, mas em seu quadro de funcionários não foi encontrado nenhum 

profissional na área do turismo. 

 

 

 

Figura 20: Cartaz da empresa Vértice Esportes de Aventura. 

Fonte: Acervo próprio, 2014. 

 A autora fez contato com a empresa através do telefone informado no cartaz, 

e foi atendida pela Sônia Lemos, gerente administrativa da empresa. Ela informou 

que os passeios para a Pedra Furada são marcados mensalmente, mas que nem 

sempre conseguem fechar grupos. Um dos motivos é porque esse passeio é um 

pouco mais caro que os demais, os roteiros variam de R$ 80,00 a R$ 130,00, sendo 
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o último o valor o que corresponde ao que é pago pelos turistas pelo pacote que 

oferece trilha e rapel no Parque da Pedra Furada, e também por ser um dos locais 

mais distantes que atuam em relação à sede da empresa.  

 No perfil da empresa no Facebook, foi possível encontrar imagens de duas 

excursões realizadas esse ano. De acordo com Sônia, somente essas duas 

excursões foram realizadas no ano de 2015, e uma próxima está marcada para o dia 

07/06.  

 Quando perguntada se a empresa tinha alguma autorização para atuar no 

local e se a cidade recebia alguma participação monetária dos passeios que a 

empresa realizava, a gerente disse que não podia passar informações de cunho 

interno da empresa. Em nenhum momento foi mencionado o turismo 

cinematográfico, e quando perguntada se a empresa utilizava o sucesso do filme O 

Cangaceiro (1997) como quesito de divulgação do destino, ela informou que o foco 

da empresa era apenas em esportes de aventura. Informação claramente 

comprovada pela própria imagem do cartaz de divulgação que apenas apresenta a 

prática dos esportes radicais nos destinos que são comercializados pela agência. 

Percebeu-se que para a agência de Turismo de Aventura o filme existe, 

porém o Turismo Cultural não é o foco. Durante a pesquisa de campo a autora não 

teve acesso aos turistas que viajam com a agência, visto que não teve nenhuma 

excursão no período, o que não possibilita comprovar se a fala é verídica. Porém 

fica claro que o foco do público dessa agência é o de turismo de aventura. E que, os 

guias podem até apresentar a informação relativa à gravação do filme, porém não é 

o foco.  
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Figura 21: Turistas praticando rapel na Pedra Furada. 

Fonte: Perfil oficial da Vértice Esportes de Aventura no facebook
11

. 

 A autora também foi à prefeitura do município, em busca da Secretaria de 

Turismo, com o intuito de encontrar o responsável pelo para obter informações de 

sua atuação no turismo local. O município não possui uma secretaria somente para 

o turismo, a secretaria que abrange essa área é a Secretaria de Agricultura, Meio 

Ambiente e Turismo. Ao procurar o responsável pelo setor a autora foi informada 

que o funcionário não estava e que deveria voltar no dia seguinte. Por três dias 

seguidos a autora foi até a secretaria, e somente no último dia foi atendida por um 

agente comunitário que disse que o responsável pela secretaria estava na cidade de 

Recife fazendo um curso em sua área e que só retornaria na semana seguinte. 

Porém, o agente deixou a autora livre para verificar os documentos que estavam no 

arquivo, sem nenhuma restrição ou cuidado (já que era uma desconhecida). Com 

isso, optou-se por não mexer nos documentos, até mesmo para evitar possíveis 

problemas futuros. E pelo que foi observado, os documentos que tinham estavam 

                                                             
11

 Disponível em: <https://www.facebook.com/verticeaventura?fref=ts>. Acesso em 30/04/2015 às 

16:26. 
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desorganizados entre as três áreas que a secretaria atua. Não se identificou um 

destaque para o turismo local, muito menos algo sobre o filme. 

 Foi fornecido à autora o telefone do Jorge, cujo sobrenome não foi 

mencionado em nenhum momento. Algumas tentativas foram realizadas, por duas 

vezes conversaram e foi deixado claro que estava em busca de material para a 

confecção deste trabalho de conclusão de curso, que objetiva estudar o legado do 

filme O Cangaceiro (1997) para o turismo local. Endereços de e-mails foram 

trocados, e a autora foi orientada a aguardar, pois o responsável pela secretaria ia 

procurar documentos que pudessem contribuir para a pesquisa e que os mandaria 

por e-mail. Esse retorno nunca aconteceu. 

 Como uma última tentativa, a autora enviou e-mail para a prefeitura, 

explicando o motivo de sua ida ao município, sua tentativa frustrada de conversar 

com o secretário de turismo e buscando conseguir alguma informação que 

contribuísse para seu trabalho. Mas também não obteve nenhuma resposta. 

 De acordo com tudo que foi observado ao longo desse tópico, a autora 

concluiu que o município de Venturosa (PE) teve uma excelente oportunidade de 

desenvolver outras modalidades de turismo na cidade, o principal deles o turismo 

cinematográfico. Mas que em função da falta de interesse do poder público local e 

pela falta de conhecimento técnico em relação à esse tipo de turismo e de seu 

potencial, isso não aconteceu. Em consequência da falta de investimento, o filme 

caiu no esquecimento. O legado está apenas nas imagens de um filme que pouco foi 

visto pela população local e pelos turistas. Apenas as fotos das gravações da época 

que contam essa história, portanto, há necessidade de se pensar em estratégias, 

por parte da gestão pública, secretarias ou departamentos de turismo e cultura dos 

municípios da região e governo do estado, para resgatar as informações da época 

das filmagens, documentar curiosidades para tornar tudo público para os visitantes e 

moradores. A própria exibição do filme no centro de visitantes ou em algum outro 

local da cidade seria interessante para divulgação do filme, paisagens e atrativos 

que foram utilizados. 
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3.1 O CASO DE INSUCESSO DO MUNICÍPIO DE VENTUROSA (PE) EM 

CONSEQUÊNCIA DA MÁ ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO 

 

 Ao longo do trabalho vários fatores foram destacados para demonstrar o 

potencial do município de Venturosa (PE) para o desenvolvimento turístico a partir 

do turismo cinematográfico, não apenas com a gravação de um filme de grande 

projeção, como o caso de O Cangaceiro (1997), mas também como uso de suas 

paisagens para novas produções, conforme proposta do Ministério do Turismo 

(Brasil, 2007).  

A figura do cangaceiro e as histórias relacionadas ao cangaço são muito 

importantes para cultura regional. Vários municípios do estado de Pernambuco 

vendem souvenires que retratem objetos que lembrem os personagens de Lampião 

e Maria Bonita. Músicas e filmes eternizaram os personagens e suas histórias de 

vida. 

 O município de Venturosa (PE) ficou nacionalmente conhecido após o filme e, 

conforme foi visto no decorrer do projeto, intensificou-se o fluxo turístico após a 

repercussão do filme O Cangaceiro (1997). As pessoas estavam em busca de 

conhecer os cenários do filme e de se imaginarem no papel de seus personagens. 

Mesmo as pessoas que não haviam visto, poderiam ficar curiosas e interessadas 

após visitações às locações, tendo acesso às imagens, fotos, elementos cênicos, 

narrativas dos guias de turismo ou folheterias locais. Os filmes reforçam idéias e 

estereótipos conhecidos e atuam como um fator de influência no processo de 

decisão de pessoas na hora de viajar. Eles atuam no inconsciente coletivo, como 

uma propaganda subliminar, por meio das tramas ficcionais. Além do principal ponto 

turístico do município já ser alvo de visitantes em busca de outras modalidades do 

turismo, o fato de ser exibido em vários momentos dessa obra cinematográfica, 

também despertou (e ainda pode despertar) o olhar dos turistas para essa nova 

modalidade, o turismo cinematográfico. 

 Durante a pesquisa de campo constatou-se que os cenários e figurinos 

utilizados durante a produção do filme, não foram preservados. E que em nenhum 

momento os órgãos públicos responsáveis tiveram interesse em aproveitar o 
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sucesso do filme para desenvolver um planejamento turístico que preservasse esses 

locais e gerasse um turismo ordenado e lucrativo para Venturosa (PE).  

Em conformidade com o que foi dito no primeiro capítulo, o cinema possui 

uma força inigualável em promover atrativos turísticos e o fenômeno do turismo 

cinematográfico é tão grande que alguns países o adotam como estratégia para a 

promoção de seus destinos turísticos. Além do poder de promoção de um local, os 

indicadores econômicos também apontam que os países que investiram neste 

segmento tiveram retornos bastante favoráveis. 

Cada vez que um destino é retratado na tela, as regiões ganham visibilidade, 

atraem divisas e alavancam o desenvolvimento sustentável do turismo, do 

audiovisual e de segmentos econômicos derivados, como transporte, alimentação, 

mão-de-obra de construção civil, entre outros (BRASIL, 2007, p. 8).    

Além de não demonstrarem interesse em promover o município com o turismo 

cinematográfico, e não transparecer conhecimento com relação ao tipo de turismo 

que é o objeto de estudo deste trabalho, o poder público também não tem uma 

atuação consistente na preservação do patrimônio natural da Pedra Furada. Como 

já relatado anteriormente, escrituras rupestres já foram pichadas e 

permanentemente danificadas. Em relação ao turismo de aventura que acontece no 

local, também não foi encontrada nenhuma informação de que isto aconteça com 

autorização e de modo que preserve o local. Não tem nenhum profissional da área 

de turismo, meio ambiente, cultura, segurança, limpeza, ou qualquer outro que 

possa de maneira mais responsável monitorar o turismo no local. 

O município é conhecido na região por suas comidas típicas, por manter viva 

a tradição de serestas com músicas da cultura local e por ter inúmeros locais de 

belezas naturais. Mas nada disso é aproveitado como diferencial para 

desenvolvimento econômico e social local. Existe o potencial para desenvolver o 

turismo, e principalmente, ainda que tardio, desenvolver o turismo cinematográfico 

utilizando o filme O Cangaceiro (1997) como peça chave em seu projeto. No entorno 

do parque, o único estabelecimento que ainda existe é um bar, este possui 

infraestrutura simples, foi inaugurado após as gravações do filme e é administrado 

por um morador local.  
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Durante a pesquisa de campo, a autora conversou com três entrevistados no 

Parque, sendo um morador do município e dois visitantes de outras localidades. 

Apenas o último pode ser caracterizado como turista, pois a penúltima entrevistada é 

da região e foi moradora de Venturosa (PE) na infância e a mãe reside no município. 

Perguntou o principal motivo da visitação e se conheciam o filme. Todos os 

entrevistados permitiram ser identificados neste trabalho. As respostas foram 

gravadas em áudio e serão transcritas na integra a seguir. O primeiro foi o senhor 

Pedro Riso de Oliveira Lopes de 62 anos, morador de Venturosa, que respondeu 

que: 

Sou morador da cidade tem uns trinta anos. Vim do Ceará pra cá quando 
casei. De vez em quando gosto de passar aqui, esse lugar me acalma. 
Conheço sim o filme e até lembro da época que os atores da Globo 
estavam aqui gravando, mas eu trabalhava muito em não podia ver a 
gravação. Mas lembro que isso aqui ficava cheio (LOPES, 2014). 

 

 A segunda entrevistada foi a senhora Maria de Lurdes da Conceição de 46 

anos, a mesma mora na cidade de Pesqueira (PE), e viajava com seu esposo para 

visitar a mãe que mora na cidade. Maria de Lurdes respondeu: 

Quase todas as vezes que venho visitar minha mãe venho aqui. Durante 
minha infância brinquei muito aqui com meus irmãos e primos, na época 
que isso aqui era só mato e que pra chegar lá em cima era uma aventura 
até perigosa. Meu marido não gosta porque fala que aqui não tem nada, 
mas obrigo ele a me acompanhar. Conheço o filme mas nunca assisti, 
lembro que disseram que Luiza Tomé, aquela atriz de novela da Globo, 
ficou num hotel lá em Pesqueira, mas eu não sei se é verdade 
(CONCEIÇÃO, 2014). 

 

O terceiro entrevistado foi o senhor Daniel Lima Alencar de 22 anos, morador 

de Minas Gerais. Daniel estava passando as férias na casa de seus parentes na 

cidade de Alagoinha (PE) e ao ser informado por sua tia sobre o local decidiu 

conhecer. O jovem respondeu: 

É a primeira vez que visito a cidade onde minha mãe nasceu, só que lá não 
tem muito o que fazer. Perguntei a minha tia o que tinha de legal nas 
proximidades, e ela me falou desse parque natural. Gosto muito de fazer 
trilhas e decidi conhecer. Estou impressionado com a vista, é realmente 
incrível a visão que se têm lá de cima. Ela comentou alguma coisa desse 
filme, mas eu nunca vi não. Mas já vi um filme do Lampião, ele matava todo 
mundo e tinha muita moral na cidade (ALENCAR, 2014). 
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Após as respostas, a autora fez uma segunda pergunta. Sobre o que eles 

achavam se naquela região fosse desenvolvida uma infraestrutura melhor, com a 

presença de uma sala de visitação mais estruturada, com painéis que contassem a 

história e possuísse imagens da gravação do filme, com roupas e objetos cênicos 

usados pelos atores e produção; de lojas que vendessem lembranças como 

camisas, chaveiros, chapéus, DVDs do filme e outros souvenires que servissem 

como recordação de sua visitação ao local; restaurantes, melhores sanitários. E o 

que se essas mudanças ocorressem, se eles concordavam em pagar um valor de 

entrada no parque. Valor esse que seria para a manutenção do local e para o 

pagamento de funcionários. O senhor Pedro Riso, respondeu que: 

Nunca me passou isso pela cabeça, mas acho que ia ser uma ideia boa. É 
uma pena que as crianças não tenham muito conhecimento da história dos 
cangaceiros. E acho que maioria delas nunca viu o filme também. Assim 
iam ficar mais curiosas e até procurar o filme pra ver. E pra quem vem de 
fora ia ser legal poder tirar foto e levar presente pros parentes né? Só não 
acho que tinha que cobrar de quem mora aqui, eu ia deixar de vim sempre 
porque não ia ter como ficar pagando ingresso sempre (LOPES, 2014). 

 

É importante que a população local compreenda que o turismo 

cinematográfico pode contribuir para o crescimento de sua região, além de gerar 

empregos e movimentar a economia local. Segundo Cartilha do Turismo 

Cinematográfico Brasileiro (2008), a transformação de um local em um destino 

audiovisual resulta de forma imediata na movimentação de uma enorme cadeia 

produtiva e, em um futuro próximo na vinda de vários turistas à região. Com isso 

muitos novos negócios podem ser desenvolvidos a partir da criatividade da região 

em explorar subprodutos gerados a partir da filmagem em sua região, como a 

produção de pacotes turísticos e mapas das locações, criação de souvenirs, entre 

outros. 

Maria de Lurdes respondeu: 

Ia ser ótimo, meu marido ia parar de reclamar que aqui não tem o que 
fazer aqui (risos). Sem contar que no final de semana o povo de 
Venturosa ia ter onde almoçar fora e ver gente nova, porque se 
ficasse assim do jeito que você tá falando até o pessoal dos outros 
estados iam ter mais interesse de conhecer aqui. Se essa entrada 
não fosse muito cara eu pagaria, gosto muito desse lugar e ele tinha 
que ter alguém para cuidar mais dele mesmo (CONCEIÇÃO, 2014). 
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  Compreendendo o interesse do público por melhorias nos locais alcançados 

pelo turismo cinematográfico, as cidades e estados precisam se organizar para 

manter esse interesse vivo a longo prazo e para transformá-lo em benefícios 

concretos para esses locais e para as pessoas que ali vivem. 

Já Lucas respondeu:  

Estou no terceiro período de Arquitetura e Urbanismo na faculdade, 
logo que cheguei aqui pensei nisso, que se esse lugar merecia um 
investimento. E sim, seria bastante interessante contarem o que já 
ocorreu aqui, despertaria a atenção das pessoas e manteria a história 
viva. Sobre cobrar entrada acho válido, dificilmente não se paga pra 
entrar nos locais hoje em dia. Mas por ser um parque natural e no 
interior, o valor devia ser bem baixo, só mesmo para ajudar na 
contratação de funcionários e para ajudar a manter o parque em boas 
condições de visitação. Acredito que seria até mais interessante, não 
cobrar entrada e cobrar aluguel dos estabelecimentos (ALENCAR, 
2014). 

 

Após todas as análises a autora afirmou sua hipótese de que o turismo foi 

impactado positivamente com a repercussão do filme, mas que infelizmente não 

ocorreram os investimentos necessários para que o turismo cinematográfico tivesse 

progresso. Porém, de acordo com as entrevistas realizadas e com as respostas 

obtidas, conclui-se que ainda está em tempo do poder público tomar as iniciativas 

necessárias para desenvolver o turismo no município de Venturosa, focando 

principalmente no turismo cinematográfico, com base no filme estudado. 

O filme O Cangaceiro (1997) já está em processo de esquecimento por ser 

um filme relativamente antigo. Entretanto, o município ainda pode se apropriar deste 

legado e incentivar sua exibição. Além disso, o poder público local tem a 

possibilidade de se estruturar e captar novas produções para o local, contribuindo 

para a composição de novos atrativos com base em gravações futuras. 

Com base nas duas agencias estudadas, a autora notou que estas 

enfatizavam apenas o turismo de aventura. A cultura sertaneja é muito marcante e 

pouca exaltada pelas agências e pelo poder público da região. Além do legado do 

filme, o município poderia se apropriar também do legado do Cangaço, que é muito 

significativo para a cultura da região, podendo contribuir para o progresso do turismo 

cultural local.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É necessário sensibilizar o trade turístico nacional sobre o quanto o turismo 

pode se beneficiar ao disseminar seus destinos no mundo do entretenimento. O 

turismo cinematográfico é entendido por muitas cidades como um mecanismo de 

promoção de determinado destino e até mesmo como contribuinte para o 

desenvolvimento econômico de determinado lugar. Conforme analisado no capítulo 

1, ele é um segmento potencial da atividade turística, que cresce em proporção 

gradativa nas regiões onde estiver introduzido, gerando maior renda para a 

população local, e motivando um grande número de turistas a frequentarem regiões 

que ofereçam como produto a efetivação de atividades associadas ao cinema.  

O Brasil é um país que tem um enorme potencial de produção turística, pois 

contém um conjunto de elementos disponíveis que podem ser combinados e 

convertidos em valores turísticos a serem ofertados aos turistas, sendo assim é 

também um país bastante promissor para o turismo cinematográfico. Em uma 

análise abrangente o país é visto no cenário internacional como uma nação 

privilegiada, que possui diversos elementos naturais ainda inexplorados, bastante 

aspectos culturais relevantes e com a criatividade vista como um elemento 

diferencial de sua identidade. Tendo percebido isso, o país começou a compreender 

a necessidade de investimentos nesse segmento, entendendo que este é uma 

mercado em crescimento e milionário. 

Após os filmes as visitações aos sets começaram a se intensificar, as vendas 

de souvenires cresceram e as criações de novos roteiros surgiram. Algumas cidades 

do país já utilizam o turismo cinematográfico como método de promoção de seus 

destinos, com os casos das cidades de Cabaceiras (PB) e de Gramado (RS), que 

são ótimos exemplos de uma promoção turística possibilitada pelo cinema.   

Ao ser exposta num filme, a região acaba revelando também sua identidade 

cultural para o mundo, proporcionando assim uma visão mais específica do que tem 

a oferecer para o turista. O município de Venturosa (PE) teve um aumento 

considerável no seu fluxo turístico após ser set de filmagem do filme O Cangaceiro 

(1997). Até então uma cidade pequena do interior nunca havia recebido o número de 

turistas que recebeu após o filme ser lançado. Assim como Venturosa (PE), várias 
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regiões ao redor do mundo já se beneficiaram de alguma forma com o turismo 

cinematográfico e cada vez mais ele se consolida como uma ferramenta de 

promoção e até mesmo de criação de um destino turístico. 

O principal ponto turístico do município de Venturosa (PE), e um dos objetos 

analisados na pesquisa de campo, confirma o reflexo positivo que o turismo 

cinematográfico pode proporcionar para o turismo do local receptor. Embora o 

Parque da Pedra Furada possua até os dias atuais uma infraestrutura precária e 

limitada, com ausência de sinalizações, sanitários, bebedouros, folheterias, atrai 

bastantes visitantes que são motivados por diversos fatores a visitarem o parque, 

em especial o turismo de aventura.  

O município de Venturosa tem um enorme potencial para o turismo, mas 

algumas medidas bastante urgentes precisam ser tomadas para que os atrativos 

não continuem sendo depredados. Em consequência de um turismo desordenado e 

não orientado, a autora pôde checar alguns impactos negativos que o local sofreu. 

Conforme citado no segundo capítulo, as rochas com escrituras rupestres sofreram 

pichações e parcialmente destruídos. Seria bastante interessante qualificar a mão de 

obra local, e fazer investimentos na promoção e preservação local.  

O filme O Cangaceiro (1997), conforme apresentado neste trabalho, foi 

gravado no estado de Pernambuco, mais especificamente nos municípios de 

Venturosa, Pesqueira e Morro dos Ossos. Este retrata o cangaço, movimento social 

de grande importância para a cultura da região nordeste. 

Durante a pesquisa de campo a autora pôde confirmar que o fluxo turístico no 

parque aumentou consideravelmente após a gravação do filme, e que mantém um 

fluxo maior de turistas que antes do filme ter divulgado o município de Venturosa 

(PE).  

O sertão, o clima seco e a falta de chuvas deram origem ao movimento do 

cangaço e por muito tempo foram motivos apenas de sofrimento para o povo da 

região nordeste do país, porém atualmente atraem olhares dos diretores de cinema 

justamente por suas condições climáticas. 

De acordo com tudo que foi observado ao longo desse trabalho, no capítulo 3 

a autora concluiu que o município de Venturosa teve uma excelente oportunidade de 



68 

 

 

desenvolver outras modalidades de turismo na cidade, o principal deles o turismo 

cinematográfico. Mas que em função da falta de interesse do poder público local e 

pela falta de conhecimento técnico em relação à esse tipo de turismo e de seu 

potencial, isso não aconteceu. 

Além de não demonstrarem interesse em promover o município com o turismo 

cinematográfico, o poder público também não apresenta uma atuação consistente 

na preservação do patrimônio natural da Pedra Furada. Como já relatado 

anteriormente, escrituras rupestres já foram pichadas e permanentemente 

danificadas. Em relação ao turismo de aventura que acontece no local, também não 

foi encontrada nenhuma informação de que isto aconteça com autorização e de 

modo que preserve o local. Não tem nenhum profissional da área de turismo, meio 

ambiente, cultura, segurança, limpeza, ou qualquer outro que possa de maneira 

mais responsável monitorar o turismo no local. 

Durante as entrevistas com visitantes do Parque da Pedra Furada, foi 

possível notar que mesmo para os que não conheciam o filme, que a sugestão de 

implantar um projeto que retratasse a cultura local através deste, seria bem aceita e 

até mesmo um fator motivacional e determinante para a visitação do local pelos 

turistas.  Existe sim potencial no município em questão de desenvolver, mesmo que 

tardio, o turismo cinematográfico em consequência do filme O Cangaceiro (1997). 

Porém é necessário que a postura dos governantes seja diferente e que seja 

entendida a importância que este seguimento têm para desenvolver o turismo local, 

e em consequência contribuir para o desenvolvimento de maneira geral do 

município. 
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