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Resumo: O presente artigo tem como objetivo fazer uma reflexão sobre o filme Bacurau 
(2019), dos diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. É no recorte 
insurgente que buscamos refletir sobre a potência cinematográfica por meio das 
subjetividades na produção desta cartografia da resistência. Assim, os conceitos de 
territorialidade e dispositivos sociais, relacionados pela noção de decolonialidade, 
fornecerão chaves interpretativas para essa análise. 
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Introdução  

O artigo busca refletir as narrativas que afloram no filme Bacurau (2019) a partir 

dos processos afetivos de resistência presente no âmbito macro e micropolítico da 

historiografia brasileira provocados pelo sistema colonial, que se mantêm viventes nas 

relações sociais deste país. O filme, lançado em 2019, foi escrito e dirigido por Kleber 

Mendonça Filho e Juliano Dornelles. A obra conquistou o Prêmio do Júri no Festival 

de Cannes de 2019, tornando-se o segundo filme brasileiro da história a ser laureado na 

disputa geral. O filme destaca-se por evocar noções de pertencimento e de identidade 

por meio do retrato que faz do sertão brasileiro. 

Assim, surge a cidade fictícia de Bacurau. O local desassistido e esquecido pelo 

poder público, não mapeado, cuja maior força está justamente no seu povo. A cidade 

vira alvo de forasteiros norte-americanos, que de forma sádica e sem justificativa os 

atacam. É nesse enredo que os moradores fazem o que sempre souberam fazer, resistir 

e insurgir. O filme é marcado pelo sistema de organização e emancipação popular, 

característico da história da colonização brasileira. É importante ressaltarmos que esta 

região no sertão pernambucano passou por um intenso processo de exploração de 

monocultura por meio da cana de açúcar, que ao longo dos anos degradou o solo e 
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seguiu pelo abandono do interesse estatal. A aridez do terreno se uniu a áreas inóspitas 

na construção do imaginário associado ao sertão pernambucano e seus personagens. A 

luta política se torna uma linha de fuga para a existência dessa população que busca 

sobreviver. A partir desse cenário social, as relações provenientes das subjetividades 

desse povo atreladas ao poder do cinema compõem uma nova cartografia ao sertão 

pernambucano fundamentada na noção de insurgência e de resistência na criação de 

novas imagens para esse território. 

 

A abertura cartográfica do novo cinema pernambucano brasileiro para o mundo 

Ao tomarmos a cidade de Bacurau como um corpo político, observamos um 

comportamento semelhante à noção de dispositivo presente na obra de Michel Foucault. 

Dessa forma, essa cidade apresenta oscilações afetivas na sua constituição atravessadas 

por discursos e imaginários que operam de maneira relacional. Uma grande rede de 

conexões surge a partir desse território de disputa econômica e política. Rastros e 

vestígios se mantêm como imagens latentes neste deslocamento entre tempo e espaço, 

possibilitando uma abertura cartográfica pelas subjetividades. Sendo assim, o afeto da 

resistência surge como um elemento propulsor para a criação dessas novas narrativas 

por intermédio do cinema. 

Seguimos por um breve devir histórico sobre a cinematografia brasileira para 

elencar pontos relevantes que permitam compreender a potência constituída pelo Novo 

Cinema Pernambucano. Desde a década de 50 e 60 do século XX, o nordeste brasileiro 

era apresentado nas narrativas desenvolvidas pelo movimento do Cinema Novo com o 

objetivo de fazer uma denúncia social. Com o decorrer dos árduos anos da ditadura 

militar, a atividade cinematográfica diminuiu bastante. A partir dos anos de 1990, a 

abertura política e o início do governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), que 

estava aliado às ideias neoliberais, contribuíram para a decadência da cultura no país, 

seguido com a extinção dos principais órgãos de financiamento da produção 

audiovisual como a Empresa Brasileira de Cinemas (Embracine), a Fundação do 

Cinema Brasileiro e o Concine (Conselho Nacional de Cinema).  Portanto, o setor 

encontrava-se paralisado diante das normas implementadas por tal sistema, chegando a 

haver fases nesse período em que a produção foi zero. 



60 
 

O movimento da retomada do Cinema Brasileiro3 se originou em meados dos 

anos de 1995, após inúmeras rupturas ocorridas no dispositivo cinematográfico nas 

últimas décadas vivenciadas pelos realizadores. A instabilidade de construir um cinema 

nacional sem um fomento estatal era muito complexa. A arte cinematográfica é 

extremamente cara, logo poucos filmes eram realizados. A entrada exorbitante de 

filmes norte-americanos nas salas de cinema no Brasil não permitia ter concorrência de 

mercado, gerando uma fratura na cadeia de desenvolvimento deste produto nacional e 

de valorização deste pela sociedade brasileira. 

Observamos uma importação enorme de filmes norte-americanos para as salas 

brasileiras aliada ao desmonte cultural na construção do imaginário de se fazer cinema 

no Brasil. A sociedade brasileira termina por depreciar o produto nacional e considerá-

lo de péssima qualidade em comparação ao internacional. O emaranhado de ações é 

resultado do déficit de obras produzidas e se mescla aos impasses da instabilidade do 

setor audiovisual no Brasil com a falta de leis de proteção do mercado cinematográfico 

e de políticas públicas para corporizar esse setor.  

Nesse contexto, o filme Baile Perfumado (1996), de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, 

tornou-se um marco no cinema de Pernambuco ao ser o primeiro longa-metragem 

produzido na região. O cinema pernambucano começa a construir um cinema mais 

regionalista, com sotaque marcante. Assim, as narrativas resgatam as crises 

provenientes de longos séculos vivenciados pela exploração do sertão, ao mesmo tempo 

em que apresenta uma multiplicidade de camadas da cultura do homem nordestino. Esse 

cinema busca trazer novas narrativas, sensações e afetos sobre a vivência desses povos. 

Vale ressaltar que essa nova perspectiva no cinema pernambucano não se restringiu à 

denúncia social e ao uso da luz natural, como feito pelo movimento do Cinema Novo 

ao abordar esse território.  

A retomada do Cinema Pernambucano foi composta por uma combinação entre 

antigos e jovens cineastas que começaram a se destacar nos festivais nacionais e 

internacionais, em especial em Cine-PE e na Janela Internacional de Cinema de Recife, 

ao trazer um novo olhar, distinto daquele que prevalecia no cinema comercial e nas 

telenovelas. 

 

 
3 Ikeda, Marcelo. 2015. Cinema brasileiro a partir da retomada: aspectos econômicos e políticos. São 
Paulo: Summus. 
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Sem deixar de ser realista, o cinema pernambucano buscou 

afirmar uma espécie de sotaque fílmico (Nacify 2001) através da 

caricatura, do estranhamento e do excesso local. Ou seja, recupera-se 

a matriz pictorialista monumental da década de 1950, mas acentua-se 

o folclórico na mesma medida que se adere a um discurso 

modernizante e tecnológico. E é justamente a esse localismo 

folclórico, às paisagens do sertão, do agreste e da zona da mata, a este 

excesso grotesco e caricatural do Nordeste. (Prysthon 2017, 7) 

 

A partir dos anos 2000, o Novo Cinema Pernambucano amplia suas vertentes: 

desde a concepção do roteiro até o processo estético de criação dos filmes. As 

premiações em festivais nacionais e internacionais possibilitaram o reconhecimento de 

muitos de seus cineastas, além da introdução de investimentos no setor audiovisual da 

região por meio de fomentos e reformulação de políticas públicas gerenciadas pelo 

Fundo Setorial do Audiovisual4. Esse fundo é uma ação proveniente do governo federal 

e coordenada pela Agência Nacional de Cinema (Ancine). Com isso, o diálogo entre o 

governo federal e o governo estadual resultou em uma reestruturação e na 

implementação de políticas públicas, como a Lei nº15.307/2014, a Lei do Audiovisual 

do Estado de Pernambuco. 

O realizador Kleber Mendonça Filho, diretor e idealizador de Bacurau, tornou-se 

um dos maiores destaques do Novo Cinema Pernambucano com os curtas-metragens 

Vinil verde (2004) e Recife frio (2009), e os longas-metragens O som ao redor (2012), 

Aquarius (2016) e Bacurau (2018). Construiu uma carreira fundamentada na crítica 

cinematográfica e atuou por longos anos na Fundação Joaquim Nabuco, órgão de gestão 

cultural localizada na capital pernambucana. No período de sua gestão, desenvolveu 

curadoria de mostras e criou cineclubes para a formação de plateias com preços 

acessíveis para a exibição.  

Os diretores e sua equipe são uma espécie de cartógrafos ao propor uma 

metodologia para compor a narrativa cinematográfica. O objeto de pesquisa para o 

desenvolvimento do roteiro se mescla à ida ao campo, para o diagnóstico das locações 

e personagens emergentes. As sensibilidades presentes em cada espaço se confrontam 

 
4 O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) foi criado pela Lei nº11.437/06 com o objetivo de impulsionar 
toda a cadeia produtiva da atividade do Audiovisual no Brasil.  
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às subjetividades humanas, aos jogos de poderes e aos vestígios presentes nas camadas 

ficcionais. Observamos a fundamentação de uma cartografia social contextualizada 

com uma situação política, social e histórica em seu recorte e só existente junto à 

presença do cartógrafo nesse processo.  Dessa forma, Bacurau nasce desse entrelaçado 

de conexões rizomáticas e profundas em que as fissuras geram uma cartografia sobre 

um Brasil fictício, mas real em suas entrelinhas e suas experiências.  

 

Camadas, conexões e rastros da cartografia: O que é Bacurau?  

Bacurau foi realizado pelos diretores Kleber Mendonça Filho, citado 

anteriormente, e Juliano Dornelles. Essa narrativa integra uma nova safra de obras 

cinematográficas realizadas na região Nordeste do Brasil e tornou-se icônica do Novo 

Cinema Pernambucano contemporâneo.  É importante lembrar que essa região sempre 

foi composta por imaginários coletivos, que se iniciaram na época do Cinema Novo, 

cujo objetivo era trazer a crítica social à realidade brasileira por meio da Estética da 

Fome5. Hoje, a produção cinematográfica nordestina contemporânea busca criar uma 

gama de novos imaginários, não se restringindo às palavras de Glauber Rocha, com a 

desmitificação dos arquétipos do homem nordestino e suas mazelas por meio da 

valorização do povo nordestino na composição de uma nova cartografia social deste no 

país. Um resultado salutar dessa empreitada são as premiações nacionais e 

internacionais que agregam valor ao cinema brasileiro.  

 

O problema internacional da América Latina é ainda um caso 

de mudança de colonizadores, sendo que uma libertação possível 

estará ainda por muito tempo em função de uma nova dependência. 

Este condicionamento econômico e político nos levou ao raquitismo 

filosófico e à impotência, que, às vezes inconsciente, às vezes não, 

geram no primeiro caso a esterilidade e no segundo a histeria. (Rocha 

2004, 64) 

 

A cidade fictícia de Bacurau está localizada no interior do estado de Pernambuco. 

O filme se inicia com uma aula de Geografia e um dos alunos não identifica a cidade 

 
5 Manifesto criado por Glauber Rocha, em 1965, durante o Congresso Terceiro Mundo e Comunidade 
Mundial, em Gênova. A ideia era apresentar os princípios fundamentais para a composição do 
Movimento do Cinema Novo no Brasil, o engajamento das artes e as denúncias sociais da época.  
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no mapa do Brasil. A criança abre o tablet e busca na internet alguma resposta para a 

sua pergunta, mas não há soluções. Como uma cidade não existe, mas a população tem 

acesso à internet? O próprio nome da cidade Bacurau se constitui de um rizoma6, com 

linhas de fuga e se desterritorializa pela resistência. O termo denominado para a cidade 

é o de um pássaro que se camufla de dia em meio às folhagens e atua à noite. Os 

dispositivos estatais são mapeados diante do povo, que age com suas subjetividades e 

desejos no campo da micropolítica. 

Compreendemos que a cartografia se constitui por uma multiplicidade de 

conexões e caminhos, e isso é fundamental para as subjetividades no inconsciente de 

cada espectador. Bacurau traz essas alianças que são formadas e destruídas de acordo 

com a vivências de seus personagens, movidos pelos desejos presentes em rastros 

históricos. “É sempre por rizoma que o desejo se move e produz. Toda vez que o desejo 

segue uma árvore acontecem as quedas internas que o fazem declinar e o conduzem à 

morte; mas o rizoma opera sobre o desejo por impulsões exteriores e produtivas” 

(Deleuze e Guattari 1995, 22). 

Moradores ficam na entrada da cidade e informam no rádio a todos os moradores 

o acesso à Bacurau. O caminhão de água, os remédios, o político, a diversão por meio 

do sexo chegam à cidade. Os territórios variam e interagem com as fraturas geradas 

pelo abandono dessa cidade diante ao Brasil. O povo de Bacurau é uma comunidade. 

Da igreja de portas fechadas ao museu abandonado, vemos o comportamento destes 

espaços se assemelham aos dispositivos de poderes que vão se transformando à 

realidade existente.  Segundo Félix Guattari e Suely Rolnik, no livro Cartografias do 

desejo, “tais mutações da subjetividade não funcionam apenas no registro das 

ideologias, mais no próprio coração dos indivíduos, em sua maneira de perceber o 

mundo, e de se articular com o tecido urbano” (Guattari e Rolnik 2007, 34). 

O uso da cartografia social como proposta metodológica aliada à estética presente 

em Bacurau como um estado variacional constante nas relações, isto é, operações 

realizadas pelos afetos por meio da resistência, gera uma mudança em todos os 

envolvidos nesta cidade. Os desejos pulsam para evitar a banalidade da morte diante da 

imagem do colonizador norte-americano e gerar um outro campo de disputa e 

 
6 Conceito criado por Deleuze e Guattari no livro Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, v. 1, com a 
função de criar um mapeamento de pensamentos transversais e organizacionais na produção de novas 
cartografias para a compreensão epistemológica e um novo olhar às reflexões. O rizoma é uma aliança.  
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sobrevivência. Dessa forma, “[a] questão da micropolítica é a de como reproduzimos 

(ou não) os modos de subjetivação dominantes” (Guattari e Rolnik 2007, 155).  

Neste movimento entre tempo e espaço, as linhas de desterritorialização do 

passado colonial ainda compõem ligações na cultura brasileira atual por intermédio de 

imaginários e discursos que buscam existir como forma de manutenção do poder das 

elites locais. Dessa forma, imagens do passado se chocam com imagens de um possível 

futuro, criando um embate entre linhas de forças nas quais a fuga em Bacurau é 

proveniente da insurgência.  

A sequência da aula de Geografia, conforme vemos na imagem 1, começa com o 

professor tentando mostrar a localização de Bacurau num mapa: essa demonstração é 

feita com o auxílio de um tablet, pelo qual se consulta à internet.  Cada vez que faz uma 

busca no site de pesquisa, o professor é confrontado com a evidência de que não há 

qualquer referência da cidade no mapa, o que o deixará progressivamente intrigado. 

Embora essa comunidade tenha acesso à comunicação via satélite, a cidade parece ter 

desaparecido do mapa. Mas o que isso quer dizer? Foi apagada dos mapas? Bacurau 

não existe mais nos registros brasileiros?   

 

 
Imagem 1 - Onde está Bacurau? Fonte: frame do filme de Mendonça Filho e Dornelles 

(2019). 
 

A cena, ainda no início do filme, representa, simbolicamente, lugares 

desassistidos no interior brasileiro. Locais onde a força política e a força social não 

estão consolidadas como espaços de existência. Ironicamente, o filme demonstra uma 

sociedade já automatizada e digitalizada, que entende a geolocalização, mas que não 

faz parte fisicamente disso. Vale ressaltar que em diferentes partes da obra, localizamos 

o tempo e o espaço em que se passa o enredo, coberto de uma sociedade tecno-

autoritária num Brasil de um futuro próximo. O personagem Plínio, interpretado pelo 

ator Wilson Rabelo, é um ícone para a reflexão sobre educação, o qual mantém a escola 

como bem maior e mais importante para a cidade. Ao desejar localizar onde fica 
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Bacurau, o personagem dá voz sobre a necessidade da tomada de consciência da 

população em compreender as narrativas dessa cidade feita por quem a habita e pelos 

colonizadores que a mapeiam. Desse modo, reflete sobre quem e como foram 

delimitados os territórios brasileiros por meio da exploração privada, excluindo a 

população local de direitos.  

 

 
Imagem 2 - Enterro. Fonte: frame do filme de Mendonça Filho e Dornelles (2019). 
 

Nos primeiros minutos do filme, deparamo-nos com um caminhão pipa que 

abastece de água a cidade, numa negociação coletiva e protetora dos bens para 

existência comum. Em Bacurau existe afeto. Apesar de ser um local pequeno e não 

localizado, ali existem pessoas com as suas próprias hierarquias sociais, a sua cultura e 

diversas relações entre os seus cidadãos. Ainda no início, existe a morte de Dona 

Carmelita, interpretada por Lia de Itamaracá, 94 anos, que é velada em casa, com seus 

familiares e amigos ao redor. Ela representa as conquistas e as carências daquele povo 

sofrido. Apesar de triste, a morte de uma mulher idosa e negra retrata a imagem da 

resistência de uma país atravessado por complexos problemas estruturais em 

decorrência da escravidão. O cortejo fúnebre vai além de uma despedida, reforça os 

laços de que a luta continua, ao passo em que o luto é compartilhado por toda a 

comunidade.  
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Imagem 3 - Museu e igreja de Bacurau. Fonte: frame do filme de Mendonça Filho e 
Dornelles (2019). 

 

Uma forte e simbólica representação no filme é a memória e o patrimônio da 

cidade. Mais tarde, descobrimos ao longo da narrativa um embate desses lugares com 

a estrutura física, um espaço transformado pelo afeto da resistência. Este afeto se torna 

a base da coletividade e união representada pelo povo de Bacurau.  

Antes mesmo da chegada dos forasteiros, americanos, europeus e com auxílio de 

brasileiros, a cidade vira alvo. O caminhão que transporta água é baleado como uma 

tentativa de primeira afronta. Logo depois que o sinal de internet é bloqueado, drones 

começam a fazer a vigilância da região e pessoas são assassinadas. Não se sabe o porquê 

do ataque, mas os moradores se unem para fazer algo que lhes pareça familiar, resistir.  

 

 

Imagem 4: Drone. Fonte: frame do filme de Mendonça Filho e Dornelles (2019). 
 

Vale fazer uma breve contextualização histórica. O sertão brasileiro é marcado e 

lembrado pela noção espacial de ser o primeiro lugar de colonização, constituído por 

áreas exploradas nas quais existia um controle colonial de grandes famílias e da igreja. 

Esse controle foi primeiramente construído pelos colonizadores portugueses (Amado 

1995, 148). Essa realidade histórica é constante no imaginário brasileiro, 

principalmente na narrativa construída pelo filme. Bacurau é uma cidade de pessoas e 

grupos não hegemônicos, ou seja, fazem parte de um grupo social brasileiro de pessoas 
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não brancas/não norte globais, o que, de certa maneira, repete um realismo histórico 

brasileiro. Um curioso trecho do filme remete para uma hierarquização social cotidiana 

no Brasil dos chamados sulistas brasileiros. Essa hierarquização consiste numa 

aproximação maior dos sulistas com os colonizadores, ou seja, eles veem de um lugar 

do país com maior concentração de descendentes europeus e, nessa perspectiva, são 

brasileiros que colaboram com a invasão, julgam-se como pessoas mais nobres, brancos 

e puros, problematizando, assim, a discussão de branquitude7. 

Ao dar início à resistência, a população de Bacurau procura Lunga, papel do ator 

Silvero Pereira, um bandido foragido. Bacurau possui poder público, conduzido por um 

prefeito corrupto, negligente e que cogita ainda uma aliança com os estrangeiros 

invasores. Esse mosaico cartográfico do filme corresponde à sua força política e 

insurgente. Entendemos aqui que insurgência é um conceito fundamental para essa 

análise, que pode ser considerada e entendida como as ações realizadas por um grupo 

minoritário dentro de um estado para forçar uma mudança política – ou seja, são ações. 

No caso de Bacurau, essas ações precisaram ser armadas, violentas e operarem com o 

mesmo caos que os opressores agiam.  

É importante refletir que as democracias que regem o hemisfério Sul, dentre elas 

o Brasil, não foram suficientes para garantir acesso aos direitos ou à riqueza social 

produzida de forma igualitária. Bacurau representa a resistência a uma história que se 

repete, como o próprio filme demonstra ao elucidar o que de fato existe dentro do museu 

da cidade. James Holston (2009, 245) denomina esse fenômeno de “cidadanias 

insurgentes”, encarnadas em movimentos de contraposição e resistência às 

desigualdades a que estão submetidos os indivíduos que presenciam esses fenômenos. 

Um movimento é uma ação simbólica e histórica pela qual é gerada uma cidadania 

assente na luta e na disputa.  

 

Considerações finais 

Bacurau reconfigura uma nova narrativa sobre a resistência do povo brasileiro 

diante dos dispositivos de poderes dominantes. O filme se torna uma abertura 

potencializada pelo cinema. Um herói advindo da marginalidade, que pinta suas unhas 

e vive com dois homens; uma líder, Domingas (Sônia Braga), que é casada com outra 

 
7 Ser branco assume significados diferentes, compartilhados culturalmente, em diferentes lugares, “como 
a posição do sujeito, surgida na confluência de eventos históricos e políticos determináveis” (Steyn 2004, 
121). 
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mulher; um valente que faz sobrancelhas; um psicotrópico que mobiliza e faz parte dos 

ritos do lugar. Ou seja, uma população diversa, com forte base na valorização dos seus, 

na educação e na cultura. Uma existência de guerrilha, contra a opressão, o sadismo e 

os interesses dos mais diversos daqueles que ainda se acham colonizadores.  

Realizar uma cartografia do filme, mesmo que breve, é reviver um passado de 

lutas brasileiras, mas não qualquer luta. Trata-se de um campo de disputa nordestina, 

sertaneja, do que há de mais excêntrico e real no povo brasileiro.  
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