
	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Um documentário, oito seres, várias 
perguntas. 9.500 quilômetros, 34 dias. 
Um alfabeto, 26 letras e 35 fonemas. 
Mais do que números, o filme 'Sertão 
como se fala' soletra narrativas daqueles 
que aprenderam a falar as primeiras 
letras por meio do abecedário sertanejo. 

	

	

	

	

	

	



	

Documentário	investiga	o	adecedário	do	sertão	e	revela	
um	lugar	em	busca	do	seu	pertencimento			

 

Para realizar as gravações, equipe percorreu 9.500 quilômetros, passando por 7 estados 
nordestinos.  

 

Um modo foneticamente diferente de falar o alfabeto. No lugar de pronunciar a letra 
“éle”, se diz “lê”, “eme” é “mê”, “éne” é “nê”. É nesse adecedário sertanejo que o 
documentário “Sertão como se fala” mergulha ao percorrer 9.500 quilômetros por 
sete estados do Nordeste brasileiro: Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará, 
Piauí e Alagoas. O filme, com duração de 71 minutos, investiga o que isso quer dizer 
do cotidiano de um povo e mostra um lugar em busca do seu pertencimento histórico. 

Entrevistando sertanejos, entre eles educadores, professores, alunos, estudiosos e 
artistas, o filme revela o ABC do sertão como um forte traço identitário sertanejo em 
processo de extinção que ao longo dos anos ganhou também uma conotação 
pejorativa e, pouco a pouco, a partir de modelos de uniformização da língua, foi 
perdendo espaço para o alfabeto formal da língua portuguesa. 

O filme também é um documentário sobre um outro sertão, onde já é possível se 
encontrar homens e mulheres em busca das suas heranças culturais e interessados em 
propagar valores e expressões do povo sertanejo. 

“Sertão como se fala” já foi selecionado para o Panorama Internacional Coisa de 
Cinema, em Salvador, na Bahia, em 2016 e também para a Mostra de Cinema: 
Cultura, Arte e Poder, do Verão Arte Contemporânea, em Belo Horizonte, Minas 
Gerais, em 2017. Agora, o filme está sendo enviado para outros festivais e mostras. 

O documentário foi realizado de maneira independente, por meio de um 
financiamento coletivo no site Catarse e contou com quase 400 colaboradores de todo 
o Brasil. 

Para conhecer mais do projeto acesse: sertaocomosefala.wordpress.com| 
facebook.com/sertaocomosefala | instagram.com/sertaocomosefala. Contatos para 
imprensa e informações gerais: 31.99188-9606 [Leandro Lopes] ou 
sertaocomosefala@gmail.com. 	

  

 

	


