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EUROPA, SÃO PAULO, NORDESTE- ALDEIA UNIVERSAL78• 

O professor Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes 

questiona na entrevista abaixo a imagem do "Nordeste" como 

região decadente, retrato da pobreza no país. 

A fatalidade de uma região marcada pelo atraso ou a construção 

de uma região a partir de relações de poder? O Vida & Arte Cultura 
pergunta sobre as coordenadas históricas do Nordeste. 

Se você estiver perdido no emaranhado de expressões culturais 

do Brasil, distribuídas entre os quatro pontos cardeais do vastíssimo 
território nacional, pode ser útil um inventário cartográfico dos este
reótipos brasileiros, uma estratégica operatória que compartimente as 

variáveis em um número limitado de coordenadas. 

Em um esforço preciso de síntese, é possível chegar a um nú

mero que cabe nos dedos de uma mão, contabilizando, a partir do 

dedão, o gaúcho dos pampas, o malandro carioca, o paulistano 
estressado, seguido do nortista -o povo da floresta - e chegando, 

finalmente, ao "nordestino". 

É bem verdade que existem erros crassos na sua tipologia, falhas 

no método e ausências imperdoáveis como o caipira, espécime que 
vai de São Paulo ao Mato Grosso, passando por Minas Gerais. Toda
via, sua estratégia já indica percursos relativamente delimitados e tem 
um trunfo no ponto colateral localizado entre o Norte e o Leste, que 

encobre de uma só vez nove estados da Federação! 

Uma viagem ao "Nordeste" pode proporcionar ao turista um 
mergulho em um Brasil atemporal, com expressões da tradição popu
lar vivas e um povo que seria sempre alegre, não fosse a recorrência 
da escassez de água, fenômeno que leva o singelo nome de "seca", 
marca indelével do povo do sertão, signo do atraso da região mais 
pobre do Brasil. 

78 O POVO- vida & arte cultura, Fortaleza, domingo, 24 de Julho de 201 O, pp. 4-5 . 
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Entre fato e ficção, esse exercício descabido acaba por revelar ima
gens de um "Nordeste" que são instantaneamente suscitadas ao se 
levantar o assunto. O Vida & Arte Cultura questiona esses padrões e 
investiga as razões históricas por trás da construção desses estereótipos. 

O professor Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes é cearense, in
telectual talhado nessas terras, viajado em tantas outras, membro da 
Academia Cearense de Letras e do Instituto do Ceará (Histórico, Ge
ográfico e Antropológico). Autor do ensaio "EXISTE O NORDESTE? 
- Histórico da Invenção de uma Região", publicado no Anuário 
do Ceará 201012011, em que questiona a naturalização da região 
e seus estereótipos. O professor recebeu O POVO em sua casa para 
falar sobre um assunto que lhe enseja reflexões críticas que vão desde 
a colonização portuguesa até os critérios de financiamento do CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 

Em suas aulas, no Departamento de Ciências Sociais da Universidade 
Federal do Ceará, é corrente a denúncia dos "paulistismos"- denúncia que 
fazia Mário de Andrade a Sérgio Milliet e outros intelectuais paulistas - no 
meio intelectual, ou de crimes históricos como o "Massacre de Canudos", 
um dos temas mais caros em suas pesquisas, o assassínio de milhares de 
"jagunços" pelas forças públicas da República, aliada à Igreja e aos poten
tados do Semiárido. Ao mesmo tempo, as referências aos intelectuais daqui 
e de estados vizinhos são uma constante, sempre se mantendo distante dos 
modismos intelectuais da época, ressaltando o pioneirismo e o senso crítico 
de pensadores como Capistrano de Abreu ou Manoel Bomfim. 

Nos trechos abaixo da entrevista, o Professor Diatahy fala sobre 
como a ideia de "Nordeste", com todos os seus estereótipos e ima
gens repisadas, foi construída nas primeiras décadas do século passa
do, desde uma conjuntura econõmica e política que deixou obsoletos 
os antigos engenhos da Bahia e do Recife, fez do Rio de Janeiro capital 
política e de São Pulo centro econômico. (Pedro Rocha79) . 

79 Jornalista. 
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O POVO- A ideia de uma região chamada "Nordeste" foi imposta? 

Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes- O sentido de "Nordes

te" como uma região bem caracterizada foi imposto. Antes dos anos 

1920, não se encontra nenhum documento de estudioso do pensa

mento brasileiro falando nisso. Nordeste é um ponto colateral e só. É 
apenas uma localização na lógica do espaço criada geometricamente 

pela cartografia. Pelos textos, até mais ou menos os anos 1920, você 

só encontra referência a Nordeste como tal. Pelo contrário, Darcy Ribei

ro chama a atenção para o fato de que até o começo do século XVII, 

Pernambuco e Bahia tinham a maior renda per capita do mundo. Vou 

mais longe: se você considerar todas as estatísticas demográficas e de 

produção, importação, exportação, até 1870, o foco maior era aqui, na 

área das províncias de Maranhão, Pernambuco e Bahia. Quer ver um 

exemplo histórico significativo? Você se pergunte- ao invés de fazer 

essa historiografia dos livros didáticos em que as coisas acontecem e a 
gente não sabe por quis razões- por que é que Holandês, Francês (com 

suas tropas e seus missionários franciscanos ou calvinistas), o diabo a 

quatro, ficava brigando pelo Maranhão e invadindo o Estado do Brasil, 

que na época era, sobretudo, as províncias de Pernambuco e Bahia? Por 

que os Holandeses não foram para São Paulo ou para o Rio de Janeiro? 

Porque não tinham nada a oferecer ... Eu estou exagerando (risos), mas é 

isso. Os jesuítas saíram da Bahia por terra, enfrentando rio, cobra, feras, 

insetos, mata, para chegar lá no alto do planalto e montar um colégio 

pequeno para cuidar dos índios que estavam a morrer de frio e de fome, 

e alimentá-los com sua catequese. 

O POVO- Essa busca por descrever identidades regionais se dá princi
palmente no plano intelectual? 

Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes - Gramsci diz que os 

intelectuais são os burocratas da ideologia, são eles que produzem o 

que os poderosos querem (risos) e necessitam para manter a domina
ção. A ideologia colonialista se exprimiu mediante "determinismos" 

(geográfico, racial, etc.), que era para justificar o predomínio da "ci-
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vilização ocidental e cristã" sobre nossa gente. Nós estávamos desti

nados a fornecer matéria-prima e eles eram os senhores da Cultura 

e do Conhecimento. A ciência antropológica e geográfica da época 

expressava isso; não era nem por maldade dos cientistas, era por sua 

deformação ideológica e falta de perspectiva histórico-crítica. Houve, 

pois, a "necessidade" de inventar essas coisas. Imagino que de boa 

parte dos estudiosos, isso não foi deliberado, mas quando na Euro

pa começam a produzir açúcar da beterraba, e a explorar a cana de 

açúcar na América Central, intensificando a produção mais moderna 

no Haiti, Cuba, etc., isso arrasa a economia tradicional e escravocrata 

de nossas províncias. Elas não tiveram tempo de se atualizar. A cana 

foi o grande produto do País, que era uma colônia de plantation (de 

exploração) e não bem de povoamento, daí o nosso atraso. Capis

trano (de Abreu) também se preocupou muito com o fato de área ter 

enfrentado enorme dificuldade para construir os "caminhos antigos e 

povoamento", que interligassem as áreas exploradas. 

OP- O Nordeste pagou a conta desse tipo de colonização? 
Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes - Sim, também. A ten

tativa de fazer algo diferente ocorreu quando Maurício de Nassau (um 

nobre alemão contratado pela Holanda) veio administrar a ocupação 

batava desse território. Eles não quiseram disputar com Olinda e cons

truíram uma área urbana moderna: o Recife. Fizeram planejamento ur
bano, canalizaram rios, quebraram o monopólio católico (que era uma 
das causas do nosso atraso) com presença livre de judeus (abriram sina
goga) e calvinistas, trouxeram cientistas e grandes pintores - que reali

zaram obras monumentais. Investiu tanto nesse empreendimento que a 

administração Holandesa o mandou de volta para casa (risos). Mas Per

nambuco e Bahia só transformaram os velhos engenhos muito depois, 
atrasaram-se na modernização por falta de capitais para introduzir a 

tecnologia de usinas. Além disso, o centro dinâmico do País se deslocou 

pouco a pouco desde que a elevação do Brasil a Vice-Reino e a extinção 
do Governo Geral, com a mudança da capital de Salvador para o Rio de 
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Janeiro (1763). Com a vinda da sede da Monarquia Portuguesa (D. João 
e sobretudo coma Independência e o Império, Rio de Janeiro começou 
a crescer como área urbana e pólo motor da economia e da política, em 
especial quando o café se expande na Baixada Fluminense e se torna o 
grande produto de exportação do País, e vai subindo paras terras roxas 
de São Paulo. Isso vai marcar também o início da montagem da hege
monia paulista na passagem do século XIX para o XX, visto que antes 
São Paulo tinha duas coisas: as fazendas e os mercenários bandeirantes, 
que tentaram transformar em heróis nacionais. A figura do bandeirante 
foi construída pela historiografia paulista no final do século XIX e início 
do século XX. Há uma História Geral das Bandeiras Paulistas (1924-
1950), em 11 volumes, que eu duvido que algum brasileiro tenha lido, 
além do (Afonso E. de) Taunay, que a escreveu. 

OP- Esse discurso atinge apenas o "Nordeste"? 

Diatahy- Eu tenho impressão que inclusive outras áreas também 
sentem isso. O Norte porque tem todo um imaginário da Amazônia e 
do mistério, mas mesmo assim aquilo lá é visto como um lugar de ex
ploração. Os solos da Amazônia são terrivelmente frágeis. Na hora que 
destroem a floresta, tocam fogo, plantam pasto, dentro de dez anos 
a tendência é a desertificação. Já fizeram isso com uma boa parte do 
Rio Grande do Sul e agora os sulistas estão migrando para Rondônia e 
outras áreas amazônicas. Está cheio de gaúcho ocupando esses terri
tórios. Sabe quem sugeriu o nome de Rondônia? Foi o um dos primei
ros grandes antropólogos brasileiros, Roquette-Pinto, em homenagem 
a Rondon, porque foi lá sua primeira pesquisa etnológica inovadora. 
Mas, veja, na época que os sudestinos estavam inventando o neoban
deirantismo, eles mandaram essa turma todinha para cá, o Rondon 
inclusive veio para "recivilizar" nossa gente bárbara. Vieram para For
taleza, foram para Juazeiro. Pegue o livro O Joaseiro do Padre Cícero 
(1926), de Lourenço Filho - que é muito bem feito, escrito num estilo 
primoroso, pois ele era um talento literário e científico -; mas leia as 
páginas de preconceito e rejeição contra o Juazeiro, contra "o fana-
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tismo, a ignorância, o atraso" . Quer dizer, todo esse vocabulário está 
pespegado na imagem disso que chamam de "Nordeste" a partir daí 

no discurso de nossa tradição ilustrada. E eis que, hoje, Juazeiro é uma 

das cidades mais progressistas do País, no interior. 

Gostaria, contudo, de abrir curto parêntese, a fim de não deixar 

de assinalar o papel relevante que Gilberto Freyre desempenho nessa 

invenção de uma região chamada "Nordeste" . Foi ele, indubitavel

mente, em nossa área, um dos principais intelectuais que a partir de 

1925 forjou e insistiu na existência desse termo, alimentado pela nos
talgia da antiga grandeza de Pernambuco. 

OP- Esse domínio sobre a região se dá em outras esferas ainda hoje? 

Diatahy- Por exemplo, a SUDENE (Superintendência do Desen

volvimento do Nordeste) foi uma conquista de uma luta em busca da 

industrialização de nossos territórios. Que fizeram dela? Mandaram 

indústrias secundárias para cá . Se a Ford ou a Volkswagen estão insta

ladas na região do ABC paulista; mandam fábricas para fazer o trinco 

da porta de carro aqui . A Nestlé esta lá? Mandam fazer as latas aqui. 

Mas não trazem a indústria e sua tecnologia; é a mesma estratégia 
que os americanos adotam, o mesmo que os europeus fazem com os 

países da Ásia, da África, da América Latina. Não transferem conhe
cimentos e tecnologia; enviam trabalho complementar. Ou seja, isso 

aqui é o exército industrial de reserva. Agora veja: quem conhece his

tória sabe que miséria era lá, morriam de frio, de fome, e foi a riqueza 
produzida aqui que foi levada para lá . Vou citar um exemplo recente . 
Quando eu participava do Comitê Assessor de Ciências Sociais do 
CNPq, não sei quantas vezes meus colegas sudestinos negavam re
cursos aos projetas de colegas daqui . Os comitês são quase todos do
minados por membros do Sudeste ou então cooptam "nordestinos" 
submissos e articulados com eles, em busca de consagração. Quando 
participei desse Comitê (1977-1980), algumas vezes cheguei a negar 
até demandas de Fernando Henrique Cardoso, apesar de toda a ad
miração de que gozava da comunidade acadêmica do País, quando 
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este dirigia o CEBRAP (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento). 
Observem que o dinheiro do CNPq é público e o CEBRAP é uma em
presa privada. Eles já tinham o dinheiro da ajuda norte-americana. 
Nesses casos, meus colegas sudestinos falavam: "Você fica aprovan
do esses projetas lá de João Pessoa, do Rio Grande do Norte, essas 
porcarias". E eu indagava: "Você leu?! E se eu não der dinheiro para 
lá como é que eles vão se desenvolver?" 

OP- Você acha que nós assumimos essa imagem? 

Diatahy - Sim, nós fomos nordestinizados, a gente se deixou 
nordestinizar .. . E o termo se tornou tão impregnante que as pesso
as sentem dificuldade em se pensar sob outra perspectiva, o que as 
levam a indagar: "E como é que eu chamarei essa região?"- Chame 
de Semiárido, chame de Fortaleza, chame de "minha província", cha
me de "meu País", como os franceses dizem de sua terra natal, sua 
aldeia. Francês quando fala "meu País", não se refere à França. Estão 
a se referir a sua aldeiazinha onde nasceram. Essa é a imagem que os 
grandes pensadores têm. Você quer ser universal? Fale da sua aldeia 
e de sua história. A humana condição é a mesma por toda parte, é 
miséria e grandeza, é luta e esperança, é sonho, é devaneio. 
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CULTURA CEARENSE PERDE CLÁUDIO PEREIRA. 
VAI TER FESTA NO CÉU80 

Fortaleza perde um de seus maiores admiradores. O jornalista Cláu
dio Pereira faleceu, na manhã desta quarta-feira, aproximadamente às 
5h30min, em conseqüência de infecção generalizada. Internado há sema
nas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da capital, Cláudio 
Pereira deixou um rastro de intensa presença em importantes órgãos da 
Capital, como a Fundação Cultural de Fortaleza e a Associação Cearense 
de Imprensa (ACI). Sua partida comoveu colegas de profissão e de boemia, 
que viam no jornalista a síntese da intelectualidade e da vivência plena. 

Com ares de saudade e amizade, Cláudio Pereira foi enterrado âs 
16h35min no cemitério Parque da Paz. Por ser considerado a "interseção" 
entre os mundos da arte, intelectualidade e boemia, as presenças em sua 
despedida foram as mais variadas. "Quem estava no enterro, além de sentir 
o tamanho da pessoa que ele era, interpretava, pela qualidade e quanti
dade dos que compareceram, o efeito que ele causava nos corações das 
pessoas", afirmou a ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenelle. 

NOTÁVEL 
O amigo e companheiro de profissão Paulo Tadeu, define Cláudio 

como "cearense notável", um exímio conhecedor e incentivador da 
cultura popular. "Ele era um homem da vida, cercava-se de pessoas 
de todos os gêneros, amava a praia e idolatrava Fortaleza. Lutava pelo 
reconhecimento do tradicionalismo cultural da cidade e não tinha ho
rizontes para ser ele mesmo", definiu o amigo. 

Cláudio Pereira era paraplégico desde meados dos anos 70, 
quando sofreu um acidente de carro que o deixaria em uma cadeira 
de rodas. A imensidão que nele cabia, o fez ser conhecido como, sem 
preconceitos mas com carinho, "cadeira voadora", quebrando barrei
ras e desprezando limites. Nos corações dos que ficam, o humanismo 
e o bem estar que emanava do jornalista estão eternizados. 

80 O Estado, Fortaleza, 14 maio 201 O. 
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