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Saga nordestina: identidade(s)
cultural(is)  e exclusão social1

Yara Dulce Bandeira de Ataide

Neste artigo, apresentaremos um olhar sobre a temática que
denominamos de  saga nordestina: identidade(s) cultural(ais)
e exclusão social. Adotamos como explicação operacional para
entendimento do conceito de identidade(s) cultural(is) esta
afirmação de Hall (2005, p. 8): “São aspectos de nossas
identidades que surgem de nosso ‘pertencimento’ a culturas
étnicas, raciais, lingüísticas, religiosas e, acima de tudo,
nacionais”

O artigo consta de três partes: na primeira, serão apresentados alguns
aspectos da história oral de vida de duas colaboradoras de um projeto de
nossa autoria, intitulado Clamor do Presente: história de famílias em busca
da cidadania. A partir destes relatos, enfocaremos as questões relacionadas
às suas origens, às autodefinições e, principalmente, aos assuntos  ligados
à  nordestinidade.

Na segunda parte, pontuaremos alguns aspectos da questão das
identidades no mundo atual. Na terceira, relacionaremos história de vida,
identidade, unidade e diversidade cultural em referência à realidade
nordestina. Tomamos como base da discussão explicações teóricas utilizadas
por Michel Zaidan Filho nos seus estudos sobre O fim do Nordeste e
outros mitos (2001). Finalmente, levantaremos algumas conclusões.

1 Este artigo é uma adaptação da palestra proferida na sessão de encerramento do VI Encontro de História Oral do
Nordeste: Temática, Memória(s) Cultura(s) e Nordeste (s), realizado  em 05/05/2007, em Ilhéus – Bahia.
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HISTÓRIAS ORAIS DE VIDA

As entrevistas que se seguem são parte de uma colônia da citada pesquisa.
Foram transcritas, textualizadas e passaram por algumas correções
lingüísticas para facilitar a leitura, tendo sido, porém, mantida a integridade
das falas.

“Se a colheita é boa, a gente vende tudo só pra pagar o banco
e tá sempre na miséria...”
Tenho seis filhos... Marido, eu não tenho mais... Nós chegamos aqui

tem uns dez meses. Viemos de Pernambuco, fugindo da seca... procurando
emprego. Naquele tempo, ele tava com a gente. Quando chegou aqui ele se
ajuntou com uma turma de desempregados que saia prá procurar emprego.

Esse pessoal que se ajuntou com ele era gente muito ruim, braba... Depois
que ele se ajuntou com esse povo de satanás, ele começou a xingar os
meninos... A bater na gente... A fazer coisas ruins que ele não fazia antes...
Uma noite, ele deixou a gente...  Sumiu... Nunca mais tive notícia dele!...

Lá em Pernambuco, nós tínhamos uma casinha e um terreno, no interior,
numa zona muito seca... A gente veio prá cá por causa da seca. Aqui, nem
arranjamos canto pra morar, nem emprego...  Agora, nem voltar mais a
gente pode.

Lá na roça tinha uma escola... Nós andava muito prá chegar lá... Mais
aprendeu pouco... Só sei assinar o nome... Era tudo difícil, naquele tempo....

Eu fico o dia todo aqui na rua, pedindo... Pedindo num canto, pedindo
no outro... os meninos vão prá sinaleira...  Eles limpa vidro... pede dinheiro...
Eu fico por aqui, sentada, pedindo... Quando dá umas 4 horas os meninos
voltam... Aí, a gente junta os dinheiros do dia, as coisas de comida que
cada um conseguiu juntar... a gente vê o dinheiro  que tem,  o que pode
comprar com ele... E vai cuidar de comprar o que comer...

Nós não temo nada.... Só uma duas camisas velhas, dois cobertores,
uma panela e umas cinco colheres... Estas coisas a gente deixa guardada,
perto da barraca de Sônia, aquela mulher morena daí... Quando fica de
noite, a gente se junta e cata papelão e jornal, vai num canto desses, ou
numa marquise, aqui perto. Todo dia é a mesma coisa... Uma luta prá
comer e dormir....

Meus meninos, até agora, graças a Deus, não tem problemas com a
polícia. Eu tô dominando eles direitinho e eles não fazem mal a ninguém,
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nem brigam com os outros... Na rua, o dia não é muito ruim, não... Mais
de noite é um horror. Aparece muito maloqueiro querendo tomar nosso
cobertor... Se a gente tiver alguma sacola de roupa ou comida, eles pegam...
Eles vem e rouba a gente... A gente toma aquele susto, e ele sai correndo...
Às vezes leva... Às vezes não leva nossas coisas...

Nossa vida é ruim demais... A gente fica todo dia pedindo...  Não acha
uma pessoa que dê uma ajuda... Queria tanto que alguém me ajudasse a
fazer um barraco e arranjar  uma creche prá os meninos .

Só aparece gente dizendo que vai levar os meninos pro juizado.
Se não fosse Deus, não sei o que seria da gente... Acho que é Ele que dá

força à gente... se não fosse Ele, acho que todo  mundo tava revoltado...
Tem vez que a gente  quer fazer uma besteira, mas se lembra  de Deus e
pede força a Ele prá vencer satanás e Deus dá esta força prá gente...

Você veja... Passa dias e dias...  Não aparece coisa boa, nenhuma solução
prá aflição da gente... Tem horas que fico pensando em acabar com tudo...
Até com a vida...

O culpado da gente tá nessa situação é o prefeito... É o governador, que
não ajuda o pessoal que carece de tudo... Eles só quer tudo prá eles... Mesmo
rico, quer mais riqueza... Não dão uma força prá os pobres. A agente morava
no sertão... Morria de trabalhar, se quisesse plantar um legume, ia pedir ajuda
na prefeitura e eles não davam. A gente ia pró Banco, pedia um empréstimo...
Quando tirava os legumes, o dinheiro ficava todinho na mão deles.

Às vezes não tem safra, não chove... Se a gente tiver uma coisa, uma
criação, um boi, uma vaquinha, o banco toma, como tomaram da gente.
Como a gente não  pode pagar o empréstimo prá plantar, porque não teve
inverno,  a agente perdeu tudo...  távamos devendo  tanto, que tomaram
tudo nosso e a gente ainda ficou devendo...

No interior, nunca ninguém vai prá frente... A gente morre de trabalhar...
Quando produz o legume, vende tudo mais barato. Vem os carros da cidade
comprar os legumes da gente por uma mincharia, e a gente tem que vender,
porque, senão perde tudo. Nós temos que vender prá se alimentar porque
tem vez que a gente tem feijão e arroz, mas precisa de café, de açúcar que a
gente não tem, né?... E a roupa prá vestir, o remédio... Tudo que a gente
tem, vende barato, e tudo que precisa comprar, compra muito caro...

Por que ninguém ajuda a gente, lá na roça?... É tudo na miséria, eles só
querem explorar a gente... O povo peleja prá ir prá frente, mas só vai prá
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traz...  A culpa é dos governadores... Dos presidentes, que não olham prá
pobreza, por isso a pobreza tem que sofrer mesmo.

Eles não ajudam ninguém, não dão oportunidade prós pobres, só querem
tudo  prá eles... Por isso o pobre não vai prá frente... Não tem nada... Os
ricos é que aumentam a miséria do mundo... O pessoal tá aí, se acabando
de fome, precisando de ajuda, e ninguém olha a vida deles...

Muitos pobres tem que sair do lugar deles prá catar recursos, vai prá
cidade comer lixo, pedir esmola, porque aqui aparece alguma coisa, e no
interior tem que plantar e esperar que dê... e se não der, como é que o pobre
fica?...

Lá no sertão, a gente trabalha no verão, vai aprontando a roça, e quando
chega a chuva, a gente planta... Se não tiver semente, vai na prefeitura
pedir... Aí, eles dizem que vão dar... Venha tal dia... Quando a pessoa volta,
parece que tem um buraco no chão, porque a gente não vê o prefeito... Só
vê aquela moça entrando e saindo...

Ela diz: ele chega já... Espere mais um pouco... Quando chega meio-
dia, a gente tá se acabando de fome, lá na porta da prefeitura... Mas não
aparece ninguém... Aí, as moças dizem:

– Ah!... O prefeito já veio e já foi embora... Ah!... Ele não veio hoje,
não...

Parece que tem um buraco no chão... que ele entra  e sai, e ninguém vê...
Tem vez que ele manda a gente ir ao Banco... Lá as pessoas tomam

dinheiro emprestado... Aí, quando tem terra, eles faz o abate, mede as tarefas,
vê quanto a gente vai receber. Eles arrumam o dinheiro prá comprar a
semente prá gente plantar.... A gente planta... Quando não tem chuva, a
plantação morre... Não tem colheita... A gente fica na miséria e devendo
ao banco... Também, se a colheita é boa, a gente  vende tudo só prá pagar
o Banco, e tá sempre na miséria!... Não tem jeito, não, moça!...

Não confio nos políticos... Depois que eles ganharem, que tiverem mais
ricos, aí é que vão pisar no pobre.

Vai ser sempre assim... No país, todo mundo tá se acabando... Daqui
prá diante, ninguém vai esperar tempo bom, não... Nós já tamos no fim da
era e já não tem mais bondade no mundo não... agora, só vai ter fome,
peste, desgraça... mesmo prá quem tem riqueza... Eles não vão dá... Quem
não tem, vai ter que morrer de fome, vendo tanta riqueza no mundo... Tem
tanta coisa... A gente tem mesmo é que pedir, mesmo sabendo que ninguém
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dá... É por isso que tem muito roubo ai... Quem vê a riqueza dos outros,
pede um pouquinho prá matar a fome, e não recebe nada, fica com raiva e
vai roubar....

Como meu menino tava dizendo – tem dia que ele chega aqui chorando
– vê uma pessoa comendo, vai pedir... Ta com fome, e o pessoal não dá...
Enxota e humilha ele, dizendo:

– Vai trabalhar vagabundo, quem não trabalha, não come!...
– Trabalhar em quê ?...
– Cadê o trabalho?...
Trabalho prá menino não tem, não, senhora.
Nós não acha nada prá fazer. Sai nas casas pedindo trabalho, pedindo

prá trabalhar, mas as pessoas têm medo da gente... Pensa que a gente é
ladrão... Que vai roubar, porque muita gente ruim faz isso... Pensa que
todo pobre é ladrão... Pensa que a gente vai fazer isso, também... Aí, como
não acha trabalho, a gente tem que mendigar...  Tem que pedir, mendigar o
pão, até o dia que der... Esperar uma melhora...

A vida é tão dura que às vezes a gente tem vontade de fazer uma besteira...
Assim...  Dá vontade de pegar e roubar... Pegar os filhos da gente e dar
todos e ficar sozinha no mundo.... Mas, depois eu penso que ainda tem
Deus no mundo, tomando conta dos pobres, de nós todos, de todos aqueles
que acreditam Nele e, aí, fico pedindo forças a Ele... O pobre, que tá na
miséria, fica desesperado quando imagina que seu caso não tem solução...
Quando pensa que não tem ajuda de ninguém, e não sabe o que pode
fazer prá melhorar a vida...

Meus filhos são bons... Se não fossem eles, eu já tinha morrido, ou feito
uma besteira... Mas, eu não posso fazer nada errado, por causa deles, né?...
Tem vez que eu digo prá eles:

– Vou dá vocês!... Tem gente rica que passa aqui, e pede vocês prá criar...
Eles olham prá mim, com medo, aí, eu digo prá eles:
– Vou dá vocês, sim!... Mas,eles choram e dizem:
– Ó, maínha, não quero morar com gente rica, quero ficar com a

senhora... Prefiro ficar na rua sofrendo... Nós todos quer ficar juntos, na
rua sofrendo, mais junto da senhora!.......

Falo assim, na hora do desespero, mas nunca vou ter coragem de largar
meus filhos...  Nem eles têm coragem de ir embora e me largar...
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Eu tenho uma menina, a Ana Paula... Uma mulher pelejou prá levar
ela... Até deixei, mas ela disse que não ia...  A mulher prometeu uma Barbie
prá ela,  disse que dava uma porção de coisas, e ela disse:

– Se quiser me ajudar, me leve junto com meus irmãos e minha mãe...
Só quero ir se todo mundo for junto...

Essa mulher tinha uma casa muito bonita, com piscina, muito
brinquedo, muita comida... Mas, ela preferiu ficar aqui, na miséria, sem
nada, mais perto de mim.

Era bom se a gente tivesse tudo junto, e eu tivesse com meu marido... Já
nem me lembro mais dele... Faz muito tempo que ele foi embora... Lá na
roça, ele era bom... Trabalhava...  Cuidava da gente... Quando chegou
aqui, quando ficou sem emprego e se juntou com a turma de maloqueiros,
começou a beber... A cachaça acabou com ele... Ele batia nos meninos e em
mim, e não trazia nada prá nós... Passava um bocado de dias sumido e
voltava sem nada... Tava sempre bêbado e brigando com a gente.

Eu tenho esperança em Deus, um dia eu saio da rua... Alguém vai me
ajudar... Vai me dar um barraquinho... Aí, a gente sai da rua, de vez...
Vamos vender ficha, vender qualquer coisa prá arrumar uns trocados...
Ficamos na rua direto, trabalhando, pedindo... Mas, de noite vou ter meu
ranchinho prá morar, uma escola prá botar os meninos prá estudar... E,
assim a gente vai levar a vida.... Quando os meninos for prá escola eles vão
ficar sabidos  e depois vão achar trabalho... Só estudei um pouco na escola
da roça, mas acho que a escola ajuda as pessoas a ficar sabida... Se eu
tivesse estudado não tava aqui...

Tenho fé que eu vou conseguir, nem que seja uns pedaços de madeira e
uma lona... Se eu tiver uma lona, finco quatro paus no chão, boto minha
lona em cima e fico lá... Me prometeram que, no Natal, vão me dar a
lona... A madeira a gente arranja... Com ajuda de Deus a gente consegue...

– Deus é bom, né, moça?.. Ele já ajudou a senhora alguma vez?...

 Neide, 32 anos, parda.

“A criança nasceu morta e eu fiquei arrebentada...”
Ah! minha filha!...  A gente morava em Mata de São João. Lá, José

trabalhava e eu também... Mais veio a doença... Eu era doméstica,
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trabalhava muito e já tinha quatro  filhos grandes... O José trabalhava
pros outros... Um dia, caiu de um andaime...

Naquele tempo os meninos mais grandes se espalharam... Foram
trabalhar nas casas e José, meu marido, Zinho e eu ficamos numa casinha
que nós alugava... Todos dois doentes!...

Um dia, o Zinho pediu ao prefeito umas passagens pra trazer nós aqui
prá Salvador... Queria botar nois no hospital e arranjar emprego...

Chegamos na rodoviária e o Zinho levou nós pró Hospital de Irmã
Dulce... passamos o dia todo na porta, dormimos lá... Depois de uns dois
dias conseguimos ir pro médico. Ele me internou uns dias e foi muito bom
com nós... Mais não quis internar o José. Disse que não precisava e passou
remédio pra ele...

O José e o Zinho não tinham lugar pra ficar... Se arranjaram num
cantinho perto do hospital e ficaram penando na rua... Quando o doutor
me deu alta tive que ir pra rua também... Era carregada nos braços... Não
me mexia sozinha...

Foi um horror viver na rua!... Até sede nós passamos e o Zinho não
podia trabalhar, só pedia comida e água e cuidava de nós... Passamos um
bocado de tempo no Bonfim, mais depois prometeram ajudar a gente...
Um homem da prefeitura... Mas ele   não voltou mais...

 Paramos uns tempos lá e fomos indo de um lugar pra outro até chegar
aqui na Piedade...

Nesta rua, o povo não tem nem dó de nós... Vai pra lá e  pra cá... E num
quer saber se a gente tá vivo ou morto... Só um pingo de gente olha pra nós
e dá uns trocados... E tem pena de nós e dá umas roupinhas, um cobertor...

Minha filha, nem sei mais como era minha família em Mata... Quando
os meninos eram pequenos e nós trabalhava, tudo era bom... A gente tinha
família e tinha casa, comida e parentes... Nós agora somos só uns esmolés,
umas porcarias, sofrendo  na rua...

Eu só quero que Deus me ajude a morrer em paz antes de José e do Zinho...
Meus outros filhos não existem mais, se não fosse o Zinho... Tava tudo

acabado...
Quando nós tem o que comer, nós faz um fogo e pega uma lata pra

cozinhar a comida... Eu ainda sei fazer umas gororobas2...

2  Gororobas gíria que significa comida popular, misturada, um arranjo.
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Nós só tem Deus por nós... Se Ele não ajudasse os pobres tudo tava
acabado.

O trem mais ruim daqui é o frio de noite e a fome... Quase todo dia...
Não sei ler, não sei escrever e penso que votar não adianta nada... Os

ricos tão lá e os pobres aqui se acabando... Nunca fui pra escola... Meu pai
não queria... Dizia que pobre não precisa de escola...

Não espero mais nada da vida (chorou muito neste momento da
entrevista...)

Só queria ter um cantinho pra ficar em paz até morrer e queria muito,
muito, que meu filho arranjasse um emprego...

Maria de Lourdes, 56 anos, negra.

AUTO-IDENTIDADES E IDENTIDADES ATRIBUÍDAS

Estes dois depoimentos apresentam narrativas sobre aspectos da cultura,
das vivências e valores de duas mulheres nordestinas e serão utilizados
para o estabelecimento de  relação com as questões teóricas que pretendemos
apresentar.

Faremos uma indagação inicial. Há, de fato, uma identidade nordestina?
Quem se considera nordestino/a ou se auto-define como tal nos nossos

dias? Como sabemos, as auto-identificações são, em muitos casos,
racionalizações, posicionamentos pessoais e explicitações a partir da
construção de sua biografia e do reconhecimento de seus valores, sua rede de
relações e seu lugar social. Em muitas outras situações, relacionadas,
principalmente às classes populares e aos grupos excluídos; essas identidades
são externamente atribuídas e ganham conotação pejorativa, transformando-
se em verdadeiros estigmas que o outro impõe a determinados grupos
minoritários. E entre estes estereótipos está a identidade nordestina.

Alguns historiadores atribuem a Gilberto Freire uma das mais duradouras
produções discursivas da cultura brasileira do século XX: a chamada
brasilidade nordestina. Como afirma Zaidan Filho (2001, p. 11):

[...] a engenhosa combinação feita pelo mestre entre modernismo e regionalismo,
mitigando os efeitos choquiformes (urbano-industriais) da estética modernista
e dando lugar ao ciclo da cultura regionalista da década de 1930 (José Américo,
Rachel de Queiroz, José Lins do Rego e outros) e a fetichização dos traços
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culturais nordestinos (a cocada, o bolo de Sousa Leão, o açúcar, a arquitetura,
os costumes sexuais, as crendices religiosas etc) apresentados como “vantagens
comparativas” civilizatórias de nossa raça no concerto das outras nações... [...]
... esta operação festejada nacional e internacionalmente como marca da
originalidade brasileira: é ao mesmo tempo o reforço, a justificativa (para não
dizer a racionalização) de aspectos conservadores, oligárquicos e tradicionalista
de nossa sociedade. A conseqüência disso é a estetização do nosso atraso (vide
a  dialética do picaresco e da malandragem na obra de Antonio Cândido e
Roberto Schawarz) permite mil e uma utilidades da obra freyriana: da sua
utilização pelos grupos de direita para produção de consenso e unidade nacional
até sua adaptação como entretenimento de massa pela industria cultural moderna
(ZAIDAN FILHO, p. 12-13).

O projeto ideológico que animou esse historicismo idílico foi o
movimento regionalista do inicio do século XX (1920) este fez frente à
luta pela redefinição do Estado Nacional que contribuiu para reduzir o
poder político das oligarquias. Essa proposta, alimentada por intelectuais
e romancistas, teve o mérito de “conferir uma sobrevida simbólica, estética
e cultural a essa oligarquia decadente” (ZAIDAN FILHO, 2001, p. 22).

Compõe a citada política cultural, um tipo humano com traços
psicológicos como solidão, solidariedade, fatalismo, tradicionalismo e,
também, ligação com a terra de origem, pouca escolaridade e cultura rural.
Complementando este “passado idílico”, romanceiam-se as relações sociais,
a cordialidade senhor-escravo e destaca-se o paternalismo oligárquico como
protetor e provedor: é como se fora vocação do nordeste  ser um celeiro de
pobres e serem mantidos pelos ricos e pelo Estado.

Ainda Zaidan, no seu pequeno grande livro O fim do Nordeste e outros
mitos, discute uma segunda tendência de explicação que difere desse
culturalismo e constitui-se como uma posição estética realista ou neo-
realista que busca retratar a identidade nordestina como nominativo de
uma humanidade ferida e extremamente empobrecida pela seca,
analfabetismo, condições econômicas e vítima das oligarquias e do
latifúndio.

Este segundo movimento explicativo da questão mostra, com realismo e
espírito analítico, um discurso critico e reflexivo que procura desnaturalizar
a questão através da denúncia dos problemas sociais e humanos e enunciar
sua superação através de políticas públicas e transformação social. São
apontados como representantes dessa discussão Graciliano Ramos, João
Cabral de Melo Neto e vários outros(as) intelectuais e letrados(as).
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Dentro dessa grande discussão da(s) identidade(s) nordestina(s) – e sua
fonte, a cultura popular do Nordeste – há, ainda a considerar uma terceira
vertente, que toma como marco fundante a cultura da exclusão social,na
qual  o nordeste seria o celeiro da neomiséria e dos excluídos sociais do
Brasil pós-moderno. Constituído por grupos humanos pobres, pouco
escolarizados e migrantes de diversas áreas em busca de melhores condições
de vida que terminam por aumentar a população e os problemas das
periferias das grandes cidades ou tornam-se moradores de rua. Muitas vezes,
o ciclo da pobreza e do desamparo permanente transforma esses migrantes
e seus descendentes em frutos da cultura urbana, agressiva e violenta. Assim,
eles são levados a perder o perfil  romântico e rural e a se tornarem refratários
à sociabilidade.

Estes homens e mulheres estão imersos nas  periferias urbanas e numa
cultura da violência, caótica e heterogênea advindas de diversas matrizes
etno-culturais e que representam os processos de exclusão e discriminação
existentes nos nossos dias. A naturalização dessas construções identitárias,
com seus traços e princípios conservadores, predispõem os(as) nordestinos(as)
a aceitarem o substrato social descrito por Gilberto  Freire e seus ideólogos.

Colocando esta discussão no contexto da questão contemporânea e
globalizada, observamos que a temática da identidade é uma das mais
importantes e que ocupa o centro de todas as atenções.

Para Hall as sociedades pós-modernas estão sofrendo um processo de
mudanças estruturais que tem gerado instabilidade e fragmentado paisagens
culturais de classe, gênero, raça e nacionalidade e outras referências que
tenham gerado um padrão estável para nossas identidades pessoais e de
sujeitos integrados. Estes inúmeros processos de mudanças geram
instabilidades para as identidades dos sujeitos nas esferas social e cultural,
provocando a perda de sentido de si.

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia.
Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade
desconcertante e cambiante de identidades possíveis [...] (HALL, 2005, p.13).

Quando da proposta freiriana da construção do conceito de região e
identidade nordestinas houve toda uma produção cultural impulsionada
pelo “mandarinato literário” que, no dizer de Zaidan (2001, p. 50), vão
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dar-lhe força estética, simbólica e cultural. É uma primeira fase onde poetas
e escritores, como Manoel Bandeira, Cícero Dias e Vicente do Rego
Monteiro, deram grande contribuição.

Entretanto, à proporção que se consolida na segunda metade do século
XX, a chamada globalização – com o seu séqüito de grandes mudanças
sociais e econômicas – reduz-se a importância das macro-identidades
regionais. Isto porque as tradicionais identidades nacionais e regionais
perdem sua força para as múltiplas, descentradas e fluidas identidades pós-
modernas. Identidades estas que, como afirma Bhabha (2005, p. 20) nos
levam a:

uma existência marcada por uma tenebrosa sensação de sobrevivência, de viver
nas fronteiras do presente, para as quais não parece haver nome próprio além
do atual e controvertido deslizamento do prefixo pós: pós-modernismo, pós-
colonialismo, pós-feminismo[...].

Há, de um lado, muitas possibilidades de identificação do sujeito a
grupos múltiplos que, embora, fluidos ou fechados e exigentes lhe permite
afinizar-se e sentir-se em sintonia com as comunidades de identidade
profissional, religiosa, étnica, de gênero entre outras. Para Bauman,

[...] devemos levar em consideração ‘as comunidades virtuais’ [...] ‘onde’ é fácil
entrar e ser abandonado [...] quando a identidade perde as âncoras sociais que
a faziam parecer ‘natural’, predeterminada e inegociável, a ‘identificação’ se torna
cada vez mais importante para os indivíduos que buscam desesperadamente
um ‘nós’ a que possam pedir acesso (2005a, p. 30).

Nessa conjuntura atual, podemos falar da relação existente entre
estratificação social, educação, poder político e econômico e possibilidades
de identificação. Na modernidade líquida definida por Bauman (2005b,
p. 44), há uma hierarquia que se inicia com os sujeitos sociais emergentes,
participantes de vários grupos culturais, com poder econômico e político
que podem escolher e identificar-se com inúmeros grupos ou comunidades.
Estes assumem ou descartam identidades rapidamente e, de forma planetária,
tendo livre acesso aos benefícios enquanto perdura seu poder de troca.

Este universo complexo e exigente com todo um conjunto de opções
finaliza sua oferta num outro extremo onde se encontram os desventurados.
Aquele grande contingente humano que não tem direito a escolha de sua
(s) identidade(s). Estes excluídos sociais – econômicos e/ou políticos – não
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possuem a possibilidade de assumirem identidades à sua própria escolha,
por isso, recebem de outros grupos identidades que os estigmatizam e
desumanizam. O mais dramático é que, nessa posição, não há vontade
individual que consiga superar seu estereotipo. “Você é excluído do espaço
social em que as identidades são buscadas, escolhidas construídas [...]”
(BAUMAN, 2005b, p. 46).

Estamos, portanto,  numa encruzilhada sócio-político-econômica na
qual ou nos tornamos cidadãos do mundo, com toda uma grande bagagem
educacional, profissional, econômica e cultural ou somos excluídos do
mercado e teremos cerceadas nossas oportunidades  sociais, nossa
autonomia,  nossa cidadania e nossa(s) própria(s) identidade(s).

IDENTIDADE X NORDESTINIDADE

Integrando algumas dessas considerações de estudiosos da
contemporaneidade com as histórias de vida das nossas colaboradoras e,
com nossas próprias trajetórias de nordestina(s) e nordestino(s) podemos
realizar algumas reflexões.

A identidade regional concebida como nordestina surge de uma
ideologia conservadora a partir de interesses das classes dominantes que
procuram envolver o povo transformando alguns dos seus costumes e valores
em fatores de unidade e identificação. Há uma mitificação de patrimônios
culturais materiais e imateriais que romantizam e camuflam relações sociais
assimétricas e preconceituosas.

Inicialmente a identidade nordestina – como a nacional – era uma macro-
identidade que homogeneizava as identidades étnico-culturais de grupos e
comunidades rurais e urbanas diferentes. Entre as formas de uso inadequado
da mesma está a manipulação política eleitoreira para gerar consensos e
lealdades. Há, também, a transformação da seca num mito em torno do
qual a elite cria e recria explicações e soluções esotéricas e enganosas.

O tipo humano que representa o nordestino e a nordestina no imaginário
social e  na cultura de massa são o homem e a mulher sertaneja, pobres de
pouca ou nenhuma instrução, ingênuos, migrantes, moradores na periferia,
operários ou desempregados e moradores de rua que integram a falange
dos “neo-miseráveis”.
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Se considerarmos o primeiro período de disseminação da ideologia da
nordestinidade, em muitos momentos encontramos as classes mais
aquinhoadas e os intelectuais da região se auto-afirmando nordestinos.

Mas, considerando-se esta fase atual – talvez os últimos trinta anos –
esta identidade tornou-se um estigma, atribuído aos excluídos, quando
nordestinos e nordestinas tornaram-se denominações para designar
migrantes da região geopolítica do mesmo nome, que em São Paulo e
outros estados, mesmo do nordeste, dedicam-se a tarefas mais simples e
menos valorizadas ou definham e se desesperam na cova rasa do desemprego.

  Já as classes nordestinas socialmente mais privilegiadas, constituídas
por universitários, profissionais qualificados, políticos, entre outras,
manipulam esta e outras identidades, usando-as segundo as conveniências
e encobrindo-as ou mesmo negando-as segundo seus próprios interesses.

A expressão “modernidade líquida”, de Baumam, explica bem, na
atualidade do início de século XXI, que é crucial analisar e mesmo debruçar-
se sobre esta questão com um novo olhar, partindo-se do princípio que a
transitoriedade da sociedade atual impõe. É preciso que se considerem
muito mais as infinitas faces do movimento e do transitório que atinge
desde a esfera econômica à afetiva, sobrepondo-se à permanência que as
antigas noções de perenidade e identidades fixas e inegociáveis oferecem.

Esta voragem incessante e angustiante, que atinge todos e até os
relacionamentos amorosos, continua produzindo excluídos em número
cada vez maior, que vão integrar o contingente dos despossuídos, constituído
por quase um bilhão (985 milhões)  de “vidas desperdiçadas”, que vivem
na periferia do mundo globalizado.

Bauman,  explicando essa conjuntura, dramaticamente vaticina:

Feridos pela experiência do abandono, homens e mulheres desta nossa época
suspeitam ser peões no jogo de alguém, desprotegidos dos movimentos feitos
pelos grandes jogadores e facilmente renegados e destinados à pilha de lixo quando
eles acharem que eles (os peões) não dão mais lucro (BAUMAN, 2005b, p. 53).

(IN)CONCLUSÕES

Que relações podemos estabelecer entre a(s) história(s) de vida que
apresentamos  de nordestinas das classes populares e essas questões
abordadas inerentes à contemporaneidade envolvendo um grande e diverso
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conjunto de pessoas habitando localidades diferentes, com trajetórias
diferenciadas de vida, culturas e aspirações diferentes?  Elas, por serem
excluídas não são beneficiadas por mudanças sociais, educacionais,
econômicas e políticas, capazes de lhe conferirem possibilidades de superar
as limitações atuais para se inserirem na torrente global, ainda que também
perigosa e excludente.

É o caso da nossa entrevistada Neide, que na sua comunidade do interior
pernambucano fazia parte de uma família de pequenos proprietários e
acabou por perder sua propriedade, seu marido e tornar-se moradora de
rua em Salvador.

“Lá em Pernambuco, nós temos uma casinha e um terreno, no interior,
numa zona muito seca... [...] Aqui, nem arranjamos canto pra morar, nem
emprego [...](Neide)”. Ela representa um grupo familiar desenraizado,
absolutamente excluído de sua rede de relações locais e do contexto urbano
atual onde se sente expropriada em  todas as instâncias pessoais e sociais.

Revendo um trecho da outra história de vida de nossa entrevistada,
Maria de Lourdes, onde ela nos fala sobre sua família e mostra sofrimento
e impotência  diante da inexorável realidade:

[...] Em Mata de São João. quando os meninos eram pequenos e nós trabalhava,
tudo era bom... tinha família,  tinha casa, comida e parentes... nós agora somos só
uns “esmolés”... umas porcarias, sofrendo na rua...

Não sei se podemos ou não falar do fim da identidade nordestina ou
das múltiplas nordestinidades, mas, certamente, ela vai de encontro às
tendências do mercado competitivo e da globalização excludente.

Existe uma exacerbada competição entre estados da região estes,
priorizando as atividades econômicas, tais  como turismo, agricultura
irrigada para exportação e outras atividades para as quais existem políticas
de atração de investimentos  diretos estes  estimulam  aguerrida concorrência
que gera o “fenômeno de hobbesianismo estadual”, em detrimento da
colaboração e solidariedade tão necessárias e desejáveis porque o que se vê
é a fragmentação econômico-social da região.

Mas, se pensarmos e lutarmos com otimismo por uma nova sociedade
e uma outra globalização, como propõe nosso grande geógrafo e pensador
Milton Santos, certamente que será possível resgatar esta identidade com
mais espírito critico, depurando-a de seus erros de origem. É fundamental
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valorizar a diversidade cultural regional como esfera agregadora e espaço
de discussão e ação, fortalecendo autonomias e incluindo as culturas e
cidadanias locais no mundo global. E, nesse contexto, as outras instâncias
das identidades regionais, entre outras, serão apenas outros espaços.

Para Zaidan Filho, grande estudioso da região:

O desafio que o terceiro milênio reserva para o nordeste é convencer as elites
econômicas e dirigentes do país de que é possível se integrar  na economia
mundial sem abandonar  seus pobres e miseráveis. E que o principal ativo de
uma nação é seu povo e suas tradições culturais.

Paises sem política de desenvolvimento regional e social e sem identidade estão
destinados a ser meras plataformas de exportação para o mundo, sem cidadãos,
direitos e identidade cultural (2001, p. 52-53).

Educação, empregos e políticas públicas competentes e responsáveis,
poderão contribuir decisivamente para que a população nordestina revise
sua identidade e assuma as rédeas de seu próprio destino, superando  a
dependência e exclusão social.
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