
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

O DEBATE NACIONALISTA NO INÍCIO DO SÉCULO XX: 
REFLEXÕES SOBRE GILBERTO FREYRE E O REGIONALISMO 

 
 

Naiemer Ribeiro de Carvalho1

Claudinei Lourenço2

 
 

Este texto surgiu como uma preparação para meu projeto de conclusão de curso, a 

monografia. O tema, devido à sua complexidade e amplitude, me exigiu, com o auxílio de 

meu orientador, uma espécie de preparação e aprofundamento sobre a questão nacional, e, 

particularmente sobre a formação da identidade nacional no Brasil. 

Os processos humanos, sociais e econômicos consolidam estruturas no real e 

repercutem como representações na sociedade, fixando-se e gerando movimentos sociais. 

A leitura desses processos podem se territorializar sob a forma de regionalismos ou 

nacionalismos. 

Ainda hoje, as questões regionalistas estão presentes e convivem no território, 

nacional e mundialmente Por isso a compreensão e validade de tais questionamentos se 

mostra latente, principalmente com relação à formação das identidades regionais e do qual 

o Movimento Regionalista de 1926 é exemplar, no sentido em que nos permite extrair 

elementos de interpretação de tais fenômenos principalmente por se situar num dos 

importantes capítulos da formação da identidade nacional. 

A noção de região é recorrente no conhecimento geográfico. Lencioni ressalta que 

mais do que isso a noção de região é parte constitutiva da disciplina geográfica. A idéia de 

região não se limita apenas ao âmbito da ciência e do conhecimento, mas o extrapola e 

possui seus usos no senso comum. A região passa a definir e a ser definida também pelas 

subjetividades, criando formas de identificação com o lugar e com a cultura. Na extrapolação 

do âmbito do local, ela passa a ser definida pela diferencialidade, pelo contraste e ao 

mesmo tempo pela particularidade. 

No imaginário coletivo e social, a noção de identidade foi sendo construída não 

somente a partir da noção de lugar, da semelhança, mas principalmente sobre o contraste e 

diferenciação do “outro” que em termos de região amplia-se para a questão do território e do 

Estado-Nação. A ampliação territorial pela qual passou a sociedade ocidental levou ao 

conhecimento e à diferenciação de diversas áreas e culturas entre si: 
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“ (...) Esses recortes se multiplicam à medida que a percepção do espaço de cada 

um se amplia, fazendo-os perceber o homogêneo e o diferente acerca do mundo. A 

percepção do outro está acompanhada da percepção do espaço do outro. A idéia de região 

se vê presente, portanto, na construção da realidade e faz parte do senso comum.” 

(LENCIONI: 2003, p 17) 

As noções de regiões e os conhecimentos e/ou saberes geográficos não se limitam 

ao momento da constituição da Geografia como um ramo da ciência, mas existiram 

anteriormente. No entanto para o interesse desta pesquisa, vamos nos ater às noções e aos 

conceitos modernos, relevantes para o período analisado. 

A Geografia, como ciência moderna, institucionalizou-se justamente no momento de 

redefinições territoriais dos séculos XVIII e XIX, concomitantemente à formação dos 

Estados-Nação. Não somente consolidou-se como ciência, como participou ativamente do 

processo de formação dos Estados-Nação, seja no âmbito estratégico e geopolítico, seja na 

formação desta nova “comunidade imaginária” (HOBSBAWN,1991): a nação. Citando 

Marcelo Escolar, ao indicar a conexão entre a formação da Geografia como ciência e o 

processo de constituição das nações: 

 “... A história da Geografia – como discurso e prática -, a história de uma forma de 

legitimação científica e de uma forma de transmissão sistemática, da identificação total de 

um povo com seu território nacional. Uma História Social da geografia histórica do projeto 

estatal-nacional.” (ESCOLAR: 1996, p. 142) 

Escolar ainda ressalta a efetiva participação da Geografia através de sua inserção no 

ensino público como instrumento de formação de uma consciência nacional: 

“A disciplina acadêmica do território geográfico, correu paralelamente à efetivação 

coercitiva do poder cultural, econômico e político do Estado-nacional. A territorialização do 

discurso social e histórico, maciçamente transmitidos pelos sistemas de educação pública, 

não era o resultado de uma objetivação direta de posições hermenêuticas sobre a realidade, 

mas uma maneira sutil de transferir a hegemonia de classe burguesa e as relações 

produtivas capitalistas à “natureza das coisas” e à essência legítima do “Ser nacional”.” 

(idem: p. 120) 

No caso do Brasil, embora a falta de coesão no que se refere a um projeto nacional, 

à amplitude territorial e à diversidade cultural e racial de sua formação, a idéia de unidade e 

identidade nacional é uma questão cuja complexidade ultrapassa os parâmetros europeus. 

A própria falência do projeto bolivariano e a permanência do Brasil como unidade territorial 

são questões instigantes. 
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Diversas foram as revoltas, levantes e tentativas separatistas. No entanto tal 

processo inicia-se no Império e consolida-se na República, com sua imagem de integração 

da nação, tomando vulto a idéia de “brasilidade”, de algum traço específico do brasileiro 

como um povo, uma consciência nacional autônoma da antiga metrópole. 

Além disto, o processo de modernização brasileiro, sob a bandeira da “Ordem e 

Progresso”, sempre conviveu com a contradição de ser cópia do modelo estrangeiro e por 

isso teve de conviver com arcaísmos dentro de sua dinâmica. Os grandes e “milagrosos” 

ciclos econômicos que se sucederam com a missão de salvar o país de uma eminente 

derrocada proveniente do ciclo passado. 

Exemplo disto é o ciclo do açúcar, que ecoou em sua decadência gerando a 

convivência contraditória dos novos símbolos do moderno (a 2ª Revolução Industrial 

acompanhada a passos lentos, e principalmente o movimento estético do Modernismo) e 

dos arcaísmos (o Nordeste açucareiro decadente e descendente de um certo tipo de 

refinamento aristocrático europeu). 

O Movimento Regionalista é resultado deste movimento de convivências múltiplas, 

residuais e de vanguarda. Surge como resistência à tentativa de imposição de um novo 

projeto nacional, balizado pelo modernismo e pelas influências da formação de uma 

burguesia industrial incipiente. 

Ao mesmo tempo em que se coloca como negação de um projeto homogeneizador, 

busca a afirmação de sua especificidade e particularidade regional e de seu reconhecimento 

nacional. A proposta é de um nacionalismo includente no sentido de respeito a diversidade 

cultural e ao mesmo tempo de contracolonização. 

Gilberto Freyre, expoente líder do Movimento Regionalista, através da realização do 

1º Congresso Regionalista do Nordeste conseguiu reunir diversos artistas e intelectuais em 

torno da idéia regionalista. 

Este texto analisa alguns dos pequenos textos de Gilberto Freyre publicados em 

revistas, conferências ou encontros. A escolha destes pequenos textos está calcada na 

questão pública do discurso científico e sua interação com a sociedade, de forma a entender 

o papel do movimento regionalista no debate nacionalista. O Manifesto Regionalista de 

1926, por exemplo, possui explícita intenção comunicativa e pública, além de clara intenção 

de intervenção no contexto em que se origina. 

Os textos diretamente referenciados são: 
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”O Bom e o Mau Regionalismo” publicado em 1924, dois anos antes do Manifesto 

Regionalista, na Revista do Norte, aparece como uma resposta à acusação de separatismo 

e explicação do movimento regionalista. 

“O Manifesto Regionalista de 1926” em sua versão do 25º aniversário do I 

Congressso Regionalista do Nordeste, pode ser considerado a manifestação pública mais 

importante do movimento, tanto à época de seu primeiro pronunciamento em 1926, como 

sua reafirmação 25 anos depois. Ali são explicitada as bases teóricas e políticas do 

movimento regionalista. 

“Unidade e Diversidade, Nação e Região” foi publicado no livro “Interpretação do 

Brasil”, livro direcionado para o leitor estrangeiro, reúne conferências apresentadas em 

instituições norte-americanas em 1944, e publicado no brasil em 1947. O texto reflete o 

interesse do autor em esclarecer polêmicas e mau entendidos manifestados pelo público 

estrangeiro sobre o regionalismo, e representa também uma rearfimação amadurecida deste 

projeto, que é apresentado como um processo de contracolonização, possibilidade de 

equilíbrio entre unidade e diversidade, nacionalismo e cosmopolitismo. 

Procuramos entender o processo de formação da identidade brasileira a partir das 

diversidades regionais e especificamente através do regionalismo, entender o papel de tais 

movimentos de afirmação identitária de regionalidade e a própria noção de região presente 

nos textos de Gilberto Freyre. 

1- O Contexto Nacional 

No contexto relativo ao surgimento do I Congresso Regionalista do Nordeste e do 

Manifesto Regionalista de 1926 existia uma idéia de rejeição à homogeneização cultural 

vinda do Centro-Sul: do Rio de Janeiro, os antigos hábitos da Corte; de São Paulo, a 

burguesia industrial do país e o Modernismo, lançado pouco antes na Semana de Arte 

Moderna de 1922. Estes momentos, a Semana de 22 e seus derivados manifestos, e o 

Manifesto Regionalista de 26 publicado no I Congresso, além da criação do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) e do tenentismo, eclodindo na revolta do Forte de Copacabana, 

tornam clara a necessidade que se vivia à época de construção de um “projeto nacional”. 

A decadência econômica e a derradeira perda de influência política do Nordeste no 

contexto nacional torna-se evidente. As preocupações de Gilberto Freyre concentraram-se 

no que este processo de divisão regional do trabalho produzia de desequilíbrios 

principalmente na cultura e no imaginário popular. 

Neste sentido, Gilberto Freyre justifica o regionalismo em seu texto “Do bom e do 

mau regionalismo” de 1924, como uma reação ao movimento de homogeneização 

modernista que, no seu ver abarcava não só os hábitos e costumes, mas também a 
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arquitetura das cidades. A “reação regionalista” era considerada por ele o ”bom 

regionalismo”, já que em contraposição ao “mau regionalismo”, fortemente embasado em 

tendências separatistas, era a “defesa das tradições e dos valores locais, contra o furor 

imitativo”, não colocando em risco a unidade da nação. Ou seja, o movimento buscava o seu 

reconhecimento dentro do conjunto dos demais. 

O primeiro período republicano foi representado por um estado que dominava os 

outros estados da União brasileira por superioridades mecânicas ou quantitativas, que de 

acordo com Gilberto Freyre, colocou as necessidades regionais em segundo plano. Até o 

“Estado Forte” de 1937, ele próprio abusivo, houve o que Freyre chamou de “excesso de 

“direitos de estado”, quando acusava a República brasileira de haver importado teorias 

políticas anglo-americanas, o que quase resultou na dissolução dos partidos políticos 

nacionais substituídos pela hegemonia dos Estados e da rivalidade entre eles, prejudicando 

a unidade e o desenvolvimento harmônico do Brasil. 

Cada Estado (MG, SP, RS) estando no poder não se preocupavam nem investiam 

em outros estados gerando um ônus de manutenção para a defesa dos “direitos de estado” 

como a criação de forças policiais e exércitos estaduais que se comparavam à 

grandiosidade e ao poder de um exército nacional. 

Esta forma de estadualismo, para Gilberto Freyre em seu texto Unidade e 

Diversidade, Nação e Região, é considerado uma expressão caricata de um regionalismo 

que de fato poderia ser sectário. O que o tornava contraditório em si mesmo, era o discurso 

patriótico da unidade nacional, do interesse pelo bem comum. No entanto tal discurso pode 

ser justificado por uma estratégia de dissimulação de contrastes, como comentou Marcelo 

Escolar: 

“A nação, sob este ângulo, não só era harmônica porque substituía o conflito entre 

classes antagônicas pelo bem comum (os interesses da pátria), mas porque restituía, em 

alguns casos, a regionalidade como o argumento que permitiria garantir a coesão 

identificante na diversidade territorial, substituir, em definitivo, os contrastes sociais e suas 

conseqüências, por contrastes geográficos.” (ESCOLAR:1996, p 132). 

2- O Contexto Geral 

Desde a Independência do Brasil em 1822, o país passava por momentos de 

tentativa de afirmação como nação ou povo específico, não mais dependente de Portugal. 

Várias tendências propunham “projetos para a nação”, era um momento de definição dos 

ideais de nacionalidade que se prolongou ao século seguinte. HOBSBAWN, caracteriza esta 

fase como o primeiro momento de formação de um Estado-Nação moderno, sem 

implicações políticas, apenas literárias e culturais. Com a Proclamação da República em 
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1889, estes projetos tomam vulto político, e o que seria o segundo momento quando 

aparecem os “pioneiros e militantes da “idéia nacional” e o começo das campanhas políticas 

em prol desta idéia” (HOBSBAWN:1991, p. 21), seguido de uma fase de transição crucial 

para um terceiro momento, o início do século XX “quando os programas nacionalistas 

adquirem sustentação de massa”. 

Além disto, (HOBSBAWN: 1991) ressalta que no contexto da formação e 

consolidação da nação e do nacionalismo, os limites políticos do território comportavam 

diversidades regionais históricas e culturais que desenvolveram desigualmente a 

“consciência nacional”, assim como ocorre desigualmente também entre diferentes grupos 

sociais. 

A construção da nação brasileira, no Império, assentou-se na exaltação das riquezas 

naturais, campanhas de povoamento e de comissões científicas de exploração. Como 

observou Marilena Chauí acerca da criação da bandeira e do hino nacional: centravam-se 

na idéia de Natureza, do Paraíso, e não da História, embora isto não signifique que seja a-

histórica. 

 O rompimento deste paradigma parece estar relacionado, de alguma maneira, com 

o período republicano, mas principalmente no manifesto que reivindica a brasilidade pela 

cultura. LENCIONI menciona uma relação inclusive com a fundação do Instituto Histórico 

Geográfico em 1838 “pautado na íntima relação entre Geografia e História, na qual a relação 

homem-natureza forjava o escopo da ideologia de construção da nacionalidade brasileira” 

(pag 97). Como também demonstrado por Chauí, cabendo a idéia de “estado de natureza” 

paradisíaco, não hobbesiano do qual advém o social e o político, de povo pacífico e ordeiro 

como bem demonstrado posteriormente na valorização de Freyre pelo meio relacionado 

com a cultura, os tipos de casa que se integram à paisagem, o homem típico do nordeste , 

além é claro de sua visão pan-humanista: 

 “... No caso, a lendária maleabilidade desse modo de ser com livre trânsito entre as 

classes, e de cunho simpaticamente popular. É claro que com um enorme porém, como logo 

se verá. Para abreviar e dar uma referência clássica, podemos dizer sem erro que este 

quadro estilizado descende em linha direta do Brasil de antagonismos em equilíbrio, a rigor 

inventado por Gilberto Freyre, não obstante o forte apoio na enganadora persistência da 

ordem patriarcal.” (ARANTES: 2004, p. 60) 

3- O Contexto Regional 

De acordo com OLIVEIRA: 
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 “ A especificidade de cada “região” completa-se, pois, num quadro de referências 

que inclua outras “regiões”, com níveis distintos de reprodução do capital e relações de 

produção; pelo menos quando se está em presença de uma “economia nacional”. 

(OLIVEIRA: 1993: p. 29), 

Mesmo num momento de fusão Estado-Capital, a tendência de “integração nacional” 

não passa da busca de uma homogeneização, do interesse do capital, no qual o Estado 

atuaria não apenas como mediador desta transição, na qual ainda cabe a existência de 

formas locais, mas como planejador da mesma. Acrescentando ainda que: 

“A busca por uma nova definição de fronteiras e pelo reconhecimento político da 

região tende a se realizar pelo movimento social assentado num discurso regionalista que 

busca uma reivindicação de base territorial. Muitas vezes, essa reivindicação advém do fato 

de a identidade regional ter sido minada no processo de desenvolvimento desigual. Como 

disse Bernard Poche, pelo movimento de reconstituição de uma autonomia cultural e 

econômica busca-se reconstruir a identidade regional subtraída pela dimensão política 

institucional.” (LENCIONI: 2003, p. 193) 

OLIVEIRA, destaca ainda que naquele momento, o que chamamos hoje de 

“Nordeste” era constituído de três “regiões” distintas, nas quais se destacava o chamado 

“Nordeste açucareiro” cujo centro propulsor era a cidade de Recife. Recife não representava 

apenas o pólo regional, mas com a decadência do açúcar, assumira ligações internacionais 

de comércio devido principalmente à presença do porto, não mediadas pelo centro que 

ascendia com o ciclo do café, e, posteriormente com a indústria. 

De acordo com OLIVEIRA: 

“ é fato notório da história nacional a hegemonia comercial do Recife sobre os 

espaços do em torno,... Essa hegemonia significava uma forma de capitalismo mercantil no 

interior da própria “região”.” (OLIVEIRA: 1993,p. 34) 

No entanto, este “velho” Nordeste, açucareiro, que estava em trânsito para novas 

formas burguesas de produção e apropriação de valor, com a decadência do ciclo, 

principalmente devido à forte concorrência internacional do açúcar, é substituído pelo 

Nordeste do algodão-pecuária: 

“A imagem do Nordeste,..., da opulência dos “barões” do açúcar, e que depois iria 

inspirar a nostálgica pseudo-sociologia de Gilberto Freyre, começou a ser substituída pela 

imagem do Nordeste dos latifundiários do sertão, dos “coronéis”; imagem rústica, pobre, 

contrastando com as dos salões e saraus do Nordeste “açucareiro”. Neste rastro é que 

surge o Nordeste das secas.” (idem, p. 35) 
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Demonstrando que Gilberto Freyre não queria apenas preservar o Nordeste do 

processo de homogeneização, mas ele também prezava pela preservação de sua imagem 

de Nordeste, o Nordeste açucareiro. 

As conseqüências dessa substituição que perdurou até a década de 50, foram 

retrocessos nas relações de produção, descapitalização da economia açucareira, 

abortamento da constituição completa de uma força-de-trabalho assalariado e a 

reconversão da estrutura fundiária em latifúndios. 

4- Análise dos textos 

 “ Do Bom e do Mau Regionalismo” de 1924 

O texto “Do Bom e do Mau Regionalismo” é publicado em 1924, dois anos antes do 

“Manifesto Regionalista, na Revista do Norte número 2 em Recife, que à época 

representava um importante canal de comunicação das idéias regionalistas que começavam 

a tomar vulto no Nordeste. Souza Barros, citado em Helena Marques, afirma a relação entre 

a Revista e o Regionalismo: 

“(...) O inconformismo da Revista do Norte era antes no sentido de um nacionalismo 

que inspirado na linha de hispanidad que fugia à simples intrusão francesa, somente pelo 

fato de vir da França, de vir do estrangeiro. É neste sentido que o movimento da Revista do 

Norte teve pontos de confluência com o movimento de Gilberto Freyre. Defenderam ambos 

a tradição, o regionalismo, o inconformismo, e tiveram, no entanto, sempre a tônica da 

renovação (idem, passim).” (MARQUES: 1998, p. 8) 

A Revista era então liderada por José Maria de Albuquerque Melo, amigo de Gilberto 

Freyre, este no entanto criticava a esporadicidade da revista e a falta de um programa mais 

“agressivo”. 

Neste sentido o texto de Gilberto Freyre apresentou-se como o prenúncio do 

movimento que estava prestes a eclodir no I Congresso Regionalita de 1926. Além disso, 

posiciona as bases do movimento regionalista, defendendo-o da acusação de separatismo. 

Ressaltando o “perigo” da invasão de estrageirismos e valorizando as tradições 

locais, que estariam sendo absorvidas pelo que Gilberto Freyre denominou de “mística do 

exótico”, ou seja, a supervalorização do que é distante, diferente, cujo contato poderia ser 

fecundo mas acaba por degradar e sobrepor-se aos valores locais. Um exemplo existente 

no texto é o do urbanismo influenciado pelas idéias de Haussman praticado no Rio de 

Janeiro, então capital nacional, e que estava modificando completamente a estrututura desta 

cidade em detrimento de sua antiga conformação local. 
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Ao defender o regionalismo, Gilberto Freyre chega a falar em patriotismo regional, 

mas mantém a perspectiva da unidade nacional e classifica o mau regionalismo de 

separatismo. Neste momento está presente a idéia de que o Brasil somente poderá avançar 

rumo ao desenvolvimento se, estando unido, respeitar as diversidades regionais. Seriam 

estas diferenças locais que poderiam dar um “ impulso original” ao crescimento do país. 

Exatamente em se tratando desta originalidade, o autor, ao final do texto, cita 

sutilmente o exemplo do modernismo no Brasil como um programa copiado e de tendências 

homogeneizadoras, o qual não possuiria um impulso original, como em sua versão no 

México onde cita Rivera, Acevedo e Mariscal. 

“O Manifesto Regionalista de 1926” 

O “Manifesto Regionalista” surgiu de um pronunciamento ocorrido no I Congresso 

Regionalista do Nordeste de1926 (este, o primeiro evento do tipo realizado nas Américas) e 

somente depois foi considerado como manifesto, por ocasião da sua leitura na 

comemoração do 25º aniversário do I Congresso Regionalista do Nordeste. Curiosamente, 

como nos esclarece Gilberto Freyre ele só havia sido publicado em partes no Diário de 

Pernambuco, e somente não foi encadernado pela falência do banco onde então se 

depositara o dinheiro. 

O fato de ser um manifesto permite-nos encará-lo como o progama do movimento, já 

que este possui intenção de conclamação pública e intenciona intervir na realidade posta 

sugerindo uma forma de comportamento antre determinado contexto. Este caráter público 

do manifesto torna as idéias defendidas acessíveis a todos que se identificarem com o 

movimento. Além disso, é interessante notar como Gilberto Freyre se reveste de autoridade 

ao ser o porta-voz do movimento. 

O manifesto também cumpria o papel de resistência às forças homogeneizadoras 

representadas principalmente pelos modernistas de 22 e até mesmo mesmo pela República, 

ou seja, seu entendimento se torna completo com a análise do contexto e das pressões que 

à época se concretizavam no cotidiano das pessoas, principalmente aquelas que se 

situavam desprivilegiadamente à margem do processo. 

Assim Gilberto Freyre utiliza-se de alguns recursos para a legitimação do documento 

como o apoio de intelectuais e artistas nacionais e internacionais, no seu primeiro parágrafo: 

“...movimento de que mestres autênticos como o humanista João Ribeiro e o poeta 

Manuel Bandeira vão tomando conhecimento e a que agora se juntam pela simpatia, 

quando não pela solidariedade ativa e até militante, não só norte-americanos como Francis 
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Butler Simkins – que anuncia dever a um brasileiro do Recife seu critério regional de estudar 

a história do Sul dos Estados-Unidos – franceses como Regis de Beaulieu e alemães como 

Ruediger Bilden como alguns dos mais adiantados arquitetos, urbanistas e homens de letras 

do Rio. Concorrem eles ao Congresso de Regionalismo, do Recife com trabalhos e teses, 

acrescentando suas contribuições ás de homens do próprio Nordeste ou aqui radicados: 

homens públicos ou de ciência, preocupados com problemas urbanos e rurais da região 

como Amaury de Medeiros, Gouveia de Barros e Ulysses Pernambucano; homens de letras 

empenhados na defesa dos nossos valores históricos como Carlos Lyra Filho, Luiz Cedro, 

Samuel Campêlo, Aníbal Fernandes, Joaquim Cardoso, Mário Melo, Mário Sete, Manuel 

Caetano de Albuquerque e seu filho José Maria – tão pichoso na arte da fotografia quanto 

na da tipográfica; homens de saber interessados em dar sentido regional ao ensino, á 

organização universitária e á cultura intelectual entre nós, como Odilon Nestor e Morais 

Coutinho, Alfredo Freyre e Antônio Inácio; velhos lavradores ou homens de campo voltados 

inteligentemente para os problemas de defesa e valorização da paisagem ou da vida nos 

seus aspectos rurais ou folclóricos, como Júlio Bello, Samuel Hardman, Gaspar Peres, 

Pedro Paranhos e Leite Oiticica. Homens, todos esses, com o sentido de regionalidade 

acima do de pernambucanidade – tão intenso ou absorvente num Mário Sette – do de 

paraibanidade – tão vivo em José Américo de Almeida – ou do de alagoanidade – tão 

intenso em Otávio Brandão – de cada um; e esse sentido por assim dizer eterno em sua 

forma – o modo regional e não apenas provincial de ser alguém de sua terra – manifestado 

numa realidade ou expresso numa substância talvez mais histórica que geográfica e 

certamente mais social do que política. Realidade que a expressão "Nordeste" define sem 

que a pesquisa científica a tenha explorado até hoje, sob o critério regional da paisagem, a 

não ser em raras obras como a de um Von Luetzelburg, admirável economista alemão ainda 

mais identificado conosco do que Konrad Guenther, o sábio fitopatologista, que há pouco 

visitou esta parte do Brasil a convite de um de nós – Samuel Hardman – enquanto, a meu 

convite, qui já estiveram, tomando contato com tradições e problemas da região, meus 

antigos colegas na Universidade de Columbia, Ruediger Bilden e senhora e Francis Butler 

Simkins...” (pag 4) 

E lembra da acusação feita a ele por envolver estes homens nos temas da pesquisa 

regional no Nordeste: 

 “Ainda há pouco fui acusado de estar levando satanicamente ao ridículo alguns dos 

homens mais respeitáveis da região, já envolvidos por mim – dizem os críticos – no que 

chamam o "carnaval regionalista". Isto porque consegui do velho Leite Oiticica, que, do seu 

engenho das Alagoas, escrevesse para o livro comemorativo do primeiro centenário do 

Diário de Pernambuco, não um ensaio retoricamente patriótico sobre Deodoro ou Floriano 

mas um estudo minucioso e objetivo da arte da renda no Nordeste que, ilustrado, à base de 
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amostras de renda vindas de Alagoas, por desenhista digno da melhor admiração brasileira 

– Manoel Bandeira – enriquece aquele livro com páginas verdadeiramente originais de 

documentação e interpretação da vida regional; de Odilon Nestor, que recordasse a vida do 

estudante no Recife do século XIX e não as doutrinas alemãs aqui divulgadas um tanto 

pedantescamente por Tobias; de Júlio Bello que contribuísse para a mesma obra 

comemorativa, não evocando em tom de discurso de Instituto Histórico os heróis de 

Guararapes ou os Patriotas de 17, mas os bumbas-meu-boi, as cheganças, os pastorís, os 

mamulengos dos engenhos da região.” (FREYRE: 1951, p. 10) 

Gilberto Freyre ressalta também a importância que teve o Congresso com relação às 

políticas públicas e ao aprofundamento científico de questões, até então, pouco estudadas: 

 “Reuniões nas quais tratou-se pela primeira vez no Brasil, sob critério ao mesmo 

tempo ecológico e técnico, do problema da urbanização como problema regional: a 

articulação das cidades com seus arredores rurais.” ( idem, p. 2) 

 Algumas das propostas presentes no manifesto possuem o interesse do caráter 

cultural da região e está presente em várias passagens, desde a sua sugestão e incentivo a 

se realizarem mais pesquisas científicas sobre o Nordeste, passando pelo registro das 

receitas culinárias das fazendas até a criação de museus e de espaços onde se poderiam 

construir restaurantes, lojas de artesanato, espaços para as antigas brincadeiras e etc. 

Outra questão que Gilberto Freyre pretende deixar claro em seu manifesto é a 

informalidade, o que não significa descompromisso, de suas reuniões e de seus 

companheiros do movimento que discutem “os problemas do Nordeste” sem que se 

preponderem questões de política e de partidos e sem o discurso acadêmico, acontecendo 

num ambiente familiar: : "... em volta da mesa de chá com sequilhos e doces ... preparados 

por mãos de sinhás". 

Aliás, a alimentação deveria ser uma das preocupações do regionalista por ser esta 

também uma variável cultural de grande importância e indicadora dos ramos das quais 

provieram as tradições locais: 

“A verdade é que não só de espírito vive o homem: vive também de pão – inclusive 

do pão-de-ló, do pão-doce, do bolo que é ainda pão. Não só com os problemas de belas 

artes, de urbanismo, de arquitetura, de higiene, de engenharia, de administração deve 

preocupar-se o regionalista: também com os problemas de culinária, de alimentação, de 

nutrição.” (idem, p. 11) 
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Tão importante é considerada a culinária, que o manifesto possui páginas e páginas 

e descrição de doces e quitudes e outros, sendo de origem negra, portuguesa, moura ou 

índia, e recriada com os aromas locais. Tanto das negras de tabuleiro quanto das sinhás 

brancas das casas grandes, ou da antiga senzala. “Toda essa tradição está em declínio ou, 

pelo menos, em crise, no Nordeste. E uma cozinha em crise significa uma civilização inteira 

em perigo: o perigo de descaracterizar-se.” (idem, p. 16) 

Ainda coloco como especificidade da caracterização da cultura brasileira a idéia da 

mistura, do amalgamento de outras culturas: 

“Pois o Brasil é isto: combinação, fusão, mistura. E o Nordeste, talvez a principal 

bacia em que se vêm processando essas combinações, essa fusão, essa mistura de 

sangues e valores que ainda fervem: portugueses, indigenas, espanhóis, franceses, 

africanos, holandeses, judeus, ingleses, alemães, italianos. Daí a riqueza de sabores ainda 

contraditórios de sua cozinha.” (idem, p. 16) 

Seu tradicionalismo exacerbado pode ser considerado em alguns momentos legítimo 

arcaísmo, moralismo religioso ou preconceito de gênero, como no caso a seguir: 

“As novas gerações de moças já não sabem, entre nós, a não ser entre a gente mais 

modesta, fazer um doce ou guisado tradicional e regional. Já não têm gosto nem tempo para 

ler os velhos livros de receitas de família. Quando a verdade é que, depois dos livros de 

missa, são os livros de receitas de doces e de guisados os que devem receber das 

mulheres leitura mais atenta. O senso de devoção e o de obrigação devem completar-se 

nas mulheres do Brasil, tornando-as boas cristãs e ao mesmo tempo boas quituteiras para 

assim criarem melhor os filhos e concorrerem para a felicidade nacional. Não há povo feliz 

quando às suas mulheres falta a arte culinária. É uma falta quase tão grave como a de fé 

religiosa.” (idem, p. 16) 

Após a mudança de alguns “barões” do açúcar para sobrados na capital, Gilberto 

Freyre não nega suas raízes na burguesia tradicional de Recife e do Pernambuco: 

 “Eram casas onde se comia principescamente bem, as dos princípes recifenses do 

comércio, da magistratura, da política, das letras, das armas. Onde desde a meninice iôios e 

iáiás dengosas tomavam chá da Índia com sequilhos – como os que se saboreavam na casa 

da família Lopes Gama. E tudo isso, em porcelana da melhor, da mais fina, da mais bela. 

Comido com talher de prata, mexido com colher da melhor prata portuguesa. Gabo-me de 

possuir hoje, entre outras relíquias pernambucanas menos de guerra que de paz, um prato 
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do Oriente, há quase duzentos anos no Brasil, que foi do velho Morais do Dicionário...” 

(idem, p. 15) 

A partir de sua insatisfação com a situação política do país, o manifesto apresenta 

uma proposta, embora como o autor justifica, tal proposta seria despretenciosa, de 

integração regional em oposição ao “estadualismo” da República: 

“A maior injustiça que se poderia fazer a um regionalismo como o nosso seria 

confundi-lo com separatismo ou com bairrismo. Com anti-internacionalismo, anti-

universalismo ou anti-nacionalismo. Ele é tão contrário a qualquer espécie de separatismo 

que, mais unionista que o atual e precário unionismo brasileiro, visa a superação do 

estadualismo, lamentavelmente desenvolvido aqui pela República – este sim, separatista – 

para substituí-lo por novo e flexível sistema em que as regiões, mais importantes que os 

Estados, se completem e se integrem ativa e criadoramente numa verdadeira organização 

nacional.” (idem, p. 5) 

À propósito da “articulação inter-regional, Gilberto Freyre começa a explicitar sua 

noção de região, justificando-a com o discurso científico sociológico: “Pois de regiões é que 

o Brasil, sociologicamente, é feito, desde os seus primeiros dias. Regiões naturais a que se 

sobrepuseram regiões sociais.” (p 6). 

Com o tom de ressentimento pela glória alcançada no período do açúcar, Gilberto 

Freyre julga ser a região Nordeste uma das maiores contribuidoras para a formação de um 

caráter e de uma identidade nacionais: 

 “Sem se julgar estultamente o sal do Brasil, mas apenas o seu maior e melhor 

produtor de açúcar nos tempos coloniais – açúcar que está à base de uma doçaria, rica 

como nenhuma do Império, e à base, também de uma doce aristocracia de maneiras, de 

gostos, de modos de viver e de sentir, tornada possível pela produção e exportação de um 

mascavo tão internacionalmente famoso como, depois, o café de São Paulo – o Nordeste 

tem o direito de considerar-se uma região que já grandemente contribuiu para dar à cultura 

ou a civilização brasileira autenticidade e originalidade e não apenas doçura ou tempero.” 

(idem, p. 7) 

Abaixo, o autor começa a esclarecer o movimento regionalista e sua posição com 

relação ao nacional: 

 “Seu fim não é desenvolver a mística de que, no Brasil, só o Nordeste tenha valor, 

só os sequilhos feitos por mãos pernambucanas ou paraibanas de sinhás sejam gostosos, 

só as rendas e redes feitas por cearense ou alagoano tenham graça, só os problemas da 
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região da cana ou da área das secas ou da do algodão apresentem importância. Os 

animadores desta nova espécie de regionalismo desejam ver se desenvolvem no País 

outros regionalismos que se juntem ao do Nordeste, dando ao movimento o sentido 

organicamente brasileiro e até americano, quando não mais amplo, que ele deve ter.” (idem, 

p. 5) 

Uma importante diferenciação faz Gilberto Freyre ao se referir às características 

regionais. De acordo com o autor não há de ser o “pitoresco ou o curioso”, mas suas 

características e particularidades regionais se apresentam naquilo que aparece 

harmoniosamente parte da paisagem, pensamento de certa forma próximo ao determinismo 

ambiental: “É que o mucambo se harmoniza com o clima, com as águas, com as cores, com 

a natureza, com os coqueiros e as mangueiras, com os verdes e os azuis da região como 

nenhuma outra construção.” (idem, p. 7) 

Gilberto Freyre também deixa claro que, paralelamente às grandes avenidas e 

bulevares da cidade moderna, devem persistir a existência das ruas estritas e dos becos, e 

estes, que, por “maneirismos” modernistas têm abandonando os seus nomes 

característicos: 

 “Modernismo responsável por outra inovação contra a qual se levanta nosso 

regionalismo: a horrível mania que hoje nos persegue de mudarmos os mais saborosamente 

regionais nomes de ruas e de lugares velhos – Rua do Sol, Bêco do Peixe Frito, Rua da 

Saudade, Chora Menino, Sete Pecados Mortais, Encanta Moça – para nomes novos: quase 

sempre nomes inexpressivos de poderosos do dia. Ou datas insignificantemente políticas.” 

(idem, p. 9) 

De resto o manifesto amontoa comentários saudosistas de árvores, casas, cavalos, 

vacas, pássaros, cabras, negras, doces e etc., não só da infância ou da vida de Gilberto 

Freyre, mas um saudosismo respaldado em grandes nomes como Augusto dos Anjos: 

“Eu ia pela calçada, montado no meu carneiro - um carneiro branco, alvo, lavado 

como se fosse gente, enfeitado de guizos e de fitas como se fosse mulher; e puxado pela 

mão de um tio.” (idem, p. 21) 

“Augusto dos Anjos afeiçoou-se tanto, nos seus dias de menino de engenho, a um 

tamarindo grande do quintal da casa dos seus pais, que dele guardou a lembrança que se 

guarda de uma pessoa particularmente amiga. A velha árvore foi para ele um confidente 

bom dos primeiros amores ou dos primeiros sonhos da meninice. Que menino do Nordeste 

não teve a sua mangueira ou o seu cajueiro de estimação, parecido ao pé de tamarindo dos 

versos de Augusto?” (idem, p. 19) 
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Seus comentários feitos a propósito da segunda leitura pública do manifesto, 

recoloca algumas questões que não foram percebidas ou realçadas nos anos iniciais do 

movimento, como a sua proximidade com o Modernismo e sua forte estruturação 

tradicionalista: 

“O Regionalismo – senão criação pura no que assumiu de complexo em suas 

combinações novas de idéias porventuras velhas, sistematização brasileira, realizada por 

um grupo de homens do Recife, não só de novos critérios regionais de vida, de estudo e de 

arte como de vagas e dispersas tendências para-regionalistas já antigas no Brasil mas 

quase sempre absorvidos pelo caipirismo ou deformadas em aventuras de "pitoresco" ou 

"cor local"... É que ao Regionalismo do Recife, a seu modo também modernista, mas 

modernista e tradicionalista ao mesmo tempo, faltou, na sua época heróica, propaganda ou 

divulgação na imprensa metropolitana, então indiferente, senão hostil, ao que fosse ou 

viesse de Província.” (idem, p. 1) 

No entanto, Gilberto Freyre só poderia fazer esse reconhecimento vinte e cinco anos 

depois da efervescência em que vivia como um regionalista “quase militante” (em suas 

palavras) e em qual o Modernismo aparecia como uma novidade exótica. Apesar disso, 

ARANTES ressalta não apenas a semelhança com o Modernismo, mas também algumas de 

suas vantagens com relação a este: 

“Volto a lembrar que Mário de Andrade costumava dizer que éramos uma “imundície 

de contrastes”, mas isso em seu último período de empenho ilustrado no adiantamento 

mental e institucional do país. Enquanto o vanguardista retroverso Gilberto Freyre via nisso 

antes de tudo um luxo, mais exatamente, um “luxo de antagonismos”. Podemos imaginar 

com que prazer teria relacionado o lapso bem paulista da “imundície” com as profiláticas 

luvas de borracha como certa vez caracterizou a colonização inglesa na Índia, por oposição 

ao amálgama tenso, porém harmonioso, criado nos trópicos por um colonizador indefinido, 

meio europeu meio africano, como via o português. Lembro esta momentânea inversão de 

posições apenas para salientar o quanto sua visão, a um tempo dessublimadora e 

gostosamente complacente, permitiu-lhe apresentar uma imagem em ruptura com a 

obsessão complexada de ajustar o país à marcha da civilização. Dito isso, não podemos 

passar adiante sem relembrar, reestabelecendo a verdade histórica, que tal desrecalque 

antiburguês deveu-se, é claro, à revelação modernista de que a modernidade pode ser 

plural, que nada nos obrigava a alinhar com a bisonha modernolatria dos futuristas 

europeus, por exemplo.” (ARANTES: 2002, p. 61) 

Os descendentes do manifesto seriam como uma certificação de sua validade e 

eficácia, como a criação do Instituto Joaquim Nabuco (instituto de pesquisas regionais como 
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sugerido em 1926 “Porque o Instituto é de algum modo filho ou neto do Movimento 

Regionalista.”(p. 3)), e vários intelectuais das gerações posteriores direta ou indiretamente 

filiados à ideia regionalista, mas é inegável que a questão foi levantada nacionalmente com 

Celso Furtado, Manuel Correia de Andrade (hoje Pesquisador do Instituto Joaquim Nabuco) 

e a Geração de 45, Josué de Castro, Roberto da Mata, e alguns romancistas regionais como 

José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Jorge Amado. 

“Unidade e Diversidade, Nação e Região” 

O texto Unidade e Diversidade, Nação e Região, integrante do livro Interpretação do 

Brasil, teve suas primeiras publicações em 1945 no México e nos Estados Unidos e em 

1947 no Brasil. Resultado de Conferências realizadas nos Estados Unidos em 1944, este 

livro tem o claro propósito de introduzir o leitor estrangeiro nas questões de formação da 

nacionalidade brasileira e, mais especificamente com este texto, esclarecer o sobre 

movimento regionalista no Brasil. 

O texto possui como tônica central a problemática da combinação entre os termos 

aparentemente opostos, contraditórios ou excludentes. Mas o que na verdade o autor busca 

demonstrar é que os termos são complementares. 

O debate decorre com a filosofia, levando-o a considerar os aspectos da 

universalidade e da racionalidade que não poderiam se submeter aos particularismos locais 

do regionalismo. 

Os “modernos regionalistas” (como o autor chama a nova geração advinda de 26) 

fazem a mesma ressalva do movimento: não confundi-los com sectarismo ou regionalismo 

estéril: 

“Uma região pode ser politicamente menos do que uma nação. Mas vitalmente e 

culturalmente é mais do que uma nação; é mais fundamental que a nação como condição 

de vida e como meio de expressão ou de criação humana” (FREYRE: 2001, p. 152) 

Novamente justifica o discurso regionalista como legitimamente científico, cuja 

incompletude só se realizaria se o considerasse sem o seu oposto que é o universalismo ou 

cosmopolitismo: 

“O ponto de vista regional, considerado como preliminar para o estudo de história ou 

de sociologia, parece-nos, aos que somos regionalistas brasileiros, tão filosófico quanto 

qualquer outro.” (idem, p. 154) 
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“Estou antes de acordo com os que pensam que estas duas correntes de 

pensamento – por alguns chamadas localismo e internacionalismo – se enriquecem 

mutuamente.” (idem, p. 155) 

Mais do que isso, Gilberto Freyre realça o regionalismo como uma tendência à 

contracolonização:“... Uma tendência que se opõe às que levam ao excessivo nacionalismo 

ou ao exagerado internacionalismo ou cosmopolitismo.” (idem, p. 155). O regionalismo 

representaria, então, o equilíbrio de forças dentro de uma nação. Tal equilíbrio seria 

necessário num contexto de imperialismo, iniciado pela Inglaterra e perpetuado pelos 

Estados Unidos no Brasil, e cuja centralidade se localizava no discurso de pan-

americanismo que beneficiava apenas os Estados Unidos. O regionalismo seria um 

contraponto que evitaria a expansão do imperialismo norte-americano. 

Os argumentos para considerar o Brasil como uma região podem ser resumidamente 

demonstrados nas seguintes frases: 

“Ecologicamente, o Brasil é uma região; em grande parte uma região natural – e tão 

claramente assim que alguns geógrafos a têm considerado como uma “ilha continental”. É 

também dentro da técnica e da terminologia sociológicas, uma região cultural: uma 

população cujos valores e padrões de vida predominantes são de origem portuguesa, em 

contraste com os valores e padrões espanhóis, holandeses, ingleses e franceses dos seus 

vizinhos americanos.” (idem, p. 161) 

Nem por isso, Gilberto Freyre considera esta região como uma homogeneidade, ao 

contrário, considera que sua unidade provém exatamente da existência de uma diversidade 

cultural que gera “sub-regiões” dentro desta convivência harmônica. Não considera 

entretanto que todo tipo de regionalismo seja benéfico a esta harmonia interna: 

“Mas o Brasil não é simplesmente uma região natural e cultural; dentro da 

imensidade quase continental dessa parte da América, natureza e cultura têm suas próprias 

sub-divisões. Por isso mesmo precisa o Brasil defender-se permanentemente dos próprios 

inimigos internos do regionalismo orgânico que lhe convém ou é essencial ao 

desenvolvimento ou à sua criatividade.” (idem, p. 162) 

A grande questão que se coloca no texto é de como o Brasil pode combinar a 

diversidade com a unidade. Diversas foram as tentativas, tanto durante o Império tanto 

como durante a República, mas para Gilberto Freyre apesar dos prós e contras de cada um 

destes momentos, o resultado tendeu sempre ao centralismo. A solução, de acordo com o 
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autor, estaria mais próxima quando se vislumbrasse as características, problemas e 

potencialidades regionais: 

“É que a solução do problema não pode ser ao que parece, estreitamente política, 

mas social, por onde os “estados autônomos” sejam reduzidos em sua importância e as 

regiões ou sub-regiões, ou áreas naturais e culturais, tratadas como realidades orgânicas, 

cada uma com as suas características mas todas vitalmente interdependentes nos seus 

interesses econômicos e nas suas necessidades; todas vitalmente interdependentes para a 

solução dos seus problemas e das suas aspirações culturais e sociais. A diversidade será 

então mais criadora do que nunca; e a unidade será um problema de menos complexa 

significação do que agora. Será uma unidade vista e assegurada através de regiões 

coordenadas por um organismo inter-regional, porém não oprimidas ou exploradas pela sub-

região ou pelo grupo seccional que seja, por isto ou por aquilo, tecnicamente o dominante 

no momento.” (idem, p. 172-3) 

Gilberto Freyre inicia, então, uma classificação sócio-psicológica, com nuances 

étnicas dos tipos de população e seu comportamento nas diversas regiões do país, 

sugerindo inclusive, uma classificação destes tipos a partir de danças carnavalescas ou de 

modos de se jogar futebol. Vejamos algumas delas: 

“Os filhos do Ceará- região ou sub-região árida – destacam-se especialmente pela 

sua tendência para procurar cidades mais populosas ou para colonizar regiões ou áreas 

longínquas do Brasil...” (idem, p.176) 

“...o mineiro caracteriza-se pela sua austeridade e pela tendência à introspecção... 

Embora aparentemente simples, o mineiro é complexo, sutil, e isso bem transparece no 

senso de humor que o leva a rir-se de si mesmo quando necessário; e não apenas dos 

outros.” (idem, p. 179) 

“... Os homens da região missionera não são gaúchos típicos; e tendo mais sangue 

índio do que os gaúchos típicos e, também, sendo descentes daqueles índios educados e 

oprimidos pelos jesuítas espanhóis, conservam alguma coisa de seus mestres jesuítas: são 

silenciosos, introspectivos, sutis, realistas, distantes, frios...” (idem, p. 181) 

O que de fato importa deste texto é como Giberto Freyre avalia num momento 

amadurecido de sua proposta regionalista, as possibilidades, embora utópicas, de equilíbrio 

e harmonia da nação: 

“O estudo das condições sociais, ou antes, da história social brasileira parece indicar 

que no brasil, como em outras nações não menos vastas e complexas, deve permitir-se a 

 3032 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

cada um particular lealdade à sua comunidade básica: região, área ou província. não 

importa que, nos seus apegos transnacionais, o homem vá tão longe quanto se possa 

imaginar e se torne um verdadeiro cidadão do mundo. Sua condição de membro de grupo 

primário local parece, ainda assim, necessária para sua saúde pessoal e social.” (idem, p. 

186) 

Considerações Finais 

Percebe-se, em alguns pontos, a ampliação da regionalidade para além de 

Pernambuco, ressaltando “os problemas do Nordeste”. No plano do movimento , no âmbito 

do senso comum, a região era considerada como uma forma subjetiva, além da imposição 

das fronteiras administrativas, que possui suas raízes no vivido, na afetividade e nas 

tradições e costumes de uma cultura. A noção de região e a criação de uma identidade 

regional propostas por Gilberto Freyre possui a cultura e o sentimento de pertencimento 

como determinantes para esta noção identitária específica de região. 

Para a Geografia, este momento de incorporação da cultura na noção de região e 

nas teorias acadêmicas só vai acontecer a partir da década de 70, quando passa a receber 

influência da perspectiva fenomenológica. Sobre o enfoque regional na Geografia, Lencioni 

acrescenta: 

“... A discussão sobre modo do espaço ser percebido e sobre os significados e 

valores modelados pela cultura e estrutura social atribuídos a este espaço passaram a ser 

analisados com o objetivo de compreender o sentimento que os homens têm por pertencer a 

uma determinada região. Assim, procurou-se apreender os laços afetivos que criam uma 

identidade regional. A identidade dos homens com a região se tornou, então, um problema 

central na Geografia Regional de inspiração fenomenológica.” (LENCIONI: 2003, p.154) 

No entanto, tanto para a Geografia quanto para o movimento regionalista, uma 

supervalorização da cultura em detrimento de uma dimensão histórico-crítica pode ser 

responsável por uma mistificação da realidade, realçando apenas um de seus aspectos. 

Henri Lefebvre observa que as representações possuem suporte na realidade, mas elas 

podem ao mesmo tempo deslocar a realidade através da criação de símbolos que podem se 

estabelecer no imaginário. LENCIONI cita um trecho da obra de Lefebvre: “ as 

representações são falsas no que indicam e dizem, mas verdadeiras em relação ao que 

suportam.” Ou seja, “são verdadeiras como respostas a problemas reais, e falsas como 

dissimuladoras das finalidades reais.” 
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O inverso também pode ocorrer e levar o pesquisador à conclusões tendenciosas 

e/ou parciais. Francisco de Oliveira, embora tenha escrito uma das obras de referência para 

o estudo regional, Elegia para uma Re(li)gião, possui uma noção marcadamente econômica 

da região, definida pela circularidade do processo produtivo, chegando a desprezar a 

dimensão da cultura quando qualifica os estudos de Gilberto Freyre de “pseudo-sociologia”. 

Por outro lado esta desqualificação pode indicar uma percepção de OLIVEIRA no 

sentido da utilização do discurso científico na legitimação do discurso político do movimento. 

Em alguns trechos do manisfesto há uma reivindicação neste sentido: a criação de um 

instituto de pesquisas regionais e do envolvimento de intelectuais com a “causa 

regionalista”. Não se pode desconsiderar também que sua fala esta impregnada de seu 

percurso pessoal pela Academia. 

Em Unidade e Diversidade, Nação e Região, por exemplo Gilberto Freyre cria uma 

caracterização dos tipos psicossociológicos do Nordeste, o que pode ser considerado um 

dos aspectos de sua alienação aos problemas sociais já que em geral não há nenhum tipo 

de análise de classe, tendendo a romantização do nordestino. 

Não devemos imaginar Gilberto Freyre como um exaltado e ingênuo defensor de 

uma cultura oprimida. Antes disso, devemos imaginar Gilberto Freyre como o porta-voz de 

um discurso comprometido com a permanência e reprodução de uma classe: uma burguesia 

regional sacudida por transformações irreversíveis, advindas de um processo de produção e 

reprodução do capital a nível nacional e internacional. 

O discurso regionalista também não pode ser considerado neutro, ou apenas em sua 

positividade defensiva, mas também como um discurso, como veremos, do qual se serviu o 

Estado. 

No contexto presente de discussão sobre a dissolução das identidades territoriais, 

faz-se necessário o retorno às discussões sobre as forças constituintes entre a terra e o 

homem. Forças estas que, em momentos históricos, configuraram-se como regionalismos e 

que permanecem até os dias de hoje, com diversas matizes, é verdade, mas são 

expressivamente compreensíveis pelo viés cultural e econômico. 
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