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Resumo: A recente constituição do consórcio nordeste despertou atenção e 

curiosidade por parte da imprensa, pois apesar de ser somente um consórcio 

público no âmbito administrativo desperta uma dimensão e possibilidades que 

extrapolam o âmbito administrativo tendo aspectos políticos no sentido de 

construção de uma identidade regional. O trabalho aqui apresentado visa discutir 

acerca do consórcio nordeste, notadamente acerca das suas possiblidades que 

extrapolam o âmbito administrativo, principalmente sobre suas possibilidades 

políticas de construção de uma identidade regional. A pesquisa bibliográfica é 

utilizada como método de pesquisa, a partir do levantamento da literatura 

relacionada ao tema em obras físicas e sítios virtuais. O Nordeste historicamente 

foi a primeira ocupada e por muito tempo a mais importante região brasileira, por 

meio da ocupação açucareira e pecuária, esse protagonismo entrou em declínio 

com o passar do tempo passando o Nordeste a ser visto como de maneira 

negativa, sendo relacionado a violência, miséria e abandono. No entanto, 

notadamente durante o século XX houve uma construção de identidade regional, 

criando de certa forma uma identidade cultural regional. A plurinacionalidade, já 

presente em diversos países latino-americanos, configura-se como a 

possibilidade que dentro de um estado nacional existam diversas nacionalidades 

que gozem de certa autonomia tanto política, administrativa e cultural. Desse 

modo, o consórcio nordeste, apesar de ser somente um consórcio público de 

âmbito administrativo, muito por sua coerência e força política configura-se como 

uma forma de ampliar o horizonte acerca do debate sobre a possibilidade de 

uma construção plurinacional no brasil. É possível inferir que o consócio nordeste 

representa uma abertura do horizonte de possibilidades acerca da construção 
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de uma identidade regional dentro do brasil, caminhando, assim, para levantar 

uma discurso acerca da plurinacionalidade dentro do brasil. 

Palavras-chave: Consórcio Nordeste. Nordeste. Identidade Regional. 

Plurinacionalidade. 


