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Resumo

O artigo apresenta as ações desenvolvidas pelo Projeto Experimental Arte e Design para Geração de Trabalho
e Renda, realizado na Universidade Federal de Sergipe por meio do Núcleo da Unitrabalho, como forma de
capacitar artesãs da cidade de Japaratuba através consultoria, palestras e cursos, gerando reflexões a
respeito da tradição no Nordeste do Brasil e buscando descontruir visões estereotipas da região.

O estudo envolveu diversas áreas como design, arte, artesanato, educação e identidade cultural, e procurou
analisar os elementos que caracterizam uma cidade do interior do estado de Sergipe de um outro ângulo,
enfatizando os trabalhos do Artista Arthur Bispo do Rosário, grande figura da cultura local de Japaratuba.

Palavras Chave: Identidade Cultural&894; artesanato&894; Design.

Abstract

This text presents actions developed by Projeto Experimental Arte e Design para Geração de Trabalho e
Renda, held at Universidade Federal de Sergipe under Unitrabalho Group, as a way to empower artisans of
Japaratuba city through consulting, courses and lectures, providing thoughts related to creating reflections on
the tradition in Northeast Brazil and seeking deconstruct strict conceptions about that region.

The study involved several areas such as design, art, craft, education and cultural identity, besides it focused
on analyzing the elements that characterize a city in the state of Sergipe from another view, emphasizing the
work of the artist Arthur Bispo do Rosário, who is one of the biggest character of Japaratuba.
Keywords: Cultural Identity; craft; design

Apresentação

O artigo aqui apresentado busca relatar as ações realizadas no projeto experimental de Arte e Design, parte
do Programa de Desenvolvimento e cidadania com geração de trabalho e renda da UNITRABALHO, UFS. As
ações foram direcionadas a um grupo de 41 artesãs residentes em Japaratuba, município localizado no
interior do estado de Sergipe, que utilizava o artesanato como opção de renda complementar, dedicando-se
especialmente ao bordado.

De acordo com os estudos iniciais, foram identificadas demandas por produtos exclusivos, diferentes dos
padronizados encontrados em feiras e eventos de artesanato pelo país, para com isso atingir um nicho
diferenciado, que é o público que busca singularidade nos produtos manuais. Permitindo com isso a
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possibilidade do aumento do preço dos produtos, fator relevante, considerando-se o longo período necessário
para a sua execução e dificuldade do seu processo de confecção. Por isso, fez-se fundamental desenvolver
estratégias para a implantação de um programa que resultasse na renovação da oferta de produtos, incluindo
a pesquisa por um elemento diferencial que o ligasse ao seu local de origem, criando uma identificação
própria, com valor agregado e valor simbólico.

Quanto à metodologia, o projeto seguiu um perfil teórico prático, construído a partir de levantamentos
bibliográficos, de programas similares e entrevistas para coletas e análises de dados. Na parte prática,
aplicou-se métodos ativos de observação e de análise, qualitativa e quantitativa, como estratégias de
validação interna e externa. Com os resultados sendo avaliados posteriormente para um relatório sobre a
eficiência das ações aplicadas e possível reestruturação.

Além das artesãs, o projeto envolveu alunos e professores da UFS, recebendo o apoio da Secretaria de Ensino
Superior (MEC/SESu), do Núcleo Local da UNITRABALHO, da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos
Econômicos Solidários e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Sergipe.

A Construção da Identidade Cultural

Inúmeras visões foram construídas através da História do Homem sobre a cultura, e seus controversos
conceitos foram objeto de estudos de inúmeros estudiosos das diversas áreas do conhecimento como a
biologia, a sociologia e a antropologia, só para citar algumas. Além da visão mais geral do termo, outras
especificidades do tema, também foram motivos de discussões e pesquisas aprofundadas, como a sua
identidade, diversidade e a importância da sua preservação e difusão.

Assim, as divergentes acepções existentes nos conceitos de cultura, formam na verdade, uma pluralidade de
interpretações, as quais enriquecem a sua significância e as discussões sobre o tema, ao mesmo tempo que o
torna mais abstrato, quando se faz necessário analisá-lo de forma mais precisa.

Passando as discussões sobre cultura para um cenário nacional, objeto do nosso estudo, convém salientar
que a identidade cultural responde pelos padrões criados para estabelecer, ou legitimar diversos aspectos da
formação cultural de um povo, seja a sua forma de alfabetizar e a sua língua local, dentre outros. Sobre essas
funções da cultura, Hall afirma que:

Identidades simbolizam fortes vínculos que levamos vida a fora; são os lugares,
eventos, símbolos, histórias particulares. Elas representam o que algumas vezes é
chamado de uma forma particularista de vínculo ou pertencimento, os lugares
permanecem fixos; entretanto o espaço poder ser “cruzado” num piscar de “olhos”,
por avião, fax ou satélite. (HALL, 2004, p.7)

Com a globalização a importância da identidade nacional ganha destaque. Alguns pontos sobre esse
fenômeno tratado por Stuart Hall ilustram seu impacto na cultura mundial. Hall (2004) vê que o contexto
cultural na contemporaneidade apresenta inúmeras contradições. Apesar das identidades nacionais estarem
se “desintegrando” devido à homogeneização cultural, resultado da globalização, algumas identidades,
mesmo locais, têm manifestado resistência e ganhado destaque ao conseguir manter muito dos seus
costumes e tradições particulares.

Para Hall (2004) a globalização caminha em paralelo com um reforçamento das identidades locais. Entretanto
a globalização é um processo desigual e tem sua própria “geometria de poder”, retendo alguns aspectos da
dominação global ocidental, mas as identidades culturais estão, em toda parte, sendo relativizadas pelo
impacto da compressão espaço-tempo.

No Nordeste brasileiro, assim como outras regiões, o processo de globalização despertou reações
conservadoras e protecionistas, temerosas da invasão de bens culturais que poderiam causar a
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homogeneização de culturas e a ruptura da idéia de pertencimento de uma comunidade. Por outro lado, o
Nordeste é uma invenção recente na história brasileira, cuja idéia foi formulada ao final do século XIX, como
nos ensina Durval Muniz de Albuquerque Jr. (2001). Sua origem estaria relacionada a uma reação política
impulsionada pela crise enfrentada nas províncias da região diante da queda das economias do açúcar e do
algodão, das quais dependiam. Nesse momento é construído um discurso regionalista e nordestino, o qual se
esboça e se afirma em oposição ao outro , o “Sul” cafeeiro, e em relação a um passado de bem-estar e
harmonia. É demarcado então o espaço físico do que seria o Nordeste e é construída uma identidade cultural
nordestina, representando simbolicamente aquele espaço. Essa idéia de região é reforçada por meio de
escritores como Gilberto Freyre, Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos&894; músicos como Luiz Gonzaga e
Jackson do Pandeiro&894; pintores como Carybé e Cícero Dias, a partir das primeiras décadas do século XX.

Entre os nomes citados, é interessante destacar os trabalhos de Gilberto Freyre (19001987), que relacionou
diversos aspectos da região, considerando-a como o berço da nacionalidade brasileira&894; ou seja, a guardiã
das raízes culturais da nação, no Livro do Nordeste, de 1925. E, em 1926, coordenou o I Congresso
Regionalista do Nordeste, com o objetivo de desenvolver o sentimento de unidade da região em torno de suas
tradições.

Gilberto Freyre acusa o Modernismo paulista de estar sugerindo ao Brasil uma cultura europeia, enquanto o
regionalismo nordestino representaria a alma do país. Essa forma identitária regionalista estaria ligada ao
conceito de tradicionalismo, o qual criaria barreiras a elementos e informações que questionassem as ideias
pré-estabelecidas.

Assim, apesar da multiplicidade de imagens com a qual é composta, a região é construída simbolicamente
como uma única comunidade em nome de uma série de clichês e imagens estereotipadas, que parecem
esgotadas em sua potencialidade criativa, repetidas indefinidamente. A busca do que definiria o caráter
nordestino resultou em obras com imagens da seca e da miséria por um lado e representações num tom
celebratório e folclórico por outro. O regionalismo dissolveria, portanto, as identidades de grupos e classes
além de transformar os discursos em doutrinas e dogmas, por meio da sacralização da região.

Os patrimônios fazem parte do dia-a-dia dos indivíduos e são ferramentas de constituição de
subjetividades&894; são também estratégias por meio das quais os grupos sociais e os cidadãos narram sua
memória, buscando um lugar de reconhecimento social e político no espaço público. E, quando não definidos
apenas pelo passado e pela tradição, os patrimônios culturais podem ser reinventados.

Partimos, assim, do pressuposto de que a utilização do patrimônio como referência na renovação dos
produtos seria benéfico para aqueles que produzem, assim como para aqueles que consomem.

Arte/Educação e multiculturalismo

O projeto envolveu em suas ações a área de educação. Tomou-se como referência para isso, as concepções
teóricas de SOUZA (2002:195) que, conforme destaca, produzir novos saberes e processar um
enriquecimento da própria cultura implica em: identificar interesses&894; confrontar os saberes anteriores
(preexistentes) com a realidade&894; desequilibrar certezas ou desestabilizar convicções, numa palavra,
provocar rupturas epistemológicas, gnosiológicas&894; garantir as possibilidades de diálogo. Souza propõe
uma concepção de educação como processo e experiência de ressocialização (recognição e reinvenção),
orientada a aumentar e consolidar capacidades individuais e coletivas dos sujeitos populares mediante a
recuperação e recriação de valores&894; a produção, apropriação e a aplicação de conhecimentos que
permitam o desenvolvimento de propostas mobilizadoras.

Elas devem contribuir para a transformação das realidades desses sujeitos. Também buscou-se subsídios nas
argumentações de Ana Mae Barbosa, que comenta sobre a eficácia de projetos de educação que não isolam a
cultura local, mas a discutem em relação com outras culturas (2003:20). A pesquisadora enfatiza sobre as
contribuições da cultura regional, responsável por grande parte dos hábitos de cada povo, culinária, estilos
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musicais e inúmeros aspectos que compõem a exuberante e rica cultura brasileira. Entretanto essa
diversidade cultural não é reconhecida de forma igualitária, sobressaindo à cultura branca e da elite (erudito)
sobre a cultura dita inferior, como a nordestina. Contudo, a necessidade da implementação desses estudos
multiculturais na sala de aula e projetos educacionais é urgente. Pois a necessidade do conhecimento da
própria cultura, na formação da população fortalece os valores simbólicos e fortalece a identidade cultural,
mediante a globalização iminente.

O Projeto Experimental

Desenvolvido por uma equipe multidisciplinar composta por professores e alunos da Universidade Federal de
Sergipe das áreas de design, história da arte e serviço social, o projeto teve início com a organização de
etapas para a sua execução e na definição de grupos para a coordenação das atividades. Essa etapa incluiu o
cadastramento das artesãs, a observação dos processos de produção de seus trabalhos, o detalhamento das
tipologias artesanais com ênfase nos bordados, a pesquisa de demanda do mercado, o levantamento das
demandas de financiamento, o estudo dos principais elementos do patrimônio cultural e a formação de um
banco de imagens.

Em um segundo momento focou-se em aspectos estruturais, como projetos de agregação de valor aos
trabalhos artesanais e a otimização dos processos produtivos. A terceira etapa envolveu a construção de
cursos para a capacitação e reciclagem das artesãs. Na quarta etapa foram incluídos os trabalhos de
comunicação e divulgação dos produtos, como o desenvolvimento da identidade visual&894; a quinta etapa
concentrou-se nas ações referentes à comercialização.

Finalizando o processo, na sexta etapa houve o gerenciamento de contratos e convênios, além de também
inserir a organização das artesãs em atribuições administrativas de acordo com os seus perfis.

A analise do objeto de estudo, a cidade de Japaratuba e o importante legado de Arthur Bispo do Rosário, foi
iniciada, levantando importantes dados para a realização do projeto.

Localizado no interior do estado de Sergipe, a 54 km da capital, Aracaju, o município possui uma população
estimada em 15.528 habitantes (2005) e as principais atividades econômicas são a agricultura e a extração
de petróleo. Destaca-se também o artesanato, especialmente o bordado, além do crochê, das rendas e da
tecelagem, entre outros.

Na entrada da cidade encontrasse uma estátua de dois metros de altura, construída em homenagem ao
artista sergipano Arthur Bispo do Rosário, que nasceu em Japaratuba em 1909. O artista é também lembrado
no Festival Arthur Bispo do Rosário, que ocorre regularmente no município com uma programação
diversificada, reunindo um grande número de visitantes. Esculturas, pinturas e reproduções de suas obras
podem, ainda, ser encontradas em outros locais da cidade. Os restos mortais do artista foram trazidos para a
cidade em 2004.

Arthur Bispo do Rosário deixou a cidade natal aos 15 anos, serviu à marinha e foi para o Rio de Janeiro, onde
trabalhou em diversas atividades até que, no dia 22 de dezembro de 1938, sofreu um surto ou uma espécie
de anunciação, na qual afirmou ter vistos figuras celestiais, sendo internado posteriormente sob a alegação
do mesmo ter problemas psiquiátricos. Permanecendo desde então em hospícios, chegou à Colônia Juliano
Moreira em janeiro de 1939 onde viveu durante cinquenta anos, falecendo em 5 de julho de 1989. Ao longo
desses anos, o artista criou 804 obras, entre miniaturas, estandartes, objetos, mantos, bordados. Para Bispo,
criar significava a própria salvação&894; suas obras seriam apresentadas ao Todo-Poderoso no dia do Juízo
Final.

Em suas criações, Bispo utilizava frequentemente como material, utensílios do cotidiano da colônia,
apresentando séries de colheres, garrafas, sandálias, canecas, botões, caixas de fruta, etc., os quais eram
muitas vezes bordados e revestidos com uma linha azul, que conseguia ao desmanchar o seu próprio
uniforme de interno. Os nomes bordados por Bispo estavam associados a vários momentos da sua vida&894;
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inúmeras vezes citou o nome da cidade de Japaratuba em seus trabalhos.

Apesar de não obter uma educação formal, Arthur Bispo algumas vezes aproximou-se de movimentos como o
Dadaísmo e a Arte Conceitual. Distante dos cânones e da elite intelectual artística, o trabalho do artista levou
muitos anos para ser reconhecido&894; entretanto, a primeira exposição individual realizada no Rio de
Janeiro fez muito sucesso resultando em vários convites para ser apresentada em espaços nobres, em
grandes centros do país e do mundo.

No município de Japaratuba encontra-se também o “Clube de Mães, Jovens e Infantes”, criado em 1950, que
é uma organização não governamental subsidiada através de convênios e subvenções pela Prefeitura
Municipal de Japaratuba em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social e a Coordenadoria de
Turismo. O Clube de Mães funciona como principal articulador na atividade econômica do bordado para sua
qualificação e inserção no mercado.

Os bordados desenvolvidos na entidade apresentam-se em rendendê e ponto de cruz, reunindo cerca de 100
bordadeiras filiadas ao Clube de Mães, assim distribuídas: 40% na zona urbana e 60% nos povoados da zona
rural. O Banco do Brasil inseriu o arranjo local do bordado no Programa de Desenvolvimento Regional, através
do qual se deu a parceria com a Universidade Federal de Sergipe para a capacitação das artesãs e assessoria
na elaboração de projetos.

As oficinas de criação foram inseridas num curso de capacitação construído a partir de estudos voltados para
a educação de adultos, cuja orientação de aprendizagem está centrada na experiência trazida pelos
envolvidos. Os orientadores, estudantes da UFS, não eram apenas transmissores de técnicas e fórmulas
prontas, mas investigadores ao lado das artesãs, atuando como facilitadores do aprendizado. Quanto às
atividades, não eram construídas apenas a partir de conteúdos, mas direcionadas para a resolução de
problemas, considerando-se que as soluções de hoje poderão não ser válidas para o amanhã.

No desenvolvimento das atividades nas oficinas, procura-se destacar as relações entre a arte e o design,
buscando os aspectos de conexão entre as áreas para um melhor resultado final dos produtos, motivação
pessoal das artesãs e maior valor simbólico.

Grande parte dos trabalhos desenvolvidos nas oficinas foram reunidos numa exposição de arte e design,
intitulada “Vias Divinas”, no maior centro cultural voltado para a arte contemporânea de Sergipe, a Galeria de
Artes do Espaço Cultural Yázigi,. O nome da exposição, “Vias Divinas”, refere-se aos vários caminhos que
conduzem ao divino, considerando-se o sentido mais amplo da palavra, envolvendo as manifestações de fé e
as criações artísticas. Os trabalhos foram selecionados e organizados de acordo com essa temática, muito
presente na vida das artesãs. Foram também expostas obras dos coordenadores/orientadores do projeto,
além de trabalhos executados em oficinas de criação por um grupo de artesãos residentes em outro município
sergipano, São Cristóvão, também atendido pela iniciativa.

Considerações finais

Entrevistadas, as artesãs destacaram de que forma a experiência contribuiu em suas vidas. Comentaram
sobre a importância dos trabalhos de socialização, da divisão de atribuições, dos cursos de gerenciamento e
economia para a organização do grupo, etc. A respeito das oficinas de criação, a maior resposta foi observada
já na abertura da exposição “Vias Divinas”, no orgulho evidente das artesãs pelo reconhecimento de sua
memória. Além da exibição de técnicas que fazem parte do patrimônio cultural de Japaratuba, utilizado como
referência, as artesãs destacaram as experiências pessoais, diante das intervenções de arte contemporânea.
Observou-se, assim, a elevação da autoestima e a ampliação do repertório cultural das artesãs.

É comuns vermos projetos com perfil invasivo e utilitário, impulsionados pela procura de resultados
imediatos&894; são também muito encontrados os que contribuem para a perpetuação dos estereótipos.
Contudo, buscou-se nesse projeto compreender as especificidades do grupo para então contribuir para o seu
fortalecimento. E assim, os produtos afastaram-se dos estereótipos cristalizados sobre a identidade cultural
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do nordeste, aproximando-se dos mais variados Nordestes existentes, de imagens múltiplas.
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