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RESUMO: 
Diante da importância da construção de símbolos identitários que representam os lugares  
pretende-se com esta pesquisa analisar a construção da identidade sergipana a partir das 
artes visuais sob a ótica de alunos do Curso de Comunicação Social de uma Instituição de 
Ensino Superior em Sergipe. Após pesquisa bibliográfica, debate sobre os conceitos de 
artes visuais, imagem e identidade, revisão de literatura, pesquisa de campo e análise das 
imagens, conseqüências de um projeto interdisciplinar entre professores do curso em 
questão, os discentes perceberam um verdadeiro mosaico visual construtor de elementos 
simbólicos  capazes de criar uma sentido de pertencimento entre os sergipanos e os espaços 
de vivência. Portanto, tais imagens são entendidas nesta pesquisa como elos de ligação, 
imagens que “suturam” os sergipanos a Sergipe.  
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Já é senso comum divulgar e difundir a idéia de que estamos na era da imagem. Esta 

última caracteriza, limita, simboliza, arroga sentidos, enfim, define as relações sociais. Por 

outro lado é também consenso que isso tudo nos amedronta, coloca-nos diante do 

imprevisível: imagens virtuais, mundos fictícios, realidades em que acreditamos que 

vivemos. A imagem passou a ser utilizada como elemento fundamental nas práticas de 

consumo, no processo de ensino-aprendizagem, na construção da informação jornalística, 

no poder de convencimento dos representantes políticos, na representação dos 

saberes/fazeres da população, dentre outros. Mas qual o papel da imagem na construção de 

identidades? 

A produção de objetos visuais ao longo da história foi influenciada por diversos 

fatores políticos, econômicos, culturais. A imagem foi utilizada, em diversos períodos, 

como forma de exprimir devoção e visões de mundo, por exemplo. Nas imagens sobre 

Sergipe no universo das artes aqui pesquisados, com os objetivos propostos neste estudo, 

ficamos diante de uma forma de manifestação imagética em que os fins para os quais se 

destina está diretamente interligado aos seus aspectos estéticos. 

Aqui nos interessa analisar a percepção de discentes do curso de Comunicação 

Social de uma Instituição do Ensino Superior em Sergipe das marcas identitárias dos 

sergipanos a partir das artes. Para tal, foi realizada uma atividade interdisciplinar, onde os 

alunos tiveram a princípio um embasamento teórico, debatendo os conceitos de imagem, 

identidade e artes visuais; em seguida analisaram alguns autores que discutiram a 

identidade sergipana; logo após foram listadas as possibilidades de observação; feita a 

pesquisa de campo entre os meses de março e maio de 2009, em espaços de artes e 

memória situados em Aracaju, São Cristóvão e Laranjeiras; por fim os autores da pesquisa 

entregaram e apresentaram as suas análises. 

 Neste trabalho, os artistas, que por via do trabalho simbólico, exercem na produção 

e difusão das imagens sobre as marcas identitárias sergipanas, serão entendidos como 

agentes sociais que criam objetos de arte com elevado conteúdo de informação, com 

destacado valor simbólico e representativo, portanto tendo um papel fundamental na 

criação das representações destes símbolos.  

O trabalho em grupo permitiu um acompanhamento dos professores nas etapas da 

produção e orientação no planejamento, escolha do foco, coleta de dados e até mesmo 
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execução das imagens. De forma interdisciplinar os discentes puderam estabelecer relações 

entre as disciplinas Sociologia e Introdução à Comunicação e ainda percebê-las no contato 

com a prática da atividade.  

A proposta inicialmente era permitir que os discentes pudessem perceber como as 

disciplinas possuíam eixos comuns e que precisam ser relacionados ao contexto. Anastasiou 

(2009) quando propõe a organização curricular ressalta a necessidade de ao invés de se 

elaborar planos de ensino isolados, fragmentados deve-se pensar de forma coletiva e 

discutir ações para articular conteúdos a partir de projetos, pesquisa e outros.  

Dessa forma, a atividade proposta pelas duas disciplinas em questão propõe um 

enfoque interdisciplinar quando sugere adotar diversos procedimentos de pesquisa a partir 

da realidade encontrada nos meios visitados e pessoas entrevistadas. ANASTASIOU (2009, 

p.59) explica que “A interdisciplinaridade é a interação de duas ou mais disciplinas, desde 

idéias, ações, tarefas, até a interação de campos conceituais, leis e princípios, podendo até 

ocorrer o surgimento de uma nova disciplina, como é o caso da bioquímica”.  

A iniciativa descrita aqui permitiu aproximação entre os professores, alunos e os 

meios estudados. Esse envolvimento favoreceu as discussões afins entre conteúdos das duas 

disciplinas, observações, estratégias e a construção da autonomia do aluno. Os grupos 

foram orientados, mas todos os discentes tiveram autonomia para encaminhar 

procedimentos do trabalho como escolha de tema, foco, angulação, entrevistados e outros 

elementos necessários à elaboração dos vídeos. “Nesse caso, os currículos centram-se no 

princípio de que o estudante constrói o conhecimento utilizando uma abordagem relacional 

do conteúdo”.  (ANASTASIOU, 2009, p.59)  

“Essa ação significativa garante que as capacidades, motivações e interesses dos 

estudantes sejam mobilizados e direcionados para a construção e elaboração das sínteses 

necessárias para o “agarrar”, o apropriar-se do conhecimento...” (ANASTASIOU, 2009, 

p.59) Por isso, é preciso mobilizar os discentes e provocar ações interdisciplinares que 

permitam apreender e relacionar os saberes. Na experiência aqui relatada foi possível 

perceber os resultados positivos da estratégia de elaboração da pesquisa e dos vídeos por 

meio de uma construção contínua e lógica da narração, imagens e texto. 

Trata-se de uma ação coletiva que resultou além dos produtos solicitados, 

procedimentos investigativos de pesquisa, discussão entre docentes e discentes, todas 
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favoráveis à construção do conhecimento. “Pensar a disciplina coletivamente significa 

pensá-la em relação a um estudante histórico e contextualizado, que deverá assumir o rumo 

de sua autoconstrução profissional, colocando-se como sujeito de seu processo de 

aprendiz”. (ANASTASIOU, 2009, p.67). 

 

Imagem e a Construção de Identidades 

Imagemi (do latim imago) é um “fenômeno de origem bio-neurológica que permite aos 

organismos portadores do sistema nervoso (...) captar a realidade externa tornando-o 

experiência interna” (PINO, 2006, p. 18). O interessante é que o que é captado aqui como 

uma realidade, não é “a realidade em si mesma, mas os sinais físicos e químicos que ela 

emite ou reflete” (PINO, 2006, p. 18). A conseqüência deste processo, após o 

processamento pelo cérebro é a formação de uma imagem sensorial.  

No universo das artes, esta produção imagética pode ser feita a partir de uma dada 

realidade existente ou fruto de um universo imaginário criado pelo artista no seu diálogo 

com o contexto, com as práticas culturais do seu tempo e com a própria vivência. 

Independente das motivações o produto passa a ser uma “imagem criada artificialmente” e 

pode possuir o “intuito de exercer uma influência qualquer nas idéias e ações dos sujeitos a 

quem se dirige” (PINO, 2006, p. 27). Estas imagens por vezes (re)apresentam uma dada 

realidade ou ocultam “o sentido real da realidade ou até mesmo induzir outro diferente” 

(PINO, 2006, p. 27). 

 A grande maioria das imagens tem um poder fascinante em passar um sentido de 

realidade nas suas representações. Algumas destas (fotografias, desenhos, pinturas) foram  

e continuam sendo utilizadas como uma das principais formas em retratar características 

que identificou/identifica eventos, pessoas, batalhas ou situações cotidianas. Ciente de que 

a imagem (experiência interna do sujeito) não é o lugar, a cidade, as pessoas, os 

instrumentos de trabalho, os utensílios domésticos, os elementos da natureza, dentre outros 

(componentes da realidade externa), mas ao mesmo tempo sabendo que todos estes são 

(re)conhecidos, assemelhados ou comparados com as imagens que lhes representam. Nesta 

perspectiva os componentes da realidade externa aparecem “como representações internas 

que têm uma relação de semelhança com os objetos percebidos, sem, no entanto, possuir 

necessariamente o caráter de imagem real” (SANTAELLA; NÖTH, 2001, p. 29).  Aqui nos 
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interessa elencar, a partir das pesquisas feitas pelos discentes, as imagens consideradas 

marcas identitárias de Sergipe no mundo das artes locais.  

 Para Cord e Ferreira (2006) o universo das produções imagéticas pode ser dividido 

em representação visual e representação mental. Há aqui uma espécie de dialogicidade 

entre eles e o elemento de união entre estes dois mundos é o espectador. “Uma imagem tem 

um caráter construído, criativo e autônomo que comporta uma parte de reconstrução, uma 

parte de interpretação do objeto e outra, de expressão do indivíduo (PEIXOTO, 2000). Para 

Fortuna e Peixoto (2002, p. 17): “as imagens possíveis de um objeto correspondem ao vasto 

leque de visões que um objeto pode suscitar a partir das suas múltiplas características”. Ao 

final do trabalho será percebido o quanto este diálogo entre o artista e os apreciadores da 

sua arte é uma das múltiplas possibilidades de interpretação e comunicação entre as partes 

envolvidas no processo.  

Freitas (2005, p. 78), nos diz que as manifestações visuais, à sua maneira, têm 

sempre algo a nos dizer, algo que, de outra forma, não seria de nenhum modo dito – e 

permaneceria, portanto, para sempre calado, inefável. As ciências sociais, assim, 

simplesmente não podem desprezar a contribuição das visualidades para a construção do 

saber e de uma interpretação sobre os locais, as pessoas e as suas marcas características. 

Talvez um dos grandes desafios do pesquisador em artes seja fazer falar, entender, 

interpretar as múltiplas formas possíveis, trazer a superfície elementos, objetos, imaginários 

que ficaram nas entrelinhas ou no subterrâneo das percepções. Portanto, trabalhar com 

imagem nunca será uma tarefa fácil, pois, como considerou Michel Vovelle (1989, p. 114), 

as imagens abordam o “mundo do silêncio, das fontes indiretas, dos documentos subtraídos 

ou oblíquos”.  

 A forma como Sergipe, os sergipanos e as suas marcas simbólicas se expressam a 

partir das imagens aqui pesquisadas retratam o diálogo que os artistas estabeleceram com as 

referências visuais de seu tempo. Principalmente aquelas associadas ao seu contexto de 

vida, ao seu acervo pessoal, ao seu contato com as informações e com a absorção do 

conhecimento. Nas imagens destacadas, viaja-se no tempo em direção aos cenários e 

situações que nelas são representadas; desloca-se ao passado, navega-se pelo presente e 

imagina-se um futuro possível de contemplação. Vive-se por instantes essa ilusão imagética 

através das lembranças, das vivências e das variadas interpretações e significações. “A 
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imagem reconfigura o real, propõe presença e ausência. A imagem possibilita um efeito de 

simultaneidade” (HAMON, 2001, p. 276-279). 

As imagens revelam significados quando é possível ultrapassar suas barreiras 

iconográficas; quando recupera-se as histórias e vislumbra-se um mundo do vir a ser que 

trazem implícitas em sua forma fragmentária. Através destas aprende-se, recorda-se e 

criam-se novas realidades. Para Kossoy (2005, p 36), 

imagens técnicas e imagens mentais interagem entre si e fluem 
ininterruptamente num fascinante processo de criação/construção de 
realidades – e de ficções. São essas viagens da mente, os filmes 
individuais, os sonhos, os segredos, a imaginação, as interpretações, os 
diálogos que dão significados diferenciados as imagens. Tal é a dinâmica 
fascinante da fotografia, por exemplo, que as pessoas, em geral, julgam 
estáticas. Através desta forma de expressão enxergamos o futuro e 
dialogamos com o passado, pois somos interlocutores das memórias 
silenciosas que elas mantêm em suspensão. 
 

 Interessante, é perceber o significado que os discentes deram a cada uma das 

imagens analisadas, considerando os artistas destacados como sujeitos conhecedores de 

uma realidade e construtores de identidades. Necessariamente, os artistas em algum 

momento tiveram esta intenção ou sabiam ao certo que a representação dos espaços, objetos 

e pessoas que faziam, teriam como uma das suas possíveis interpretações , a possibilidade 

em destacar elementos que identificam marcas características do sentido de pertencimento 

com Sergipe e com os Sergipanos, a chamada identidade sergipana. 

Entendendo que toda a identidade é construída e seguindo um conceito de Castells 

(2003) de que essa construção vale-se da matéria-prima fornecida pela “história, geografia, 

biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias 

pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso”, este artigo se propõe a 

perceber especificamente como as artes visuais podem servir como um dos elementos 

construtores de identidades. 

Ortiz (2003) afirma que toda identidade se define em relação a algo que lhe é 

exterior, ela é uma diferença e somente dizer que se é diferente não basta, mas é necessário 

demonstrar em que se é diferente. Para Trajano Sé (2000), não há identidade em si, nem 

mesmo unicamente para si. A identidade existe sempre em relação a uma outra.  Nas artes 

visuais quando se procura destacar o que é específico do lugar, acaba-se eliminando ou 

descartando inúmeras possibilidades de representação dos “outros” e elencando as várias 
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marcas do “eu”. A identidade cultural surge no cotidiano de uma determinada localidade, 

refletindo o modo de viver das pessoas, os seus saberes, os seus fazeres, a arquitetura típica 

do local, os personagens da história, uma vegetação característica, ou seja elementos que 

representam e distinguem os lugares. Porém, ela pode passar desapercebida entre os atores 

da comunidade.  

A construção da identidade local pode fazer ressurgir ou auxiliar na preservação das 

manifestações folclóricas e artísticas, resgatar a história local, as tradições, criar heróis, 

levantar uma gastronomia típica, desenvolver o artesanato, a pintura, preservar o 

patrimônio histórico-cultural e o meio ambiente sempre objetivando causar uma suturaii 

entre estes e a comunidade. Este processo procura resguardar e proteger uma cultura, criar 

tradições, escolher símbolos que se dizem específicos do local, e serve como fator de 

diferenciação da comunidade perante a tentativa de homogeneização cultural tão veiculado 

nos meios de comunicação no atual estágio que estamos atravessando. 

 

Identidade Sergipana – uma breve revisão de literatura 

 

O estado de Sergipe se encontra localizado na região Nordeste do Brasil, surge 

politicamente a partir de um processo de separação com a Bahia na segunda década do 

século XIX e possui atualmente 74 municípios. Durante os anos historiadores, literatos, 

geógrafos, cientistas sociais, analisaram a construção de identidades sergipanas ao longo da 

história. 

Os diversos autores que escreveram sobre Sergipe durante o século XIX e XX 

procuraram de alguma forma criar uma representação da Província ou do Estado no período 

da sua escrita. Influenciados por teorias, instituições e/ou métodos e técnicas de pesquisa, 

ou simplesmente a ausência de todas ou alguns destas, mas com olhares específicos, 

objetivos diferenciados e contextos alternados, todos, de alguma forma procuraram inventar 

Sergipe. Como exemplos vamos destacar, o Álbum de Sergipe de Clodomir Silva  (1920), 

onde o mesmo relata a identidade regional a partir da análise do meio, da raça e dos 

costumes, que formam os traços dominantes do caráter dos sergipanos. Quando Clodomir 

Silva elencou os traços principais do caráter do sergipano, o que seriam categorias colhidas 
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no povo sergipano e facilmente identificável nos seus filhos mais ilustres ele destacou a  

inteligência, a confiança, a animação, a braveza, o ser migrante e trabalhador.  

Prado Sampaio Leite em “A literatura em Sergipe” (1908) e “Sergipe Artístico, 

Literário e Científico” (1928) destaca na sua produção um conjunto de textos que 

procuravam comprovar e defender a identidade sergipana. Esta construção se deu através 

do elogio a pares como: Ivo do Prado, Armindo Guaraná, Cid Lins, Brício Cardoso, Sílvio 

Romero, Tobias Barreto, Inácio Barbosa, João ribeiro, Felisbelo Freire, Fausto Cardoso e 

Oliveira Valadão; valeu-se de uma unidade etno-psicológica sergipana (elementos 

hereditários étnicos que eram estáticos e elementos de adaptação que eram dinâmicos, entre 

estes últimos as artes), de uma antropogeografia de Sergipe e de uma exaltação aos feitos 

dos sergipanos em diversas áreas. A identidade também pode ser percebida na construção a 

partir da diferença com a Bahia. 

Estratégia que também é utilizada em “Fragmentos da História de Sergipe” (1972), 

Sebrão sobrinho. Com este obra o autor procurou criar um passado histórico brilhante e 

construir uma imagem de Sergipe capaz de gerar um sentimento de orgulho nos sergipanos. 

Segundo Sebrão sobrinho “o sergipano tem a bondade do baiano e a sizânia do alagoano de 

Pernambuco”.  

Em “A Formação do Povo Sergipano (ensaios de História)” José Silvério Leite 

Fontes procurou a partir da História Social “desvelar o rosto do povo sergipano”, a 

consciência da sergipanidade e a missão de Sergipe diante da cultura nacional. Tinha plena 

consciência que as características apresentadas seriam um recorte, uma marca ou cara de 

um momento histórico, e que este não era estático, mas sim dinâmico, quando afirma “pois 

no atinente à vida coletiva dos homens tudo é fluido e instável, pois as próprias 

permanências são transitórias”. 

Quando o referido autor começa a elencar os elementos que “suturam” os 

sergipanos a Sergipe inicia destacando a importância da língua. Ressalta o papel da história 

a partir dos fatos mais destacados como os marcos de conquista, de colonização e 

povoamento de Sergipe como elementos fundamentais na construção de uma autonomia 

político-administrativa, principalmente a partir da centralização política a partir de São 

Cristóvão, que perdurou até a mudança da capital para Aracaju e uma jurisdição elaborada 
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pela Câmara Municipal da mesma cidade que se estendia por toda Capitania, permitiram a 

possibilidade de identificação do que seria Sergipe naquele momento.  

 

As Artes e as Marcas Sergipanas 

Assim como as pessoas, os estados são trajados de acordo com o contexto em que se 

encontram inseridos. A sua feição e as suas vestes por diversas vezes seguem uma 

tendência da moda e dos modismos. Caso a necessidade seja a de um estado protegido, que 

levantem e destacam os muros, os exércitos e as armas. Caso haja uma mudança de 

pensamento por parte dos planejadores urbanos, motivados pelo momento histórico que 

vivem e percebam que a nova tendência é o comércio, apresentem os portos, as ferrovias, 

os aeroportos, as fábricas e indústrias como marcas características destas unidades da 

federação. Com isso os estados são construídos e reconstruídos, imaginados e 

(re)imaginados, criados e (re)criados, apresentados e representados.  

Os estados, normalmente são representados pelas características específicas das 

cidades que os compõem e estas cidades “não são apenas espaços materiais ou vividos; são 

igualmente espaços de imaginação e de representação” (GOMES, 2008, p. 59). Para 

Bresciani (1998, p. 237), “as cidades são antes de tudo uma experiência visual”. Para 

Henriques (2003, p. 135) a cidade “não é somente um espaço real e objetivo é também um 

espaço representado”.   

Dito isto, acredita-se que as marcas identitárias das cidades podem ser percebidas a 

partir das artes visuais de um momento histórico. As imagens aqui estariam interligando 

identidades, estruturas e significados possíveis de ser percebidos e analisados. As imagens 

nas artes visuais transmitem mensagens, que, da mesma forma como são transmitidas em 

outros meios, não são neutras. As narrativas procuram persuadir o apreciador de que o que 

vê é diferente, específico, bonito, real e deve ser apreciado, sentido, degustado, vivido. É 

uma narrativa, com princípios de classificação e representação que criam um imaginário e 

desenvolvem argumentos que devem possuir um poder de convencimento sobre o público.  

Percebe-se que os objetos de arte aqui pesquisados são construções sociais que 

refletem as diversas maneiras como as cidades e as pessoas são percebidas pelos diversos 

agentes envolvidos neste processo. São produtos de seleção destes atores e dos contextos no 

qual estão inseridos. Objetivam passar uma mensagem e uma imagem específica dos 
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espaços e de quem nestes vivem, ao mesmo tempo em que descartaram o que não deveria 

ser visto e dito sobre as mesmas. Do outro lado estão os apreciadores (neste caso, os alunos 

envolvidos na pesquisa), os consumidores visuais, aqueles que observam a imagem 

interpretam e reinterpretam conforme a sua experiência individual, o contexto, a memória 

coletiva, a sua criticidade e reflexão. Por isso que as marcas identitárias, que a princípio se 

apresentam como homogêneas, são múltiplas, complexas e contraditórias. È a partir destas 

considerações que destacaremos as marcas identitárias do sergipano selecionadas pelos 

alunos do Curso de Comunicação social de uma IES sergipana, nas diversas obras de arte 

espalhadas pelo estado de Sergipe. 

A princípio uma constatação inicial por parte dos professores envolvidos no projeto, 

os alunos que se consideraram sergipanos na pesquisa não conhecem a geografia, a história, 

a literatura, a gastronomia, o artesanato, as manifestações folclóricas e as artes visuais 

sergipanas. Portanto, parte significativa dos elementos identitários destacados pelos 

discentes foram percebidos nos debates feitos em sala de aula, com o apoio dos recursos 

didáticos disponíveis, ou são os símbolos mais destacados pelas mídias, a partir da 

publicidade e propaganda de alguns produtos ou eventos que se apropriam destes elementos 

para divulgação dos produtos.  

Uma segunda observação é que os elementos simbólicos da capital sergipana 

acabam se destacando mais do que a de outros municípios e são percebidos como elos de 

ligação e identificação entre Sergipe e os sergipanos de todo o estado. Alguns fatores 

merecem um significativo destaque: I – a instituição pesquisada fica em Aracaju; II – a 

grande maioria dos alunos nasceu e reside nesta cidade; III – dos espaços de memória e 

artes pesquisados, apenas dois não ficam em Aracaju. 

Um primeiro exemplo é extremamente significativo desta segunda constatação, já 

que os dois elementos mais citados por todos os grupos foram as araras e os cajus do artista 

plástico Eurico Luiziii espalhados pela capital sergipana. Os cajus aparecem inclusive na 

proteção de alguns telefones públicos na cidade. Uma “Arara” feita em óleo sobre tela pela 

artista plástica Dionéiaiv também foi considerada uma marca característica da identidade 

sergipana. 

Uma terceira marca que identifica Sergipe e os sergipanos estaria representada pelos 

variados símbolos que identificam os festejos juninos no estado. Daí o destaque para o 
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ritmo  e dança característicos do período em questão, o forró. Os elementos que compõem 

um festejo junino: as quadrilhas juninas, as vestes, o tecido de chita, a representação dos 

santos homenageados no período, as cores que podem ser percebidas nas obras de óleo e 

acrílico s/cartão da artista Hortência Barretov intituladas “Arrastando o Fole”, “de Rosto 

Colado”, “Noiva Brejeira”, e “Santo Antônio Glorioso”. 

As manifestações culturais características da população sergipana e cenas do 

cotidiano da população rural também foram destacadas como marcas identitárias. 

Tocadores de pífanos e zabumbas, bacamarteiros, lançadores de espadas e busca-pés; cenas 

dos vaqueiros, fogão a lenha, agricultores e imagens representativas do sertão sergipano e 

do rio São Francisco podem ser percebidas na obra do artista Joel Dantasvi. Destacam-se no 

conjunto da obra feitas em óleo sobre tela “Bacarmateiro I”, “Bacamarteiro II”, Lançadores 

de Espadas e Busca-Pés”, "Batalha de Espadas e Busca-Pés na praça de São Pedro em 

Capela/Se", “O Velho Chico”, “Fábrica de Doces em Fundo de Quintal”, “Cotidiano 

Sertanejo”, “Cotidiano Sertanejo II” e “Cotidiano Sertanejo III”. 

Os elementos naturais, como “as Praias Sergipanas”, os símbolos culturais dos 

festejos juninos, bandeirolas, balões, a gastronomia típica presentes “Mesa Nordestina I” e 

“Mesa Nordestina II” e a imagem das cidades sergipanas representada pela tela “Propriá” 

seriam as marcas identitárias do sergipano José Silveiravii.  

Outros elementos destacados foram: os sertanejos estereotipados no artesanato de 

Beto Pezão. A arte em madeira do artesão Véio, com as suas representações do sertanejo e 

seu cotidiano, as manifestações religiosas populares típicas de um catolicismo enraizado em 

diversas partes do estado, as manifestações folclóricas como o reisado do Mestre Sabau. O 

conjunto das pinturas em louça de Rosa Faria e as suas representações sobre as cidades 

sergipanas e a história de Sergipe.  

Os diversos anônimos do artesanato sergipano que reproduzem os caranguejos, os 

quiosques e os coqueirais feitos em barro e madeira. Os postais destinados aos turistas que 

visitam o estado e que destacam os variados atrativos naturais (praias, dunas, serras, 

vegetações), arquitetônicos (prédios do centro histórico, orla de Atalaia, igrejas, pontes e 

casarões) e culturais (gastronomia, manifestações e práticas culturais). Os bustos e estátuas 

espalhados pelas praças e espaços públicos dos diversos municípios sergipanos, registrando 

e solidificando personagens e memórias de figuras que se destacaram nos cenários da 
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política, das artes, da literatura também foram destacados pelos discentes na pesquisa de 

campo realizada. 

Portanto, a soma destas marcas identitárias formam um mosaico visual e podem ser 

entendidas como elementos simbólicos que constituem feições características de um 

sentimento de pertencimento a Sergipe. São elos de ligação, imagens que “suturam” os 

sujeitos ao espaço em que vivem.  

 

Considerações Finais 

 

A partir de tais considerações percebe-se que um lugar, neste caso Sergipe, os seus 

residentes identificados e os seus símbolos podem ser associados a mais do que uma 

imagem, uma vez que podem difundir uma pluralidade de imagens reais ou imaginárias, 

instantâneas ou duradouras, de consenso ou de conflito, individuais ou coletivas. As artes 

são, na verdade, uma das múltiplas formas, e ao mesmo tempo variadas formas em uma só, 

de apresentar e interpretar tais símbolos identitários segundo as diferentes narrativas e 

visões de mundo sobre a temática aqui discutida. É óbvio que elas não dizem propriamente 

o que é a sergipanidade, por exemplo, mas antes apresentam uma possibilidade de 

percepção ou várias percepções elaboradas ou idealizadas. 

Um dos grandes problemas percebidos pelos discentes foi que na grande maioria 

dos casos, as representações sobre Sergipe e os sergipanos são singulares, homogêneas e 

não respeitam as singularidades e diferenças. Tais construções acabam por auxiliar em uma 

memória coletiva, criar tradições e imaginários públicos, que em muitos casos são tomados 

como verdades absolutas pelos seus residentes ou pelos “outros” que se interessam pela 

temática. Tais representações acabam classificando grupos urbanos, delimitando 

gastronomias típicas, identificando autenticidades, traçando biótipos característicos, 

traçando uma arquitetura predominante, realçando atrativos específicos, tornando 

realidades plurais em espaços de fácil percepção.  

Por outro lado, os professores perceberam os conflitos existentes nas percepções dos 

alunos sobre uma mesma representação. Tais conflitos levariam a algum tipo de 

antagonismos, variáveis interpretações e alguma competição, a partir dos interesses 

individuais e coletivos, do contexto, da sua formação e vínculo com o que está sendo 
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representado.  Portanto, qualquer análise sobre as marcas identitárias de Sergipe e dos 

sergipanos é sempre uma análise das múltiplas possibilidades de interpretação.  
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i “Em um dos seus sentidos designa a máscara mortuária usada nos ritos funerais na antiguidade romana. Pode 
também ser o espectro ou a alma do morto, não só a morte, mas também toda a história da arte e dos ritos 
funerários” (MARTINE, 1996, p. 18 apud CORD  e FERREIRA, 2006).  
 
ii Stuart Hall (2003 a), utiliza desta “metáfora médica” para demonstrar como o sujeito pode se identificar com a estrutura 
através do processo de construção da identidade cultural. 
 
iii Nasceu em Araçatuba/SP, formado em Artes Plásticas pela Escola de Belas Artes do Estado da Bahia, 
destacou-se tanto na pintura como na escultura. Madonas, naturezas mortas, paisagens de mata atlântica e 
casarios produzidos em óleo sobre tela destacam-se no seu vasto acervo. Pelo conjunto e importância da sua 
obra recebeu o título de cidadão sergipano. Faleceu em 09 de dezembro de 2004. 
iv Reconhecida artista plástica que se destaca pela representação viva em cores vibrantes, luzes marcantes e na 
representação dos girassóis.  
 
v  Pesquisadora da cultura sergipana, uma das artistas plásticas mais conhecidas em todo o estado. Tem como 
traço característico da sua vasta obra a reprodução das bonecas de pano. 
 
vi Joel Dantas nasceu em Pilão Arcado, em julho de 1950, às margens do Rio São Francisco no alto sertão da 
Bahia. Filho de pais sergipanos, logo após os três primeiros anos de vida, veio com os pais para Sergipe. 
desenvolve e explora em seus trabalhos motivos e temas ligados às manifestações populares e folclóricas do 
nordeste brasileiro e, principalmente as de seu estado de criação. 
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vii José Silveira Pereira, nasceu no antigo povoado de Própria e hoje município de Telha/SE, em 01 de junho 
de 1962. Autodidata apesar dos cursos que já fez, não reconhece nenhuma influência em sua pintura, pois só 
“pinta o que sente”. 


