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RESUMO 
 

Em um momento em que se discute a crise de identidades, o que motivaria a criação de uma 

instituição que objetiva auxiliar na construção de uma identidade local? Apoiados em 

questionamentos como esse e em um corpo teórico que analisa desde o tempo das identidades 

até a materialização de uma política de afirmação baseada no consumo cultural como 

estratégia para atingir tal objetivo, concretizamos nossa pesquisa cujo objeto é o Museu da 

Gente Sergipana. Para compreendermos as relações entre os processos identitários, o poder e 

as contribuições da instituição nessa construção de identidade local, analisamos a criação e 

suas representações, elementos que contribuíram com os nossos resultados que foram muito 

mais além. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Identidades; Museu da Gente Sergipana; Políticas Culturais; 

Consumo Cultural. 
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ABSTRACT 

 

 

When we are discussing the crisis of identity, what would motivate the creation of an 

institution that aims to help build a local identity? Backed by questions like this and on a 

theoretical framework that analyzes since the time of the identities to the materialisation of a 

policy statement based on cultural consumption as a strategy to achieve this goal, we 

completed our research whose object is the Museum of the People of Sergipe. To understand 

the relationships between identity processes and the power and the contributions of this 

institution building local identity, we analyze the creation and its representations, elements 

that have contributed to our results that were far beyond. 

 

KEYWORDS: Identity, Museum of the People of Sergipe, Cultural Policy, Cultural 

Consumption 
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INTRODUÇÃO 

 

Sergipano diz-se do natural, do nascido no Estado de Sergipe. Mas, para além do 

adjetivo pátrio, como definir o sergipano? O quê ou quais elementos são necessários para a 

formação/construção desse "ser" sergipano? Elementos da cultura? Do patrimônio histórico? 

Os modos de vida? De onde vêm as referências que os torna exclusivo, legítimo, autêntico e 

que garante o status de único, frente ao discurso da sergipanidade? Mas o quê seria 

sergipanidade, afinal?  

Sergipanidade é a palavra que tem sido utilizada para aglutinar diversos significados; 

para transpor de forma tão singular algo que é, por essência, plural; é o uso universal para 

uma "coisa" tão particular. "Sergipanidade" é a nomeação da identidade sergipana - mas 

"sergipano não tem identidade"
1
 ou ao menos é o que o senso comum (domínio público) 

reproduz em seus discursos produzidos pelas entrelinhas da falta de conhecimento (ou por 

conhecer demais). Mesmo a observar com profundidade, questionamentos são pertinentes: 

porque algumas manifestações culturais ditas (classificadas) enquanto populares são 

apropriadas e elevadas à categoria de símbolos? Quem os escolhe? 

De acordo com Hall (2005) "as culturas nacionais são compostas não apenas de 

instituições culturais, mas também de símbolos e representações" (p. 50). Seguindo essa 

afirmativa, refletimos acerca das manifestações culturais enquanto signos fornecedores de 

sentido para o processo identitário de uma nação ou, em menor escala, de um Estado. A 

tendência seria formular uma definição de sergipano pelo que estes fazem nos festejos 

juninos: forrós, quadrilhas juninas, barco de fogo, festas do mastro etc. 

Não se trata aqui de querer universalizar, pois concordamos com Hall (2005) que essa 

prática discursiva "constrói sentidos que influenciam e organizam tanto as nossas ações 

quanto a concepção que temos de nós mesmos" (p. 50), nos perguntamos: Como é feito esse 

discurso? Por quê? Pra quem? Quais e por quem são produzidos? Uma resposta a essas 

questões estaria longe de ser alcançada, pela dimensão de caminhos metodológicos que 

poderiam levar a inúmeras alternativas de resposta.  

 

                                                           
1
 Voltaremos a essa questão nas considerações finais. 
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O objeto de pesquisa: 

 

O nosso objeto de pesquisa é o Museu da Gente Sergipana, criado a partir de um 

discurso que serviria de instrumento para elevar a autoestima do sergipano. O referido museu 

foi inaugurado no dia 26 de novembro de 2011 e aberto ao público no dia 06 de dezembro do 

mesmo ano. Seus mantenedores são o Banco do Estado de Sergipe (BANESE), Banese 

Seguros (seguradora) e Banese Card (cartão de crédito). 

A princípio, chamar-se-ia Centro Cultural Banese, e as informações à respeito do seu 

acervo foram extraídas depois da realização do I Fórum da Sergipanidade, que teve como o 

tema "Construindo a Sergipanidade" e foi realizado nos dias 25 e 26 de agosto de 2010. Foi 

instalado no prédio que pertenceu ao colégio Atheneu Pedro II, no centro de Aracaju/SE. 

Durante dois anos fiz parte do corpo funcional do museu e ocupava o cargo de "educadora 

cultural", que em outros museus receberia a denominação de estagiária, mediadora e 

popularmente de "guia". 

 

 

A pesquisa 

 

A realização desta pesquisa justifica-se por tentar compreender os motivos que 

levaram à construção de um museu que tivesse como temática a identidade de um povo. Além 

disso, é efetivada em um momento em que as Ciências Sociais já discutem a crise dessas 

identidades. Como menciona Hall (2011): quem precisa delas? Para que e quem servem? Ou 

estão a serviço do que? E no caso do nosso objeto, porque foi representada de forma tão 

"perfeita"? 

Durante um ano e meio, e por ter contato e considerar relevante a colocação dos 

visitantes, pôde-se com tranquilidade levantar dados e colher informações e depoimentos que 

foram sido desenvolvidos ao longo da pesquisa. Dessa maneira, "Construindo uma 

identidade: um download no Museu da Gente Sergipana" sugere análises sobre as 

identidades, principalmente as identidades legitimadas a partir de instituições que reforçam as 

relações de poder advindas, principalmente, das políticas de afirmação de identidades criadas 

pelo poder público.  

Consideramos que as identidades não são "entidades fixas", mas são acionadas de 

acordo com a necessidade. Portanto, estão sempre em formação, o que nos proporcionou a 
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utilização do verbo "construir" no gerúndio, indicando um processo não finalizado. Por conta 

da tecnologia empregada na composição do acervo, utilizamos o termo "download", que em 

uma tradução simples significa "baixar". Nessa perspectiva, "baixamos" as informações a 

partir da instituição, mas não significa que os dados não foram analisados e que utilizamos o 

pacote de dados pronto, enviado pela instituição. A utilização do artigo indefinido "uma" foi 

uma referência às muitas alternativas de construção, uma vez que o uso do artigo definido "a" 

caracterizaria a identidade da qual falávamos, gerando um caráter limitado.  

 

 

Objetivos: 

 

De uma forma geral, analisa-se a construção de uma identidade a partir da concepção 

do acervo de um museu. 

 

Objetivos Específicos: 

i. Compreender como o acervo do museu está disposto e foi concebido; 

ii. Analisar a representatividade do museu para seus visitantes; 

iii. Verificar o consumo cultural produzido com a visitação aos ambientes no museu; 

 

 

Modelo de Análise 

 

Em busca de responder os questionamentos e atingir os objetivos propostos acionou-se 

um conjunto de estudos referentes à temática em questão. Entre eles destacamos os estudos de 

Stuart Hall (2005) a respeito da identidade cultural na pós- modernidade, onde o autor faz 

uma descrição de como os sujeitos tornam-se descentrados frente ao processo de globalização 

e as identidades aparentemente fixas mostram-se cada vez mais incompletas e instáveis. 

Refletindo sobre as "consequências da modernidade", Anthony Giddens (1991) acrescenta 

que as mudanças que ocorrem no globo principalmente nos campos do tempo e da distância 

têm trazido adaptações ao novo modo de vida dos sujeitos e que isso acarreta nos dilemas do 

eu e consequentemente em novas escolhas que o individuo tenha que fazer ou (re) fazer. Para 

Zygmunt Bauman (2005), as velhas concepções que levavam o sujeito a ter certeza da solidez 

das coisas estão em desmanche tornando-se líquidas. Néstor Garcia Canclini (2010) completa 
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nossas reflexões ao acrescentar que as identidades são narradas e compostas por elementos 

que as tornam por natureza híbridas.  

No entanto, foi necessário, aprofundar as questões e dar continuidade a discussão 

observando elementos que contribuíram com o objeto na constituição do trabalho. 

Recorremos a Manuel Castells (2010) que mencionou no "Poder da identidade" as origens 

para a construção da mesma e a forma legitimadora que o nosso objeto se inseria ao tema. 

Albuquerque Júnior (2000/2009) contribuiu com as ideias sobre o nacionalismo e inseriu uma 

nova forma de pensar com a "Invenção do Nordeste" e a Agnes Mariano (2009) com a sua 

produção a respeito da "Invenção da Baianidade". Por falar em invenção não poderia faltar a 

invenção das tradições de Hobsbawm (2012) e de perceber que o nosso objeto produzia uma 

comunidade imaginada (Benedict Anderson). Imaginação está ligada as representações e 

nesse quesito recorremos a Serge Moscovici (2009) e Denise Jodelet (1993) para alcançarmos 

os objetivos. As ideias de Néstor Garcia Canclini (2010), Daniel Mato (2008) fortalecem o 

corpo teórico a cerca do consumo cultural e indo mais além fomos compreender estratégias de 

gestão utilizadas pela administração, publicidade e marketing que ajudam a compreender os 

resultados e Manuela Guerreiro (2008) fez esse papel esclarecedor com suas reflexões sobre a 

Cultura e a gestão da marca das cidades. 

 

 

Metodologia: 

 

A escolha do objeto "Museu da Gente" não se deu de forma aleatória, mas por conta 

de se tratar de uma instituição formulada para lidar com a temática sobre identidade. Isto 

posto, para a operacionalização desta pesquisa, adotou-se o método de análise qualitativo. Em 

um universo de milhares de visitantes, fizemos escolha pela participação observante (ou seria 

observação participante?), uma vez que a autora deste trabalho fazia parte do corpo funcional 

da instituição. A partir disso, utilizamos, para a coleta das "vozes", um diário de campo em 

que as anotações eram feitas quase que diariamente. A análise documental se deu pelo livro 

de registros do museu, o que possibilitou a coleta de depoimentos que contribuíram para a 

análise da construção de identidades. Além disso, foram realizadas visitas em jornais, onde foi 

possível realizar o levantamento, catalogação e análises das notícias referentes ao museu e à 

identidade sergipana.  
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Ressaltamos ainda que, para alcançarmos melhor desempenho e resultados, fizemos 

um exercício de afastamento do objeto a partir do desenvolvimento, ao longo da realização 

desta pesquisa, da neutralidadede, quando foi possível evitar que fatores externos 

influenciassem no alcance dos objetivos com as nossas considerações pessoais.  

 

 

Descrição dos capítulos 

 

Diante disso, este trabalho de dissertação está estruturado a partir de três capítulos. O 

primeiro capítulo apresenta-se como o mais teórico. É nele que está concentrado os nossos 

conceitos norteadores da pesquisa. Além disso, discutimos o tempo das identidades, uma vez 

que o objeto convida para uma reflexão a respeito da temática e na sua atual situação perante 

o contexto atual em um mundo globalizado e repleto de mudanças, quando para alguns 

autores já está ocorrendo o descentramento (ou o deslocamento) dos sujeitos. 

Secundariamente, aprofunda-se a questão, observando que esse sujeito tem enfrentado 

dilemas ("os dilemas do eu" - GIDDENS, 2002) e tem obrigado e esse sujeito a práticas de 

escolhas e a criar planos de vida diante de tantas alternativas influenciadas pelas 

transformações de um mundo globalizado. Refletindo sobre essas escolhas que recriam no 

imaginário uma comunidade (espaço homogêneo), introduzimos a discussão sobre os 

nacionalismos e reduzimos a escala para os regionalismos a partir da observação do discurso 

das identidades que unificam os sujeitos. Por fim, expomos os elementos que contribuíram 

para a construção da identidade no caso do nosso objeto. Esses elementos são: a memória, o 

patrimônio, as políticas de afirmação, a diferença e o consumo cultural. 

 No segundo capítulo, de acordo com nosso objeto, é realizada uma discussão sobre 

como surgiu a instituição "museu". De modo breve, são feitas colocações sobre as instituições 

no mundo, na América Latina, no Brasil e, especificamente, as instituições em Sergipe, 

discorrendo sobre a criação do Museu da Gente Sergipana e as suas representações no 

imaginário dos seus visitantes. Descrevemos como acontece uma visita no museu desde o 

acesso até as possibilidades de chegada ao acervo onde acontece a visita propriamente dita. 

Em seguida, colocamos informações sobre quem executou a concepção do museu, revelando 

seus bastidores, seguidamente, fazemos uma reflexão sobre alguns elementos que não 

aparecem na exposição. Para reforçar os nossos apontamentos, são utilizadas "vozes" para 

efetivar o que o museu representou desde quando o prédio foi escola até os dias atuais. 
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Por fim, no terceiro capítulo, trazemos uma discussão sobre o consumo cultural e 

construção de uma identidade. Essa discussão é realizada a partir da análise do consumo 

cultural que acontece no museu e contribui para a construção de identidades, e passamos por 

uma breve análise sobre o consumo e a sociedade de consumo (ou consumidores) e uma breve 

explanação sobre o consumo cultural. Em seguida, faz-se uma análise a partir de depoimentos 

deixados no livro de registros e a relação com a construção de identidades proveniente da 

visita ao acervo do museu. Finalizando, vamos mais além e investigamos que a construção de 

identidades não seria apenas para o povo sergipano, mas para o lugar - Sergipe - como parte 

de uma estratégia para o desenvolvimento frente a essa sociedade de consumo que cria uma 

marca, no nosso caso denominada "sergipanidade".  

Ressaltamos que o presente trabalho não tem o objetivo de enaltecer nem tampouco 

denegrir o acervo da instituição, mas a luz da ciência sociológica interpretá-lo como uma 

alternativa de tantas outras possibilidades que poderão vir a existir. 

Como aprisionar a identidade em um museu? Como demonstrá-la? Partindo do 

pressuposto que a identidade seja algo abstrato, que pode ser concretizado no nível de 

demonstração através do patrimônio que é algo concreto, palpável, alcançável, visível. 

Insistimos em questionar: identidade é tão simples que pode ser "enxergado"?  A identidade é 

tão subjetiva e complexa que precisa materializar-se, tornar-se visível? Talvez seja por essa 

interpretação que o uso do patrimônio tenha se tornando imprescindível, como se colocasse a 

identidade em exposição. 
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1. IDENTIDADE(S)... 

 

 
Repórter: Se ama tanto o nosso país, como o senhor diz, por que vive na 

Califórnia?  

Gómez-Peña: Estou me desmexicanizando para mexicompreender-me...  

Repórter: O que o senhor se considera então? Gómez-Penã: Pósmexica, pré- 

chicano, panlatino, transterrado, arteamericano... depende do dia da semana e do 

projeto em questão (CANCLINI, 2013, p. 322-324). 

 

As mudanças ocorridas nas sociedades, principalmente enquanto consequência do 

processo de globalização tem gerando questionamentos sobre as "certezas das unidades" que 

nos fixavam enquanto sujeitos, o que fazem alguns pensarem em uma crise de identidades, ao 

invés da multiplicação de identidades em um mesmo sujeito. Identidades estas que são 

acionadas de acordo com a necessidade e que são híbridas por natureza. 

Neste capítulo, faremos considerações sobre o tempo que esses sujeitos estão vivendo 

que se apresenta cada vez mais fluido, o que nos levou a explanar os dilemas que 

aparentemente geram uma crise, o arrancando do "porto seguro", pois as identidades têm sido 

vistas como âncoras e possibilidades estabilizadoras desses sujeitos que estão à beira de um 

colapso individual e coletivo. Iremos aprofundar a discussão usando as reflexões de Stuart 

Hall (2005), Nestor Garcia Canclini (2010; 2013), Zygmunt Bauman (1998; 1999; 2001; 

2003; 2005), Anthony Giddens (1991; 2002). 

 

 

1.1. O tempo das identidades 

 

Cada vez mais, as questões ligadas às identidades têm ganhado um lugar de destaque 

nas ciências sociais, direcionadas por questionamentos da sua unicidade, da sua função 

centralizadora que parecem desaparecer ou que nunca estiveram tão evidentes. Como 

argumenta Hall (2005), "as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 

social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado" (p. 7). A palavra aplicável para o 

momento seria ―instabilidade‖ ou, como menciona Bauman (2001), estamos em uma 

modernidade líquida e dessa forma as identidades também são formuladas, construídas ou tem 

se tornado instáveis. Nessa mesma linha, para Hall, "as identidades modernas estão sendo 

"descentradas", isto é, deslocadas ou fragmentadas" (2005, p. 8); estão tornando-se híbridas 
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(HALL, 2005/CANCLINI, 2013). A seguir faremos uma discussão sobre modernidade e 

identidade. 

Na introdução do livro "As consequências da modernidade", Anthony Giddens (1991) 

esclarece o que chamamos de modernidade no tempo e no espaço, o que nos remete a um 

tempo histórico e uma localização geográfica. ―Modernidade" "refere-se a estilo, costume de 

vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que 

ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência" (p. 8).  Nessa obra o 

autor faz uma análise do final do século XX e expõe as nomenclaturas que nessa fase de 

transição inspiram a um novo sistema social ("sociedade de informação" ou "sociedade de 

consumo"), mas quando essa fase recebe um significado de encerramento, as nomenclaturas 

mudam para "pós-modernidade", "pós-modernismo", "sociedade pós-industrial". Ainda, de 

acordo com o autor, a modernidade pode ser entendida a partir de "feixes organizacionais" ou 

dimensões institucionais, que se traduzem: no capitalismo, no industrialismo, na vigilância e 

no controle dos meios de violência (poder militar). 

Nesse sentido, o capitalismo pode ser definido como "um sistema de produção de 

mercadorias, centrado entre a propriedade privada do capital e o trabalho assalariado sem 

posse de propriedade, esta relação formando o eixo principal de um sistema de classes" 

(GIDDENS, 1991, p. 53). Sua dependência se faz pelos mercados competitivos, onde o valor 

(preço) assinala para investidores, produtores e consumidores, cuja característica o produz e 

reproduzem. Por outro lado, nessa mesma perspectiva defendida pelo autor, o industrialismo 

auxilia na produção de bens através da utilização de fontes inanimadas de energia material, 

―combinado ao papel central da maquinaria no processo de produção (...) a noção de 

industrialismo se aplica em cenários de alta tecnologia em que a eletricidade é a única fonte 

de energia, onde microcircuitos eletrônicos são os únicos dispositivos mecanizados" 

(GIDDENS, 1991, p. 53-54). No caso da vigilância, esta "se refere à supervisão das 

atividades da população súdita na esfera política - embora sua importância como base do 

poder administrativo não se confie a esta esfera". Essa supervisão pode estar dividida em 

direta (como menciona Foucault - 2004) nas prisões, nas escolas ou indireta exercida pelo 

controle da informação (GIDDENS, 1991, p. 55). Já o controle dos meios de violência (poder 

militar), ou ainda "monopólio dos meios de violência", está relacionado ao que o Giddens 

caracterizou como monopólio bem sucedido dos meios de violência que ocorre através de 

fronteiras territoriais ―precisas e específicas do estado moderno. Como o é igualmente a 
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existência de vínculos específicos com o industrialismo, permeando as organizações militares 

e os armamentos à sua disposição" (GIDDENS, 1991, p. 55).  

Através dessas quatro dimensões institucionais, fortalecem-se os vínculos da economia 

mundial e aumenta-se a concentração de poder dos Estados-nação. Desse modo, é válido 

salientar que "a produção capitalista, conjuntamente com a industrialização, proporcionaram 

um salto à frente em riqueza econômica e em poder militar, assim a expansão ocidental, ou 

seja, a divisão do mundo tornou-se irresistível" (GIDDENS, 1991, p. 59). Dessa forma, a 

sociedade moderna apoiava-se em um mundo "com vários conjuntos de elementos, cada um 

dos quais é relevante tanto para o caráter dinâmico como para o caráter "de alcance 

mundial" das instituições modernas" (p. 20), ou seja, estamos falando do mundo globalizado 

tal qual como o conhecemos hoje e os fenômenos trazidos pelas mudanças ocorridas foram 

nomeadas por Giddens como "consequências da modernidade". Entre essas consequências 

estão: a separação do tempo e do espaço; o desencaixe dos sistemas sociais; e a ordenação e 

reordenação reflexiva das relações sociais. 

Em sociedades consideradas pré-modernas, a associação do tempo e do espaço eram 

inevitáveis e estava ligada a vida cotidiana. Na modernidade, a invenção do relógio, a 

padronização do calendário significava expressar uma dimensão abstrata tomando como 

premissa um evento global, a proximidade do segundo milênio. A "redução" do mundo ocorre 

quando grandes distâncias podem ser percorridas em um curto espaço de tempo, ocorre à 

separação tempo-espaço.  

Essa temática também é problematizada por Stuart Hall (2005). Segundo o referido 

autor "a aceleração dos processos globais, de forma que se sente que o mundo é menor e as 

distâncias mais curtas, que os eventos em um determinado lugar têm um impacto imediato 

sobre as pessoas e os lugares situados a uma grande distância" (p. 69) correspondem a um 

dos impactos causados pela globalização.  

Para Giddens os eventos saem de uma esfera local para uma esfera global, o que tem 

ocasionado a separação entre o espaço e o lugar: 

  
 O advento da modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo fomentando 

relações entre os "ausentes", localmente distantes de qualquer situação dada ou 

interação face a face e nessas condições os locais são completamente penetrados e 

moldados em termos de influências sociais bem distantes deles. O que estrutura o 

local não é simplesmente o que está presente na cena; a "forma visível" do local 

oculta as relações distanciadas que determinam sua natureza (GIDDENS, 1991, p. 

22). 
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A separação entre tempo e espaço foi considerada por Giddens a principal condição 

para que ocorra o processo de desencaixe que representa "o „deslocamento‟ das relações 

sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas 

de tempo-espaço" (GIDDENS, 1991, p. 24). Outra consequência da modernidade, para o 

autor, é a reflexividade que "consiste no exame constante das práticas sociais, reformadas à 

luz de informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente 

seu caráter" (idem, p. 39). Essas consequências nos fornecem subsídios para afirmar que o 

mundo dito moderno era globalizado, onde o local passa a se tornar global e as distâncias 

(espaço) foram reduzidas e desassociadas do tempo. As mudanças ocorridas através das 

consequências são inegáveis (inevitáveis), seja pelo desenvolvimento do meio técnico 

científico, seja pelos meios de comunicação que proporcionam uma ligação entre o presente e 

o ausente em tempo real, são de fato a potencialização de características da modernidade ou o 

surgimento de novas características. Nesse novo período, várias denominações estão sendo 

associadas: pós-modernidade (GIDDENS, 1991); modernidade alta (GIDDENS, 2002), 

modernidade tardia (HALL, 2005; GIDDENS, 2002); modernidade líquida (BAUMAN, 

2001). 

A pós-modernidade, relata Giddens, "se refere a algo diferente (...) significa que a 

trajetória do desenvolvimento social está nos tirando das instituições da modernidade rumo a 

um novo e diferente tipo de ordem social" (1991, p. 45). Giddens (2002) ainda argumenta que 

existem situações que ele chama de ―modernidade „alta‟ ou „tardia‟ - nosso mundo de hoje‖ 

(p. 10-11). Completa que o mundo da alta modernidade certamente se estende bem além dos 

domínios das atividades e dos compromissos pessoais, estando repleto de riscos e perigos, 

onde o termo crise é particularmente adequado (GIDDENS, 2002, p. 19) como resultado, 

busca-se dar uma nova ênfase a identidade como se quisesse "encontrar a si mesmo". Esse 

argumento encontra correspondência em Hall ao afirmar que a modernidade representada pelo 

"sujeito racional, pensante e consciente, situado no centro do conhecimento" (GIDDENS, 

2005, p. 27). 

Para Bauman (2001) "a modernidade líquida" é a nomenclatura adequada a esse novo 

período da modernidade, pois as relações parecem mais permeáveis, flexíveis, penetráveis do 

que foram no período anterior marcado por estruturas que pareciam sólidas. Fazendo uma 

analogia com os estados físicos da matéria, é mais rápido mudar de estado na forma líquida do 

que na forma sólida que teria que retornar a forma líquida para alcançar tal estágio. Essa 
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fluidez invadiu os setores econômicos até a vida considerada privada gerando mudanças 

extremas desde o encolhimento do mundo (reduzindo o tempo percorrido com relação ao 

espaço) até a diferenciação das identidades que pareciam inabaláveis dentro da sua solidez.  

Para Hall, as mudanças que estão ocorrendo geram um deslocamento das estruturas e 

dos processos centrais das sociedades modernas e estão abalando os quadros de referência que 

davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social (HALL, 2005).  Para ele, um 

tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas no final do 

século XX, dessa forma, as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade que nos garantiam uma sólida localização estão sendo fragmentadas e 

consequentemente essas transformações estão afetando as identidades pessoais e abalando a 

ideia que tínhamos de nós enquanto sujeitos integrados, para esse fenômeno o autor chama de 

"deslocamento ou descentração do sujeito" (HALL, 2005, p. 9). De acordo com essa 

interpretação do autor, podemos compreender que a identidade é um meio utilizado para 

estabilizar os sujeitos e seus mundos culturais habitados por eles, unificando-os. No entanto, 

de acordo com Hall, a identidade do sujeito é considerada como auto-identidade; percebemos 

esse fato não mais ocorre.  

 
O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está 

se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, 

algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. Correspondentemente, as 

identidades, que compunham as paisagens sociais "lá fora" e que asseguravam nossa 

conformidade subjetiva com as "necessidades" objetivas da cultura, estão entrando 

em colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio 

processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades 

culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático (HALL, 2005, p. 12). 

 

Posto isto, o autor segue a argumentar que esses acontecimentos estão ligados à 

modernidade tardia através do processo de globalização e enfatiza que é cada vez maior o 

efeito "pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e 

novas posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, 

mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-históricas" (HALL, 2005, p. 87). 

Dessa forma, chegamos à conclusão que as novas identidades se distinguem das velhas; 

estamos em um mundo que sofre mudanças e que estas consequentemente são refletidas nos 

sujeitos, "porque são irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas 

interconectadas, pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias "casas" e que as pessoas tem 

que "aprender a habitar, no mínimo, duas identidades, a falar duas linguagens culturais, a 

traduzir e a negociar" (HALL, 2005, p. 89), pois são pertencentes de culturas híbridas e que 
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estas "constituem um dos diversos tipos de identidade distintivamente novos produzidos na 

era da modernidade tardia" (idem, p. 89). O mundo não é mais o mesmo, consequentemente 

as identidades não são mais as mesmas.  

Para Nestor Garcia Canclini (2010) "a identidade é uma construção que se narra. 

Estabelecem-se acontecimentos fundadores, quase sempre relacionados à apropriação de um 

território por um povo ou à independência obtida através do enfrentamento dos estrangeiros" 

(p. 219). A essa característica o autor soma as ações dos sujeitos para autenticar essa 

construção: "vão se somando as façanhas em que os habitantes defendem esse território, 

ordenam seus conflitos e estabelecem os modos legítimos de convivência, a fim de 

diferenciarem dos outros" (idem, p. 169). Ele analisa que as mudanças ocorreram com o 

processo de globalização que "pode ser resumido como uma passagem das identidades 

modernas para outras"- pós-modernas - (CANCLINI, 2010, p. 45) e caracteriza as primeiras 

como sendo territoriais e quase sempre monolinguísticas e as segundas como transterritoriais 

e multilinguísticas, ou seja, "a clássica definição socioespacial de identidade referida a um 

território particular precisa ser complementada com uma definição sociocomunicacional" 

(idem, p. 46). Para o autor, o que ocorre é o "deslocamento das monoidentidades nacionais 

para o multiculturalismo global" (CANCLINI, 2010, p. 118).  

 

 

1.2. Aprofundando a questão 

 

Observamos que muitos fatores contribuem para a velocidade das mudanças ocorridas 

na modernidade tardia. Um exemplo a ser citado é a quebra do binômio tempo-espaço, onde 

"os locais são completamente penetrados e moldados em termos de influência sociais bem 

distantes deles" (GIDDENS, 1991, p. 22). É a premissa para que ocorra o processo de 

desencaixe, onde local e global se afinam através dos mecanismos de desencaixe - fichas 

simbólicas e sistemas peritos. Entre essas mudanças, ainda podemos citar a reflexividade em 

que a informação renova as práticas da vida social. Todos esses fatores têm trazido 

consequências para o sujeito e para as identidades, estas deixam de estarem ligadas ao 

território local ou aos grupos locais, tornam-se globais e dialogam incessantemente com esse 

fenômeno global.  

Para Giddens (2002), parece simples colocar o problema da auto-identidade como 

resultado do individualismo ocidental moderno e explicita, o autor, que tanto em culturas 
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tradicionais como em culturas pré-modernas a identidade, bem como a individualidade, já se 

faziam presentes. Para dar fundamento à explicação, Giddens (2002, p. 74-79) esclarece as 

relações do eu com as identidades e enumera alguns pontos, ou como ele mesmo diz 

―implicações‖: 

I. "O eu é visto como um projeto reflexivo, pelo qual o individuo é responsável". Somos 

não o que somos, mas o que fazemos de nós mesmos. A reconstrução do individuo 

depende das ações no qual ele se envolve, é uma questão de escolha se faz ou não. 

II. O eu está ligado com as fases da vida, portanto, "o individuo apropria seu passado 

peneirando-o à luz do que antecipa como um futuro". O eu depende dos caminhos 

traçados no passado para concluir os objetivos futuros.  

III. "A reflexividade do eu é contínua", a partir do contato com novas informações, 

questionamos o momento (O que está acontecendo? O que faremos?) e com base 

nas respostas, formulamos uma nova ação. 

IV. "Fica claro que a auto-identidade, como fenômeno coerente, supõe uma narrativa - a 

narrativa do eu é explicitada", ou seja, uma identidade para ser construída 

depende do próprio sujeito. 

V.  "A auto-realização implica o controle do tempo, ou seja, manter um dialogo com o 

tempo é a base da auto-realização, porque é a condição essencial para alcançar a 

satisfação em qualquer momento - viver a vida plenamente. O futuro é pensando 

como cheio de possibilidades, mas não aberto ao livre jogo das contingências. 

Tanto quanto possível, o futuro deverá ser ordenado exatamente por aqueles 

processos ativos de controle temporal e interação ativa de que depende a 

integração da narrativa do eu".  

VI. "A reflexividade do eu se estende ao corpo". Experimentar o corpo é uma maneira de 

tornar coerente o eu como um todo integrado, uma maneira de o indivíduo dizer 

"é aqui que vivo".  

VII. A auto-realização é apreendida a partir do equilíbrio entre oportunidade e risco. 

Nesse sentido ―o individuo deve enfrentar novos riscos decorrentes da ruptura 

com os padrões estabelecidos de comportamento - inclusive o risco de que as 

coisas possam ficar piores do que estavam.  
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VIII. "A auto-realização baseia-se na autenticidade quer dizer no ser verdadeiro 

consigo mesmo. O crescimento pessoal depende de vencer bloqueios e tensões que 

nos impedem de compreender a nós mesmos como realmente somos. 

IX. "O curso da vida é visto como uma série de "passagens". O individuo precisa passar 

através delas, mas elas não são institucionalizadas ou acompanhadas de ritos 

formalizados". 

X. "A linha de desenvolvimento do eu é internamente referida. Os pontos de referência 

centrais são colocados "a partir de dentro", em termos de como o indivíduo 

constrói/reconstrói a história de sua vida". 

 

Segundo Giddens, "o eu tem sofrido mudanças maciças, por estar em um universo 

pós-tradicional, organizado reflexivamente, permeado por sistemas abstratos, e no qual o re-

ordenamento do tempo e do espaço re-alinha o local com o global" (2002, p. 79), mas as 

mudanças trazem uma "complexa variedade de escolhas e oferece ao mesmo tempo pouca 

ajuda sobre as opções que devem ser selecionadas" (GIDDENS, 2002, p. 79). Com isso, 

temos diversos estilos de vida que 

 
nas condições da alta modernidade, não só seguimos estilos de vida, mas num 

importante sentido somos obrigados a fazê-lo - não temos escolha senão escolher. 

Um estilo de vida pode ser definido como um conjunto mais ou menos integrado de 

práticas que um indivíduo abraça, não só porque essas práticas preenchem 

necessidades utilitárias, mas porque dão forma a uma narrativa particular de auto-

identidade (GIDDENS, 2002, p. 79). 

 

Nessa perspectiva, os estilos de vida estão diretamente ligados às ações diárias, 

cotidianas, que geram as rotinas, como: vestir, comer, modos de agir e até a frequência em 

que se vai a lugares, mas vale lembrar que as rotinas podem ser modificadas e cada decisão, 

por menor que seja, tem o poder de fazer e refazer o eu. "São decisões não só sobre como 

agir, mas também sobre quem ser" (GIDDENS, 2002, p. 80). Embora compreenda Giddens 

(2002) que "falar de uma multiplicidade de escolhas não é o mesmo que supor que todas as 

escolhas estão abertas para todos, ou que as pessoas tomam todas as decisões sobre as 

opções com pleno conhecimento da gama de alternativas possíveis" (idem, p. 80). O autor 

menciona uma pluraridade de escolhas quando se refere aos estilos de vida, mas alerta que a 

"seleção ou criação é influenciada por pressões de grupo e pela visibilidade de modelos, 

assim como pelas circunstâncias socioeconômicas" (GIDDENS, 2002, p. 81). 
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Podemos citar quatro influências na pluralidade de escolhas, mencionadas por 

Giddens: 

I. Estando em um mundo pós-tradicional, há a possibilidades de escolhas plurais, onde 

existem várias alternativas; 

II. Os ambientes da vida social moderna são muito mais diversos e segmentados, gerando 

estilo de vida específico para cada ambiente; 

III. O impacto existencial da natureza contextual das crenças garantidas nas condições da 

modernidade, ou seja, a reflexividade da modernidade opera não numa situação de 

certeza cada vez maior, mas numa situação de dúvida metódica; 

IV. A prevalência da experiência transmitida através da mídia, sem dúvida, também 

influencia a pluralidade da escolha, de maneiras óbvias e de maneiras mais sutis.  

 

Mediante tantas alternativas de estilo de vida, o planejamento assume um papel de 

grande importância, pois: 

 

O planejamento da vida pressupõe um modo específico de organizar o tempo porque 

a construção reflexiva da auto-identidade depende tanto da preparação para o futuro 

quanto da interpretação do passado, embora "retrabalhar" os eventos passados 

certamente seja sempre importante nesse processo (GIDDENS, 2002, p. 83). 

 
 

Zygmunt Bauman nos aponta mudanças significativas com relação às identidades e às 

formas como foram construídas na modernidade (sólida) e a forma como estão sendo 

construídas na pós-modernidade que ele considera líquida.   

Nesse momento passa às mãos dos indivíduos uma sensação de liberdade para 

escolher como querem viver estabelecendo um rompimento com a identidade atribuída, mas 

ligado às identidades sólidas (fixas e coesas) que, uma vez assumidas, seriam difíceis de 

"diluir", pois segundo Bauman, 

 
O projeto moderno prometia libertar o indivíduo da identidade herdada. Não tomou, 

porém, uma firme oposição contra a identidade como tal, contra se ter uma 

identidade, mesmo uma sólida, exuberante e imutável identidade. Só transformou a 

identidade, que era questão de atribuição, em realização - fazendo dela, assim, uma 

tarefa individual e de responsabilidade do indivíduo (1998, p. 30). 
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Para Bauman (1998), a construção da identidade na modernidade era um projeto de 

vida. Era formada lentamente ao longo do tempo até atingir um objetivo, até estar 

completamente acabada:  

 
A construção requeria uma clara percepção de forma final, o cálculo cuidadoso dos 

passos que levariam a ela, o planejamento a longo prazo e a visão através de 

consequências de cada movimento. Havia, assim, um vinculo firme e irrevogável 

entre a ordem social como projeto e a vida individual como projeto, sendo a última 

impensável sem a primeira (BAUMAN, 1998, p. 31). 

 

As identidades passam a ser construídas, delineadas, definidas, imutáveis. Claras o 

bastante para serem apreendidas, pois ficar em cima do muro era ser um problema 

(BAUMAN, 1999). Mediante essa herança da modernidade, o autor posiciona-se para a 

invalidade dessa posição que a este mundo parece ser (estar) obsoleta e com a velocidade que 

as mudanças ocorrem é que as circunstancias mostram-se tão dinâmicas e instáveis, uma 

identidade sólida, definida, fixa, imutável não parece ser adequada. As alternativas têm que 

fazer parte da vida cotidiana e da composição do próprio sujeito para que não se torne 

enfadonho. Na reflexão do autor: 

 
A dificuldade já não é descobrir, inventar, construir, convocar (ou mesmo comprar) 

uma identidade, mas como impedi-la de ser demasiadamente firme e aderir depressa 

demais ao corpo. A identidade durável e bem costurada já é uma vantagem; 

crescentemente e cada vez mais clara, ela se torna uma responsabilidade. O eixo da 

estratégia de vida pós-moderna não é fazer a identidade deter-se, mas evitar que se 

fixe (BAUMAN, 1998, p. 114). 

 

O mundo tem se apresentado como um lugar onde os bens duráveis subexistem e onde 

o consumo é o grande articulador. Tudo tem sido preparado para ser consumido (descartável). 

As relações sociais giram em torno do consumo e as identidades também se tornaram objeto 

de consumo, sendo este um dos meios da sua construção. 

Acerca do consumo (retonaremos a este ponto no capítulo III), Bauman, no livro 

―Modernidade Líquida‖, explana duas formas de organização da vida. Uma em torno da 

produção que consiste em uma forma normativamente regulada, onde requer uma 

conformidade para manter-se no mesmo nível nem acima nem abaixo do seu vizinho, mas que 

o papel seja exercido na cadeia produtiva obedecendo às regras (normas); a outra forma diz 

respeito ao consumo que não segue as normas, mas está baseada no desejo, nas sensações 

crescentes e nos quereres voláteis.  

A vida organizada pelo consumo tem como consequência a construção de identidades 

por intermédio do consumo e este é movido pelo desejo (que deverá ser saciado), mutável, de 
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pequena duração que reflete diretamente nas identidades. Trata-se na obra e do seu autor, da 

causa e da consequência que transportaram as identidades para esse estado de liquidez. 

 
Em vista da volatilidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase todas as 

identidades, é a capacidade de ir as compras no supermercado das identidades, o 

grau de liberdade e de mantê-la enquanto desejado, que se torna o verdadeiro 

caminho para a realização das fantasias da identidade. Com essa capacidade somos 

livres para fazer e desfazer identidades à vontade. Ou assim parece (BAUMAN, 

2001, p. 98). 

 

E completa: 

 
Numa sociedade de consumo, compartilhar a dependência de consumidor - a 

dependência universal das compras - é a condição sine qua non de toda liberdade 

individual; acima de tudo da liberdade de ser diferente, de 'ter identidade' 

(BAUMAN, 2001, p. 98). 

 

De acordo com nosso objeto de pesquisa que sugere um modelo ideal de sergipano e, 

consequentemente, uma idealização de um território onde este sergipano possa se estabelecer, 

apoiamo-nos na reflexão de Bauman em que este sugere a criação de uma comunidade a partir 

da construção de identidades. Para o referido autor, identidade em tempos pós- modernos tem 

substituído a comunidade. Substituindo as regras (normas), a confiança, a segurança, em um 

mundo que se apresenta cada vez mais fluido: 

 
―Identidade‖ significa aparecer: ser diferente e, por essa diferença, singular — e 

assim a procura da identidade não pode deixar de dividir e separar. E no entanto a 

vulnerabilidade das identidades individuais e a precariedade da solitária construção 

da identidade levam os construtores da identidade a procurar cabides em que 

possam, em conjunto, pendurar seus medos e ansiedades individualmente 

experimentados e, depois disso, realizar os ritos de exorcismo em companhia de 

outros indivíduos também assustados e ansiosos (BAUMAN, 2003, p. 21). 

 

De acordo com o pensamento de Bauman (2001; 2003), essa substituição da 

comunidade pela identidade faz surgir as cloakroom communities (comunidades cabides) que 

se caracterizam por serem passageiras, voláteis e voltadas a atender interesses específicos (o 

que Benedict Anderson chamaria de comunidades imaginadas a partir da invenção das 

tradições de Eric Hobsbawm). Essas comunidades apresentam-se diferentes das comunidades 

da modernidade que tinham interesses comuns e duradouros, pois se formam basicamente de 

eventos e espetáculos dificultando a associação de interesses individuais aos interesses do 

grupo. (BAUMAN, 2001, pp. 227-230). 
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A comunidade da modernidade líquida tem que ser flexível, bem como as identidades, 

e pronta para as ações mutáveis e para o processo de readaptação. A respeito disso, diz 

Bauman: 

 
A facilidade de desfazer-se de uma identidade no momento que ela deixa de ser 

satisfatória, ou deixa de ser atraente pela competição com outras identidades mais 

sedutoras, é muito mais importante do que o ―realismo‖ da identidade buscada ou 

momentaneamente apropriada (BAUMAN, 2003, p. 61). 

 

E continua: 

 
A ―comunidade‖, cujos usos principais são confirmar, pelo poder do número, a 

propriedade da escolha e emprestar parte de sua gravidade à identidade a que 

confere ―aprovação social‖, deve possuir os mesmos traços. Ela deve ser tão fácil de 

decompor como foi fácil de construir. Deve ser e permanecer flexível, nunca 

ultrapassando o nível ―até nova ordem‖ e ―enquanto for satisfatório‖ (BAUMAN, 

2003, p. 62). 

 

As comunidades criadas (imaginadas), tendo essa ideia de identidade como seu 

principal pilar, foram nomeadas por Bauman (2003) de ―comunidades estéticas‖ e sua 

característica principal é "a natureza superficial, perfunctória e transitória dos laços que 

surgem entre seus participantes" (p. 67). Além dessas características, as comunidades 

estéticas se estabelecem em torno do entretenimento, das celebrações e da idolatria e não 

estabelecem laços duradouros entre seus partícipes: 

 
Uma coisa que a comunidade estética definitivamente não faz é tecer entre seus 

membros uma rede de responsabilidades éticas e, portanto, de compromissos a longo 

prazo. Quaisquer que sejam os laços estabelecidos na explosiva e breve vida da 

comunidade estética, eles não vinculam verdadeiramente: eles são literalmente 

―vínculos sem consequências‖. Tendem a evaporar-se quando os laços humanos 

realmente importam — no momento em que são necessários para compensar a falta 

de recursos ou a impotência do indivíduo. Como as atrações disponíveis nos parques 

temáticos, os laços das comunidades estéticas devem ser ―experimentados‖, e 

experimentados no ato — não levados para casa e consumidos na rotina diária 

(BAUMAN, 2003, p. 67-68). 

 

Assim, para Bauman (2005), "uma identidade coesa, firmemente fixada e solidamente 

construída seria um fardo, uma repressão, uma limitação da liberdade de escolha" (p. 60). 

Para o autor as identidades na pós-modernidade ou nas palavras dele "em um mundo 

moderno-líquido" têm se revelado cada vez mais ambivalentes e líquidas e, portanto:  

 
Para a grande maioria dos habitantes do líquido mundo moderno, atitudes como 

cuidar da coesão, apegar-se às regras, agir de acordo com os procedentes e manter-se 

fiel à lógica da continuidade, em vez de flutuar na onda das oportunidades mutáveis 

e de curta duração, não constituem opções promissoras (BAUMAN, 2005, p. 60). 
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 Diante da explanação das ideias acima, algumas reflexões sobre as identidades 

coletivas se fazem necessárias para que haja uma compreensão entre o nosso objeto de 

pesquisa, o momento atual e o movimento de criação (invenção) de uma comunidade. Sendo 

assim, faremos uma breve discussão que irá dos nacionalismos aos regionalismos nessa 

arrumação harmônica ditada por arranjos narrativos. 

 

1.3. Dos nacionalismos aos regionalismos  

 

O mundo da modernidade tardia recoloca as relações entre o todo e a parte, entre o 

local e o global. Percebemos a mudança nos modos de vida dos sujeitos, principalmente no 

seu comportamento frente a fatos cotidianos, o que tem moldado novos sujeitos e os tem dado 

novas formas de ver o mundo e, consequentemente, tem gerado novas identidades. Essas 

mudanças ocorrem de forma global e afetam direta ou indiretamente o local e as "velhas 

identidades" que eram fixas e estáveis e passam a ser descentradas, resultando em identidades 

abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas (HALL, 2005, p. 46). A principal identidade 

citada pelo autor é a identidade cultural, mais especificamente, a identidade nacional, pois 

esta se baseava no sujeito enquanto unidade. 

Hall (2005) argumenta que as identidades não são coisas inatas, mas são construídas e 

modificadas dentro da representação (considerando a representação como uma nação ou um 

estado federativo como no caso do Brasil), o momento que essas "culturas nacionais 

produzem sentidos sobre a "nação", sentidos com os quais podemos nos identificar, 

constroem identidades" (p. 51), explica o autor que concorda com Benedict Anderson (1993) 

que essa identidade nacional é uma "comunidade imaginada" resultando justamente desses 

sentidos que estão contidos nas narrações contadas sobre a nação e nas memórias que 

conectam o presente com o passado e as imagens que dela são construídas" (HALL, 2005, p. 

51).  

Pelas reflexões de Hall (2005), as identidades culturais (nacionais) estão sob as 

consequências da globalização, das quais cita: a desintegração que tem gerando resultados 

como o crescimento da homogeneização cultural e do "pós-moderno global"; o reforço dessas 

identidades nacionais e de outras, a exemplo de identidades locais (ou particularistas) na 

tentativa de resistirem à globalização e o declínio das identidades nacionais frente a novas 

identidades híbridas que estão ocupando o seu lugar. Frente a esses aspectos, o autor, 
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menciona que "as identidades nacionais permanecem fortes, especialmente com respeito a 

coisas como direitos legais e de cidadania, mas as identidades locais, regionais e 

comunitárias têm se tornado mais importantes" (HALL, 2005, p. 73). 

  Ainda acerca das consequências da globalização, Sérgio Costa (2009), menciona que:  

 
A intensificação sem precedentes dos intercâmbios materiais e simbólicos entre as 

diversas regiões e grupos sócio-culturais que compõem a sociedade evidenciou as 

dificuldades para que a nação pudesse continuar operando como um núcleo central 

cultural comum, em torno do qual se articularam, historicamente (COSTA, 2009, p. 

35).  

 

Pois, segundo Costa:  

 
Com efeito, fluxos migratórios e os diversos movimentos de resistência à 

pressão homogeneizadora de uma cultura material global produziram, no 

âmbito de cada nação particular, um leque de formas de vida, valores e 

opções culturais de tal forma amplo e variado que qualquer apelo à 

identidade nacional unitária mostra-se hoje anacrônico e fora de foco 

(COSTA, 2009, p. 35). 

 

Por outra ótica, para Mike Featherstone (1997), o processo de globalização não pode 

ser definido como uma visão simplista de uma união cultural de todo o globo, mas que essa 

união traz consigo relações mais complexas, inclusive atingindo as identidades nacionais. 

Isso, segundo o autor, tem acarretado, em alguns casos, na retomada à localidade e essas 

ações têm ganhado importância por conta das dificuldades de lidar com níveis de 

―complexidade cultural e as dúvidas e ansiedades que elas geram com frequência são 

motivos pelos quais o "localismo" ou o desejo de permanecer em uma localidade delimitada 

ou retornar a um sentimento de "lar" tornam-se um tema importante‖ (FEATHERSTONE, 

1997, p. 144). 

Ainda, segundo o autor, a localidade transfere um sentimento de integração 

(comunidade integrada) e, nesse caso, parte-se do pressuposto de que a identidade de uma 

pessoa e as das outras pessoas significativas ―estão ancoradas em um local específico, um 

espaço físico que passa a ser emocionalmente investido e sedimentado com associações 

simbólicas, de tal forma a torna-se um lugar" (FEATHERSTONE, 1997, p. 149). De acordo 

com as reflexões de Featherstone, a globalização tem ampliado os contatos e os diálogos 

através das redes e modificado o comportamento e a forma de sustentar uma cultura comum, 

nas palavras do autor: "é à regularidade e à frequência com um de contatos com um grupo de 

outras pessoas significativas que se atribui sustentação de uma cultura comum" e como 
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resultado em longo prazo, "o intenso sentido de envolvimento e excitação, que une as pessoas, 

tende a diminuir" (FEATHERSTONE, 1997, p. 150). 

Esse declínio da nação "faz emergir uma série de regras e códigos não só para se 

ouvir como para se dizer e ver esta espacialidade", segundo Albuquerque Júnior, em seu 

texto "A moldura das nacionalidades: a construção imaginária da nação brasileira no século 

XX". Para melhor compreensão faremos uma discussão baseada em fatos históricos para 

tentar esclarecer como surgiu essa ideia de nação desde o século XVIII.  

As transformações trazem ao seio social novas visões que se desdobraram por diversas 

relações, seja com o espaço ou nas questões sociais em que as "regras" utilizadas para criar 

um discurso sobre a nação são ancoradas em símbolos, valores de elementos tidos como 

popular. Esse fato fica mais claro quando observamos os românticos e em seguida os 

naturalistas que tentaram distinguir a nação por elementos que a diferenciava das demais.  

Disparava-se a partir de então um dispositivo da nacionalidade. Este dispositivo faz 

“emergir mecanismos de produção de territórios homogêneos: como a nação, a cultura 

nacional, a política nacional, a economia nacional, o trabalhador nacional, o movimento 

trabalhista nacional etc, que buscam produzir uma centralização de sentidos" 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2000, p. 02). O dispositivo das nacionalidades coloca a nação 

acima dos laços locais, dos laços com a comunidade. Institui-se uma identificação com o 

território, com o espaço com a "comunidade imaginada", assim "a procura de signos, de 

símbolos que a tornem visível, que a traduzam para todo o povo" (idem, p. 03). Esta procura, 

segundo o autor faz emergir "elementos que singularizam o país contribuindo para a 

produção imagético-discursiva dessa entidade nacional" (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2000, 

p. 03). 

Dessa forma, apresenta-se a nação "como um espaço dotado de sentimentos, costumes, 

língua, comportamento, caráter e personalidade próprios" (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2000, p. 04). A imagem atribuída à nação iguala todos os seus habitantes que se enxergam e 

são vistos ―como tendo uma mesma „alma‟, uma mesma essência, um mesmo „espírito 

nacional‟, informado pela educação, pela família e pela política, cujo centro seria o Estado" 

(idem), mas é no século XIX que a nacionalidade torna-se capaz de generalizar para toda a 

sociedade, as leis, os códigos e arranjos administrativos elaborados a nível do Estado. Nesse 

momento mecanismos de comunicação começam a vincular um "discurso nacionalista e 

inventar tradições que legitimassem o recorte espacial e político do Estado que o governava, 
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bem como o jogo de forças que o sustentava" (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2000, p. 05). Os 

membros dessa comunidade imaginada passaram a ver elementos comuns: lugares, práticas, 

personagens, lembranças, sinais, símbolos, etc. 

Albuquerque Júnior esclarece que o termo ―nacionalismo‖ não se trata apenas de uma 

ideologia, mas que se refere a práticas econômicas, tecnológicas, políticas, culturais que 

procuram reagir ao processo de internacionalização que, por sua vez, procura apaziguar toda a 

perda de sentido de territórios e identidades, de poder e de riqueza que esse processo implica 

para muitos grupos sociais. No caso do Brasil, essa necessidade em si construir uma nação se 

agrava com a proclamação da República. Precisavam-se romper laços deixados pelo tempo da 

Colônia ou do Império. Segundo o autor, o discurso assenta-se "numa visão naturalista que a 

reduzia a uma exótica nação tropical, gigante por sua própria natureza, belo e impávido 

colosso" (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2000, p. 06). O autor ainda coloca a gama de 

interpretações acerca da identidade nacional, o que ocasionou em uma série de discursos nos 

campos políticos, acadêmicos e artísticos que afirmaram uma diferença nacional. Apesar de 

serem diferentes, esses discursos tem em comum a visão da nação enquanto homogênea e 

"lutam entre si para lhe atribuir um sentido definitivo, uma imagem e um texto que sejam a 

expressão de sua essência, de sua alma, de sua verdade" (idem, p. 07). 

Os resultados dessas ações levaram para "todas as regiões (e espaços da nação) um 

olhar coletivo, anônimo. Um olhar internalizado pelos cidadãos que a transformação do 

espaço brasileiro num espaço burguês, moderno, disciplinado, requeria" (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2000, p. 08). E foi justamente contra essa submissão da região em relação à nação 

"que os discursos e práticas regionalistas irão reagir" (idem). Nesse sentido, os 

regionalismos nascem como uma reação a essa homogeneização das nacionalidades.  

Independente do ramo científico, muitos esforços estão sendo realizados em busca da 

compreensão das identidades regionais, um exemplo é o caso de Durval Muniz de 

Albuquerque Junior que dedicou em sua tese doutoral a estudar o Nordeste, os nordestinos e 

as práticas discursivas que o envolveram na criação de um espaço imaginado. A invenção do 

Nordeste e outras artes: 

 
trabalha no sentido da desconstrução foucaltiana dos discursos que deram 

visibilidade e que tornaram dizível a região nordestina, nos marcos da modernidade, 

definindo sua identidade, ou impondo seu atraso, como supostamente naturais e 

resultando de difíceis condições geográficas e climáticas, dos efeitos da 

miscigenação da raça, da herança biológica dos antepassados, do predomínio dos 
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negros sobre os brancos, de uma natureza irrecuperável, perdida para sempre"... 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1999, p. 15). 

 

Albuquerque Junior faz uma reflexão acerca da posição de conformidade (aceitação) 

que os nordestinos assumem em reproduzir um Nordeste "miserável" fruto das invenções 

determinadas pelas relações de poder. O autor busca esclarecer à luz da História as 

"possibilidades dos vários discursos e práticas que deram origem ao recorte espacial 

Nordeste" (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1999, p. 32). Segundo o autor, foi necessário 

desnaturalizar e buscar pensar o Nordeste como identidade espacial construída em um preciso 

momento histórico, resultado do entrecruzamento de práticas e discursos "regionalistas" 

(idem, p. 33). A esse respeito, Albuquerque Junior não se encontra só, pois inúmeros 

trabalhos têm surgido e estes buscam interpretar a construção de identidades regionais, como 

é o caso de Agnes Mariano (2009) e a ―Invenção da Baianidade‖. Na referida obra, a autora 

analisa, através de um discurso midiático, a criação (invenção) da identidade baiana ou, como 

ficou conhecida, ―baianidade‖. 

Nas palavras da autora, os ritos coletivos foram uma importante contribuição para a 

exposição de uma narrativa que levou à construção da identidade baiana: "as formas "típicas" 

de expressar religiosidade, de alimentar-se, de divertir-se, de celebrar" (MARIANO, 2009, 

p. 22) e segue explicando o porquê dessa estratégia:  

 
Esta referência especial aos rituais deriva possivelmente da força que a manifestação 

da adesão, a expressão palpável e muitas vezes pública dessa adesão possui para 

solidificar a cumplicidade grupal: ao mesmo tempo em que se demonstra a adesão - 

o fazer parte - subentende-se também o respeito, a confiança e a obediência a essa 

tradição, já que, seguir ou entregar-se a uma tradição é uma forma de manifestação 

de fé. Encontra-se também abundante referência a elementos mais idiossincráticos, 

que comporiam uma espécie de "personalidade tipicamente baiana": estados de 

espírito, formas de agir, sentimentos, desenvoltura física (MARIANO, 2009, p. 22-

23). 

 

Em suma, a autora investiga as formas tradicionais que foram apresentadas pela mídia 

em um formato musical tentando compreender elementos que fazem parte do modo de vida 

baiano, como: agir, ser, sentir e suas adjetivações relacionadas a elas juntamente com seus 

argumentos e vantagens que são creditadas a este modo de viver. Em resumo:  

 
Como qualquer discurso regionalista ou identitário faria, o discurso da 

baianidade tenta construir uma cumplicidade entre os seus membros, 

solidificar relações, manter um modo de vida, defendendo que a fé - a 

entrega, a confiança - nos seus métodos, ou seja, em sua tradição, representa 

uma boa opção, a garantia de vantagens, incluindo-se aí a possibilidade de 
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superação ou ao menos amparo para o enfrentamento dos problemas da vida 

(MARIANO, 2009, p. 24). 

 

Para melhor esclarecer o que aconteceu/acontece em Sergipe, recorremos à História do 

estado, seus personagens e algumas instituições. Começaremos nossa caminhada pela Casa de 

Sergipe, atualmente, Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), reconhecendo a 

instituição enquanto "centro de cultura" e como sendo um dos responsáveis em construir a 

memória e a identidade do povo sergipano que, através da sua revista, imprimiu de forma 

representativa contribuições acerca da "sergipanidade". O que nos faz refletir com relação ao 

seu compromisso com a identidade estadual, onde seus textos enalteciam fatos, efeméride, 

personagens. Comemorar, informar, (re) produzir discursos estava entre as suas funções. 

Em Sergipe, várias são as contribuições no que se refere à identidade estadual, mas, 

quando a sergipanidade é mencionada, com ela vem um número de questionamentos maior 

que as letras formadoras da palavra. Em se tratando de sergipanidade, dois nomes na 

atualidade podem ser citados, o do ex-secretário da educação e cultura, Luís Antônio Barreto 

(1944-2012), e do governador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Marcelo Déda Chagas 

(1960-2013), mas desde o século XIX a construção de uma identidade "genuinamente" 

sergipana tem se tornado a preocupação dos intelectuais e da sociedade, concentrando todas 

as forças no período colonial da província de Sergipe Del Rey, onde Sergipe estava sobre a 

dominação política da Bahia. 

Das mãos de Felisbelo Freire (século XIX) é produzido ―História de Sergipe‖, obra 

que definia a identidade sergipana a partir do território, demarcando o que hoje são três 

Estados: Alagoas, Sergipe e Bahia (o impasse foi resolvido nas primeiras décadas do século 

XIX - com a assinatura da Carta Régia que emancipava politicamente Sergipe da Bahia no dia 

8 de julho de 1820. Fato que veio a se concretizar a 24 de outubro do mesmo ano). Porém, 

quem primeiro cunhou o uso do termo ―sergipanidade‖ em referência aos elementos culturais, 

e assim a identidade sergipana, foi Joaquim do Prado Sampaio (1865/1932), bacharel em 

Direito pela escola de Recife, discípulo de Tobias Barreto. Posteriormente, o vocábulo foi 

citado por José Silvério Leite Fontes no intuito de significá-lo quanto à formação de Sergipe. 

Somente nas duas últimas décadas o termo passou a ser utilizado como representante das 

manifestações culturais inspirando a artistas, políticos e pensadores na (re) produção do 

discurso "identitário". 
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Segundo Luís Antônio Barreto, em texto publicado na edição online do portal Infonet, 

no dia 10/06/2011, conceitua: "sergipanidade é o conjunto de traços típicos, a manifestação 

que distingue a identidade dos sergipanos, tornando-o diferente dos demais brasileiros, 

embora preservando as raízes da história comum". Continua explicitando que esta 

sergipanidade "inspira condutas e renova compromissos, na representação simbólica da 

relação dos sergipanos com a terra, e especialmente com a cultura, e tudo o que ela 

representa como mostruário da experiência e da sensibilidade". 

Segundo Barreto, que traça uma caracterização acerca das identidades e, 

consequentemente, da sergipanidade:  

 
Cada povo, situado no ambiente da sobrevivência – recorrência universal da vida 

humana - cria sua perspectiva, muitas vezes utópica, de futuro, adota suas crenças, 

incorpora seus valores, constrói seus caminhos, elabora modos de viver e de 

compreender a realidade, produz a sua própria história (―Sergipanidade, um conceito 

em construção‖, Infonet, 20/06/2011). 

 

Na continuidade da sua reflexão, o autor coloca elementos que explicariam o ―sentido‖ 

dessa construção harmônica que levaria a uma homogeinização, seja esta local, regional ou 

nacional quando for o caso: [...] ―as sociedades têm pontos de contato que prevalecem nas 

relações internas das pessoas. A história, monitorada eticamente, e a cultura, universalizada 

pelas contribuições externas, agem na formação do povo e alimentam a identidade social” 

(idem). 

Barreto prossegue o seu discurso, explicitando as maneiras pelas quais os sergipanos 

afirmam a sua identidade, ou seja, a sua sergipanidade. Nas palavras do autor:  

 
Herdeiros de uma pequena faixa de terra litorânea, irrigada até o interior 

pelos rios da história do Brasil – São Francisco, Cotinguiba, Sergipe, Vaza-

barrís, Piauí e Real -, aptos ao trabalho, criativos e inovadores no domínio do 

conhecimento, os sergipanos compõem um povo que fez da luta o caminho 

de sua afirmação, e renova, a cada dia, a cada episódio de sua trajetória, a 

mesma lição em defesa da liberdade contra todos os tipos de opressão, do 

direito como instrumento contra os privilégios, da prosperidade para evitar a 

indignidade da vida, da justiça para conter as hegemonias (―Sergipanidade, um 

conceito em construção‖, Infonet, 20/06/2011). 

 

As consequências dessas ações, segundo Barreto, têm gerado o fortalecimento e a 

manutenção da identidade local, que a partir destas:  

 
Forma-se, então, a consciência pedagógica para o viver comum, fortalecendo 

as fronteiras da identidade própria. É com esta noção de SERGIPANIDADE, 
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como atitude tanto individual quanto coletiva, que devem florescer as 

manifestações artísticas, as contribuições lúdicas, fazeres e saberes, usos e 

práticas circulantes a serem incorporadas pela aceitação, para serem 

consagradas e renovadas (―Sergipanidade, um conceito em construção‖, Infonet, 

20/06/2011). 

 

Na edição 1421 de julho de 2010 (ano 28), do Jornal Cinform, um suplemento faz 

alusão aos 190 anos de Sergipe, em que um título secundário "Sou Sergipano!" trás 

colocações sobre características que singularizam o sergipano e o diferenciam dos demais 

povos da unidade Nordeste. Segundo o encarte: 

 
A sergipanidade existe e certamente está no doce sotaque incomum e cantado do seu 

povo, no modo de quebrar o caranguejo, no bailado dos folguedos folclóricos que 

espalham pelos municípios, na cor turva e arenosa das ondas e areias do seu mar, no 

modo de fazer o barco de fogo correr pelos fios juninos, no traçado das quadrilhas, 

na culinária que vai além do cuscuz-com-ovos, nos trejeitos políticos e na 

morfologia dos empresários, na pintura dos pintores, no pigarrear poético e prosaico 

dos seus escritores, nos acordes dos músicos, no bisturi da sua medicina, no traço 

dos arquitetos, na colher do pedreiro. Onde quer que seja, a sergipanidade está e é 

(―Sou Sergipano"!, Cinform, 07/2010). 

 

―Sergipanidade‖ no encarte corresponde aos sentimentos por Sergipe, sendo 

caracterizada pela "amnésia social" em relação aos fatos e nomes que marcaram a história do 

Estado, o que, segundo a ideia do suplemento, contrapõe-se com o "orgulho de ser sergipano". 

Essa afirmação é explicada parafraseando o filósofo grego Aristóteles: "Ninguém ama o que 

não conhece". O encarte continua exibindo pesquisas (elaboradas pelo Dataform) para 

explicar, segundo ele, um sentimento confuso e torto denominado de sergipanidade. São 

apresentadas as análises dos dados às entrevistas que continham como pauta desde a literatura 

até as festas, passando pelas efemérides até nomes de sergipanos. Os resultados se colocam ao 

lado avesso do orgulho de viver em Sergipe (o encarte deixa claro que viver é diferente de 

morar pelo grau de intensidade - "viver é mais intenso que morar"). 

Finalizando, o suplemento exibe trechos de um debate entre Aglaé Fontes, Irineu 

Fontes, e Luís Antônio Barreto (pesquisadora, cantor/compositor e secretário de cultura do 

município de Laranjeiras, pesquisador e ex-secretário de educação e cultura do Estado, 

respectivamente) que fizeram, cada um ao seu modo, explanações sobre o que entendem por 

sergipanidade. Para Aglaé Fontes, o termo ―sergipanidade‖ justifica-se pelos sentimentos, que 

segundo ela, seriam ―sentimento de amor pelas coisas da terra. Eu acho que é um sentimento 

sim, mas ele não é espontâneo".  Já Luís Antônio Barreto explica onde e como a sergipanidade 

se manifesta: "nos hábitos que a gente tem dia a dia, no cotidiano, na memória que a gente 
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constrói diariamente, se manifesta nas nossas tristezas, nos nossos temores, mas também nas 

nossas convicções‖ (―Sou Sergipano"!, Cinform, 07/2010). 

 

 

1.4. Elementos construtores das identidades 

 

O principal foco da nossa pesquisa é a construção de identidades. Entendemos que a 

construção e afirmação de identidades se dá a partir de políticas, como demonstra o nosso 

objeto. Além disso, essa discussão poderá elucidar e trazer a compreensão desse processo de 

"sergipanização"
2
 elaborado pelo governo estadual. Nas linhas que seguem, abordaremos 

referências teóricas que contribuíram para a reflexão a cerca dos dados que compõem o nosso 

trabalho. Compreendemos que a construção de identidades parte de ações sociais, culturais e 

políticas em que estão imbricadas relações de poder.  

Em se tratando da construção de identidades na pós-modernidade, percebemos que o 

processo não chega a ser finalizado e que por muito os objetivos se transformam no decorrer 

da ação e não são alcançados. É um processo sem fim e incompleto, como menciona Hall 

(2005). Manuel Castells (2010) propõe três formas de construção de identidades, em que estão 

presentes as relações de poder: 

i. Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da sociedade no 

intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais. É a 

partir desse tipo de identidade que se tem legitimado a auto-identidade baseado em 

discursos que homogeneízam as culturas (os sujeitos); 

ii. Identidade de resistência: criada por atores que se encontram em posições/condições 

desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, 

trincheiras de resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes dos 

que permeiam as instituições da sociedade; 

iii. Identidade de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de 

material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir 

sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar toda a transformação de toda 

estrutura social. 

                                                           
2
 Estamos chamando de sergipanização o processo que consiste na tentativa de fixar a identidade ao 

lugar/território (Sergipe) pela gestão estadual, mencionando raízes a partir do patrimônio cultural, criando assim 

um modelo de sergipano ideal frente ao processo de globalização.  
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Em nosso trabalho, partimos do princípio que a identidade legitimadora fundamenta a 

identidade construída a partir de uma instituição, o que resulta, segundo Castells, na 

"sociedade civil, ou seja, um conjunto de organizações e instituições, bem como uma série de 

atores sociais estruturados e organizados, que, embora às vezes de modo conflitante, 

reproduzem a identidade que racionaliza as fontes de dominação estrutural" (2010, p. 24). 

No decorrer da nossa pesquisa conseguimos identificar alguns elementos que 

contribuem com a construção de uma identidade legitimadora. São eles: a memória, o 

patrimônio cultural, as políticas de afirmação, a diferença e o consumo cultural que 

explanaremos a seguir.  

 

 

1.4.1.  Memória... Onde ela entra nessa história? 

 

É sabido que a memória se manifesta através das lembranças. Existe uma relação entre 

a memória e a construção de identidades, essa afirmação tem base nos trabalhos de Le Goff e 

Pollak. Através da memória as identidades "buscam" elementos para sua (re) afirmação. É a 

partir da obra póstuma intitulada "A memória coletiva", do sociólogo Maurice Halbwachs, 

que a discussão tem início. No primeiro capítulo estão contidas reflexões acerca da memória 

coletiva e da memória individual. Para Halbwachs "nossas lembranças permanecem 

coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos 

quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos" (1990, p. 26). O fato é 

que, para o autor, carregamos muitos em nós: "temos sempre conosco e em nós uma 

quantidade de pessoas que não se confundem" (idem, p. 26). Dessa forma, classifica o autor 

dois tipos de memória: a interior (ou interna) e a outra exterior, ou seja, uma memória pessoal 

e outra memória social. A respeito da memória social: 

 
estende-se até onde pode, quer dizer, até onde atinge a memória dos grupos dos 

quais ela é composta. Não é por má vontade, antipatia, repulsa ou indiferença que 

ela esquece uma quantidade tão grande de acontecimentos e antigas figuras. É 

porque os grupos que dela guardavam a lembrança desapareceram (HALBWACHS, 

1990, p. 84).   

 

Essa observação reflete na constituição da memória, a qual é feita de forma histórica, 

quando se subtende que a ela está atrelada a uma noção de tempo e espaço onde esses fatos 

acontecem. Ainda, para Halbwachs, a memória coletiva (social) se entrelaça com a memória 
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individual para que nossas lembranças sejam acolhidas pelo grupo gerando um sentimento de 

pertencimento, pois: 

 
para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos tragam 

seus depoimentos: é necessário ainda que ela tenha cessado de concordar com suas 

memórias e que haja bastante ponto de contato entre uma e as outras para que a 

lembrança que nos recordam possa ser reconstruída sobre um fundamento comum" 

(HALBWACHS, 1990, p. 34). 

 

No que tange a memória coletiva numa escala nacional ou regional (local), Halbwachs 

discute que a falta de participação em determinados eventos históricos, principalmente, nos 

faz ir à busca de memórias externas (ou alheias) que nos obriga "a confiar inteiramente na 

memória dos outros" (1990, p. 54) e estas dão sentido as nossas lembranças, nos inserindo ao 

grupo ao qual compartilhamos um sentimento comum, como é o caso de datas comemorativas 

(histórico-públicas), a essa questão o autor denomina de "memória emprestada" e o seu 

significado é descrito como: "são noções, símbolos; eles se apresentam a mim sob uma forma 

mais ou menos popular posso imaginá-los; é-me quase impossível lembrá-los" (idem, p. 54). 

Para que não venhamos a perder por completo os acontecimentos, ressalta: 

 
Quando a memória de uma sequencia de acontecimentos não tem mais por suporte 

um grupo, aquele mesmo em que esteve engajada ou que dela suportou as 

consequências, que lhe assistiu ou dela recebeu um relato vivo dos primeiros atores 

e espectadores, quando ela se dispersa por entre alguns espíritos individuais, 

perdidos em novas sociedades para as quais esses fatos não interessam mais porque 

lhes são decididamente exteriores, então o único meio de salvar tais lembranças, é 

fixá-las (HALBWACHS, 1990, p. 80). 

 

Maurice Halbawachs fez importantes considerações a respeito da memória e como 

esta contribui para a construção de identidades a partir dos sentimentos de pertencimento, 

porém para que essa ação ocorra, se faz necessário (como já dito pelo autor) fixar a memória, 

pois esta se apresenta dinâmica. A "fixação das memórias" se daria, para Michael Pollak 

(1989, p. 9), por meio de "tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar 

sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos 

diferentes". Tal feito serviria para "manter a coesão dos grupos e das instituições que 

compõem uma sociedade" e por sua vez, "manter a coesão interna e defender fronteiras 

daquilo que um grupo tem em comum", menciona o autor, ser essas as funções da memória 

(POLLAK, 1989, p. 9). 

Para tanto, é preciso que se faça um trabalho de enquadramento da memória - esse 

trabalho se alimenta do material fornecido pela história (POLLAK, 1989); possui seus atores 
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profissionalizados e seus objetos materiais são monumentos, museus, bibliotecas etc. Com o 

enquadramento é possível refletir o jogo que é feito no uso da memória que se torna um 

elemento de disputa, pois ele é efetuado nas organizações mais formais pelo acesso dos 

pesquisadores aos arquivos e pelo emprego de "historiadores da casa", onde o material 

utilizado pode ser ―interpretado e combinado a um sem número de referências associadas; 

guiado pela preocupação não apenas de manter as fronteiras sociais mas também de 

modificá-las", pois esse trabalho reinterpreta incessantemente o passado em função dos 

combates do presente e do futuro (POLLAK, 1989, p. 9-10). Sendo assim, a memória 

construída pelas organizações mais formais utiliza o trabalho de enquadramento porque 

caracteriza-se como uma operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do 

passado. 

Assim, o trabalho de enquadramento da memória coletiva se concretiza em narrativas 

oficiais que forjam nos seus discursos de datas comemorativas à personagens históricos; de 

fatos à lugares e estes servem para legitimar/autenticar os discursos acerca das identidades. 

Em Sergipe, esse fato tem ocorrido principalmente na ultima década com a ascensão do 

Partido dos Trabalhadores na gestão estadual, em que seu maior representante foi o 

Governador Marcelo Déda, mas esse processo já ganhava corpo através dos escritos de Luis 

Antônio Barreto que exerceu o cargo de Secretário da Educação e Cultura em meados da 

década de 1990. Ainda, sobre a luz das contribuições de Pollak (1992) sobre esse campo - 

político - da memória, o autor estabelece uma relação entre memória e identidades e cita três 

elementos que constituem para o processo de construção de identidades: os "acontecimentos", 

as "pessoas" (personagens) e os "lugares" (lugares da memória). 

Os acontecimentos, segundo o autor, podem ser vividos pessoalmente ou "vividos por 

tabela", ou seja, "acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se 

sente pertencer". Para as pessoas (personagens) podemos aplicar o mesmo raciocínio dos 

acontecimentos onde, pessoas "se transformaram quase que em conhecidas", mesmo que não 

tenham pertencido ao mesmo espaço-tempo da pessoa. Já os lugares da memória, estão 

ligados a uma lembrança e podem ser pessoal, mas em si tratando de memória pública, estão 

associados a lugares de comemoração (POLLAK, 1992, p. 201-202).  

 

 

1.4.2. Patrimônio e identidades 
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Amplamente é usado o vocábulo ―patrimônio‖, como menciona José Reginaldo Santos 

Gonçalves (2003) em seu texto "O patrimônio como categoria de pensamento", uso este, de 

forma habitual e cotidiana e que por muito parece ilimitada ou absolver várias funções. Para o 

autor:  

 
[...] Falamos de patrimônios econômicos e financeiros, dos patrimônios imobiliários; 

referimo-nos ao patrimônio econômico e financeiro de uma empresa, de um país, de 

uma família, de um indivíduo; usamos também a noção de patrimônios culturais, 

arquitetônicos, históricos, artísticos, etnográficos, ecológicos, genéticos; sem falar 

nos chamados patrimônios intangíveis, de recente e oportuna formulação no Brasil 

(GONÇALVES, 2003, p. 25). 

 

O patrimônio sempre esteve agregado à ideia de bem que possui valor, principalmente 

ao seu proprietário (que pode se apresentar de maneira individual ou coletiva). Associada a 

esta colocação, está a de transmissão desse bem para gerações futuras. Vinculada a essas 

ideias estão os significados que dependem dos interesses – de cada um quando se refere ao 

patrimônio individual e dos nossos quando faz parte de uma coletividade (PELEGRINI, 

2006). 

As guerras e as expansões ultramarinas trazem um questionamento do termo 

patrimônio. Os povos vencidos e, consequentemente, tudo o que a estes pertenciam, foram 

tomados enquanto patrimônio pelos vencedores. Com a consolidação dos Estados Nacionais, 

o termo ganha ares modernos (PELEGRINI, 2006). Uma contribuição a ser citada é a francesa 

que desenvolveu vários artifícios unificando os povos através do idioma, o que acarretou em 

uma maneira de comunicação e de inserir todos os povos a nação. De acordo com Funari: 

 
O Estado nacional surgiu, portanto, a partir da invenção de um conjunto de cidadãos 

que deveriam compartilhar uma língua e uma cultura, uma origem e um território. 

Para isso, foram necessárias políticas educacionais que difundissem, já entre as 

crianças, a idéia de pertencimento (FUNARI, 2006, p. 16). 

 

 A respeito disso, Bauman (2005) delega a responsabilidade de criação dessa unidade 

chamada ―nação‖ ao poder que o Estado exerce através do uso do patrimônio. Nesse sentido, 

sem o poder do Estado ―de definir, classificar, segregar, separar e selecionar, o agregado de 

tradições, dialetos, leis consuetudinárias e modos de vida locais, dificilmente seriam 

remodelados em algo como os requisitos de unidade e coesão da comunidade nacional" 

(BAUMAN, 2005, p. 27). Mas os processos de mudança (o desenvolvimento urbano, a 

industrialização e massificação da cultura, as migrações e a trasnacionalização dos bens 
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materiais e simbólicos, a globalização e as formas de integração econômica), exigem um novo 

pensar para o que entendemos enquanto nação (CANCLINI, 1994). 

Dessa forma, o patrimônio, que antes era conhecido por uniformizar um povo através 

da língua, dos costumes, das antigas ―tradições‖ em um só território, já não é tal como 

concebemos, pois recebem intervenções externas que acabam sendo incorporada na vida 

cotidiana. Não é preciso estar em um território (físico) para que haja a celebração de uma 

cultura nacional. Os meios de comunicação se estreitaram as distâncias e foram responsáveis 

pela difusão cultural para além das comunidades locais que as geraram. Por vezes tomamos 

como universais, bem dos quais não são nossos de fato (como as pirâmides) e por vezes com a 

particularidade (programas locais). Mas de certo, é que esses meios midiáticos serviram para a 

socialização e renovação de certo comportamentos (CANCLINI, 1994). 

Mas como compreender o patrimônio diante de tantas mudanças? Segundo Nestor 

Garcia Canclini existem três caminhos que podem ser seguidos: o primeiro é ampliar a noção 

de patrimônio para além de uma herança de um povo ou as expressões "mortas" de uma 

cultura (sítios arqueológicos, arquitetura colonial), mas incluir os bens culturais, visíveis e 

invisíveis (novos artesanatos, línguas) e tudo que pode ser apropriado através das indústrias 

culturais; o segundo propõe a ampliação da política patrimonial de conservação e 

administração do que foi produzido no passado aos usos sociais que relacionam esses bens 

com as necessidades contemporâneas das maiorias; e o terceiro (em oposição a uma 

seletividade que privilegia os bens produzidos pelas classes hegemônicas) - reconhecer que o 

patrimônio de uma nação é composto por produtos da cultura popular (música indígena) o que 

poderia gerar a preservação dos bens materiais e simbólicos elaborados por todos os grupos 

sociais.  

Ao encontro das argumentações acima, na perspectiva defendida por Torrico, salienta 

que "mediante a uma seleção significativa pretendemos enaltecer uma imagem precisa do 

„nós‟ que consideramos valiosa: quer seja por se referir ao processo de classificação deste 

„nós‟, quer seja por se referir a manifestações vivas e igualmente significativas" (2006, p. 

21). E a esse respeito, esclarece Canclini (1994, p. 96) que o patrimônio cultural é a expressão 

solidária que une os que compartilham um conjunto de bens e práticas que os identifica (...) e 

que as ações destinadas a defini-lo, preservá-lo e difundi-lo estão amparadas pelo prestígio 

histórico e simbólico dos bens patrimoniais (e quase sempre) simulam uma sociedade sem 

divisões (seja em classes, etnias e grupos). 
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Dessa forma, concordamos com Canclini quando observamos que os bens reunidos 

por cada sociedade na história não pertencem de fato a todos, ainda que formalmente pareça 

ser de todos e estarem disponíveis ao uso de todos. E que para ―cuidar‖ dessas identidades, 

instituições foram criadas (como os museus) e legislações para preservar, guardar e conservar 

foram implantados. O conceito de patrimônio ampliado, não mais os monumentos e artefatos 

concretos, mas o abstrato, o imaterial como os saberes e os fazeres, além de paisagens 

consideradas notáveis passam a fazer parte deste seleto corpo valoroso que é o patrimônio, o 

que despertou a indústria do turismo que teria mais um produto. Outro ponto a ser abordado 

diz respeito à forma desigual e diferente como diversos grupos se apropriam da herança 

cultural (CANCLINI, 1994, p. 96).  

Nesse momento, o patrimônio abrange a cultura dos povos, passando de sua limitação 

histórica à amplitude de referência cultural que, segundo Funari, ―a definição de patrimônio 

passou a ser pautada pelos referenciais culturais dos povos, pela percepção dos bens 

culturais nas dimensões testemunhais do cotidiano e das realizações intangíveis‖ (FUNARI, 

2006, p. 32). Mas essa referencia deixou em evidência o que Canclini coloca como hierarquia 

dos capitais culturais, em que vale mais a arte que os artesanatos, a medicina científica que a 

popular (CANCLINI, 1994, p. 97). 

Talvez o patrimônio, de fato, sirva para unir uma nação, mas as desigualdades devem 

ser consideradas, desde a sua formação e apropriação, compreendendo que essas ações se 

realizam em um campo de luta material e simbólica entre os grupos, menciona Canclini, 

quando analisa as características das sociedades contemporâneas, pois nas comunidades ditas 

arcaicas, os conhecimentos, crenças eram partilhados e o gosto semelhante, ou seja, não 

tinham valores (capital cultural) que elevassem um patrimônio. Este era comum. Esse 

fenômeno não tem ocorrido na atualidade pelo fato de os bairros, objetos e saberes terem sido 

consagrados como superiores, ―porque estes foram gerados pelos grupos dominantes, ou 

porque tais grupos contam com a informação e formação necessárias para compreendê-las e 

apreciá-los, a fim de exercer o controle sobre estes" (CANCLINI, 1994, p. 97). Portanto, "o 

patrimônio cultural, é um recurso utilizado para produzir as diferenças entre os grupos 

sociais e a hegemonia dos que gozam de um acesso preferencial à produção e distribuição 

dos bens" (CANCLINI, 1994, p. 97).  

É através deste patrimônio e dos discursos que o sentido da identidade é formado. 

Elegendo símbolos e exaltando o que há de mais perfeito (em uma escala menor) em um 
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lugar. A disseminação desses elementos culturais contribui para a formação da ideia, do 

sentimento que a sociedade venha ou possa vir a ter do lugar. O que essa sociedade 

reconhecer como sendo "cultura própria, sustenta sua identidade e o diferencia de outros 

grupos" - isto não significa dizer que estamos limitados à condição material do patrimônio, 

mas com a expansão se faz na condição das tradições imateriais, ou seja, dos monumentos às 

linguagens (CANCLINI, 1994, p. 99). 

Em síntese, a respeito dos usos do patrimônio cultural, principalmente, percebe-se que 

é associado às identidades por ser apropriado como representante de um território, de uma 

história que define e diferencia um povo do outro. Acerca do uso do patrimônio como 

representação realista de uma identidade, diz Canclini (2010):  

 
É uma metáfora de uma aliança social, o que cada grupo hegemônico estabelece 

como patrimônio nacional e relato legítimo de cada época é o resultado de operações 

de seleção, combinação e encenação, que mudam segundo os objetivos das forças 

que disputam a hegemonia e a renovação de seus pactos (CANCLINI, 2010, p. 118).  

 

Essas colocações trazem reflexões a respeito de um patrimônio instituído e sem 

questionamentos, característica que tem contribuído para dar-lhe um caráter de acervo. Na 

América Latina, Ana Rosa Mantecon esclarece que: 

 
En América Latina, la concepción del patrimonio como acervo ha prevalecido sobre 

todo en las disciplinas directamente responsables de su cuidado —arqueología, 

arquitectura, restauración—.Esta manera de conceptuar el patrimonio es, en mayor o 

menor medida, estática: asume que la definición y apreciación de lós bienes 

culturales está al margen de conflictos de clases y grupos sociales. Decimos en 

mayor o menor medida porque hay grupos que, aun enarbolando la concepción del 

patrimonio como acervo, reconocen una cierta gama de conflictos respecto de los 

posibles usos del patrimonio y buscan defenderlo de la voracidad privada u oficial 

que lo afecta, en aras del aprovechamiento de su prestigio simbólico. A la luz de esta 

conceptuación, La legitimidad del patrimonio ha aparecido como incuestionable y su 

carácter de herencia excepcional ha llevado a los investigadores a desconsiderar el 

análisis de su relación con los diferentes sectores de una sociedad dada. Esta 

relación no podría ser otra que la de la admiración y el cuidado que, en caso de no 

darse, generalmente se explica por la desatención y la ignorância (MANTECÓN, 

1998, p. 3).
3
 

                                                           
3
  Na América Latina, a concepção do patrimônio como acervo tem prevalecido sobretudo nas disciplinas 

diretamente responsáveis por seu cuidado - arqueologia, arquitetura, restauração -. Esta maneira de conceituar o 

patrimônio é, em maior ou menos medida, estática: assume que a definição e apreciação dos bens culturais está à 

margem dos conflitos de classes e grupos sociais. Dizemos em maior ou menos medida porque há grupos que, 

ainda destrinchando a concepção de patrimônio como acervo, reconhecem uma certa gama de conflitos a 

respeito dos possíveis usos do patrimônio e buscam defendê-lo da voracidade privada ou oficial que o afeta, em 

áreas do aproveitamento de seu prestígio simbólico. À luz desta conceituação, a legitimidade do patrimônio tem 

sido incontestável e seu caráter de herança excepcional tem levado os investigadores a desconsiderar a análise de 

sua relação com os diferentes setores de uma dada sociedade.Esta relação não poderia ser outra que a de 

admiração e o cuidado que, caso de isso não ocorra, geralmente se explique pela desatenção e pela ignorância" 
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Para Canclini, o que ocorre na América Latina são operações que ritualizam a cultura 

de tal modo que as tradições (até hoje) sirvam para a legitimação daqueles que as construíram 

ou se apropriaram delas, colocando-as em cena, dessa forma, "o patrimônio existe como força 

política na medida em que é teatralizado: em comemorações, monumentos e museus" (2010, 

p. 162). Para o autor, "a teatralização do patrimônio é o esforço para simular que há uma 

origem, uma substância fundadora, em relação à qual deveríamos atuar hoje. Essa é à base 

das políticas culturais autoritárias" (CANCLINI, 2010, p. 162).  

No Brasil, de acordo com Rogério Proença Leite, as práticas de patrimônio estão 

ligadas aos contextos sociais o que não significa que a cultura no referido país seja fruto de 

"uma unicausalidade política, mas apenas considerar, como destaca Gabriel Cohn (1987) 

que o termo "concepção oficial de cultura" se refere às práticas orientadas e voltadas para a 

sociedade nacional, tendo o Estado como referencia institucional" (LEITE, 2007, p. 48). 

Ainda, segundo o autor, "no Brasil, as práticas de patrimônio surgem como iniciativa do 

Estado e assumem um lugar de destaque na formulação de uma concepção oficial de cultura, 

voltada para a construção de uma ideia de nação" (LEITE, 2007, p. 48).  

Leite (2007) ainda menciona a relação de políticas que visam preservar o patrimônio 

com a construção identitária no Brasil, onde esta ação objetivava "à consolidação de uma 

imagem política e cultural da nação, tendo o Estado como principal artífice" (p. 51). E 

explicita que "os bens culturais que integram o patrimônio cultural são, em geral, 

selecionados para o tombamento em função da capacidade de expressar - de forma modelar - 

a história oficial como suposta síntese da memória, tradição e identidades nacionais" 

(LEITE, 2007, p. 51). 

Em termos estaduais, em Sergipe, não foi diferente, seguiu-se ações semelhantes às 

nacionais. Na última década, as ações tornam-se mais visíveis, como a criação de uma 

Subsecretaria de Estado do Patrimônio Histórico e Cultural – SUBPAC - subordinada a Casa 

Civil em 2007, além de assinaturas de termos de compromisso, por exemplo, o Projeto Mais 

Cultura em parceria com o Ministério da Cultura (MINC) em 2008. Como resultado a essas 

ações temos o reconhecimento da Praça São Francisco, localizada no município de São 

                                                                                                                                                                                     
(MANTECÓN, 1998, p. 3). Tradução realizada por Alan dos Santos Silva, estudante do curso de Licenciatura 

Plena em Letras Português/Espanhol pela Universidade Federal de Sergipe.  
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Cristóvão enquanto patrimônio da humanidade em 2009; o restauro de prédios e a 

implantação da função museu no Palácio do Governo, hoje "Museu Palácio Olimpio Campos" 

e no "Atheneuzinho" (como ficou conhecido o Colégio Atheneu Pedro II), atualmente "Museu 

da Gente Sergipana".   

 

 

1.4.3. Políticas de afirmação (ou políticas de identidade?)  

 

No estudo sobre identidades, ressaltam os autores Ennes e Marcon, a importância de 

uma análise da "dimensão política", pois é esta que "possibilita a sua evidência como 

fenômeno social e que se encontra na própria origem do debate sobre a cultura, acabam por 

naturalizá-la" (2014, p. 276). Segundo os autores, a reflexão é necessária por conta dos usos 

essencializadores e naturalizadores que o termo ―identidade‖ tem adquirido, pois em alguns 

momentos ―tais expressões estão ocultas sob as ideias enfáticas e aparentes de respeito às 

diferenças e, de tal modo, não capturam as dinâmicas e as implicações do pertencimento e 

alteridade como processos relacionais" (ENNES; MARCON, 2014, p. 276).   

Silva (2011) explica que o essencialismo e, consequentemente, a naturalização 

acontece porque não existe uma "comunidade natural" e que esta necessita ser inventada ou 

imaginada. ―É necessário criar laços imaginários que permitam "ligar" pessoas que sem, 

eles, seriam simplesmente indivíduos isolados, sem nenhum "sentimento" de terem qualquer 

coisa em comum" (SILVA, 2011, p. 85). Nesse sentido, ainda nos diz Hall (2011) que a 

identificação ―é construída a partir do reconhecimento de alguma origem comum, ou de 

características que são partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um 

mesmo ideal" (p. 106). 

A partir das colocações dos autores, observamos que a política de identidade está 

voltada e se concentra em afirmar a identidade cultural das pessoas pertencentes a um 

determinado grupo oprimido ou marginalizado, ―pois se tornam importantes para 

mobilização política, no qual celebra a singularidade cultural de um determinado grupo, bem 

como a análise de sua opressão" (WOORDWARD, 2011, p. 34-35). Dessa forma, é inegável 

que: 

 
A política de identidade tem a ver com o recrutamento de sujeitos por meio do 

processo de formação de identidades. Esse processo se dá tanto pelo apelo às 

identidades hegemônicas - o consumidor soberano, o cidadão patriótico - quanto 

pela resistência dos "novos movimentos sociais", ao colocar em jogo as identidades 
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que não têm sido reconhecidas, que têm mantidas "fora da história" 

(ROWBOTHAM, 1973) ou que têm ocupado espaços às margens da sociedade" 

(WOORDWARD, 2011, p. 37). 

 

 

  Acerca dos novos movimentos sociais, Hall (2005) considera que "uma vez que a 

identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a 

identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou-se politizada" 

(p. 21). E complementa dizendo que "cada movimento apelava para a identidade social dos 

seus sustentadores" (HALL, 2005, p. 45). Mediante essas reflexões:  

 

Em uma política de identidade, o projeto político deve certamente ser reforçado por 

algum apelo à solidariedade daqueles que "pertencem" a um grupo oprimido ou 

marginalizado. A biologia fornece uma das fontes dessa solidariedade; a busca 

universal, trans-histórica, de raízes e laços culturais fornece uma outra (HALL, 

2005, p. 39). 

 

 

1.4.4. A diferença...  

 

A diferença foi escolhida por ser um elemento sempre presente quando tocamos nesta 

temática de identidades. Segundo Woodward (2011) estas construções são formadas em 

relação a outras (o eu e o outro, entendendo o outro como o "forasteiro" - o que não sou eu, o 

que veio de fora). A esse aspecto relacional, Cuche (1999, p. 183) afirma que "a identidade 

existe sempre em relação a uma outra". Nessa perspectiva, o "outro" seria um elemento 

importante para o encontro com o "eu". Sendo assim, ainda assinala esse autor que a 

identificação acompanha a diferenciação e que segundo Silva (2011): 

 
São o resultado de um processo de produção simbólica e discursiva" e que ambas (a 

identidade e a diferença) é uma relação social e que "está sujeita a vetores de força, a 

relações de poder. Elas não são simplesmente definidas, elas são impostas. Elas não 

convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas são 

disputadas (SILVA, 2011, p. 81). 

 

 Seguindo esse raciocínio, Silva ainda explica que onde há a diferenciação (identidade 

e diferença), está presente o poder e que, através desta diferenciação, tanto as identidades 

como a diferença são produzidas e onde podem ser encontradas marcas da presença do poder - 

(oposições binárias - WOODWARD, 2011) - capazes de delimitar com a exclusão/inclusão; 

com a criação de fronteiras (nós/eles); com a classificação (bons/maus). Tanto essa 
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demarcação de fronteiras, essa separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e 

reafirmam relações de poder (SILVA, 2011).  

 No exercício das relações de poder é que percebemos como a identidade e a diferença 

estão relacionadas às formas pelas quais a sociedade produz e utiliza essas "normas" 

(delimitação, afirmação, marcação, classificação) que se tornam formas privilegiadas de 

hierarquização (SILVA, 2011). Segundo este, normalizar é eleger uma identidade como um 

parâmetro e a esta "atribuir todas as características positivas possíveis, em relação às quais 

as outras identidades só podem ser avaliadas de forma negativa. A identidade normal é 

"natural", desejável, única" (SILVA, 2011, p. 83). Não se trata mais de uma identidade, mas 

da identidade. Nesse sentido, a diferença torna-se um dos elementos fundamentais para a 

construção das identidades. 

 

 

1.4.5. Consumo Cultural
4
 

 

As pesquisas sobre a temática ―consumo‖, especificamente sobre consumo cultural, 

estão sendo evidenciadas no ramo científico conhecido como "Estudos Culturais". Na 

América Latina, tem sido tema central de pesquisas de pensadores como Nestor Garcia 

Canclini e Daniel Mato. Essa centralidade da temática se deve a compreensão para além dos 

estudos clássicos da Economia e para observá-la a modo desenvolver um entendimento 

"multidisciplinar", em que contribuições da Antropologia, da Sociologia e da Economia se 

completem.  

Dessa forma, as contribuições acerca do consumo têm se expandido dos limites do 

campo econômico para um campo mais social, político e simbólico. Segundo Mary Douglas 

"o consumo é a própria arena em que a cultura é objeto de lutas que lhe conferem forma" 

(2006, p. 103). Ainda, dentro desta mesma concepção, reflete: "os bens são neutros, seus usos 

são sociais; podem ser usados como cercas ou como pontes" (idem, p. 36). E completa 

esclarecendo que "a principal função do consumo é a capacidade de dar sentidos" 

(DOUGLAS, 2006, p. 108). 

Dentro desta mesma reflexão, comenta Mato: 

                                                           
4 Neste tópico faremos uma breve discussão sobre consumo e consumo cultural temática que abordaremos com 

maior profundidade no capítulo III. 
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Toda modalidad de consumo es cultural, es decir, simbólicamente significativa y 

contextualmente relativa. Toda modalidad de consumo responde a un sentido común 

o a un sistema de representaciones compartido entre las personas de ciertos grupos 

sociales o poblaciones humanas, y también, y de manera asociada, construye ese 

sentido común, o bien contribuye a cuestionarlo y producir otros alternativos. Para 

comprender El sentido "cultural" de las prácticas de consumo no debemos 

enfocarnos en qué se consume, sino de cómo se consume lo que se consume. Si 

queremos destacar que ciertos consumos construyen sentido de manera muy 

saliente, al menos cuando se lós compara con otros, entonces deberemos observar 

con más cuidado y ver que esa manera más saliente no depende simplemente de qué 

se consume, sino de cómo se consume aquello en particular que se consume. Lo que 

le puede hacer ganar el énfasis en El carácter "cultural" a ciertas prácticas de 

consumo en contraste con otras no depende de los objetos consumidos, sino del 

sentido que quiénes consumen y quiénes se relacionan con ellos le atribuyen a esos 

objetos y/o esas prácticas (MATO, 2008, p. 136).
5
 

 

Diante do exposto, neste capítulo buscamos contextualizar as identidades na 

contemporaneidade, além de analisarmos seu processo de construção por elementos aplicáveis 

em nosso objeto. Assim, discorremos sobre o processo de globalização e suas consequências 

para as identidades dos sujeitos, bem como estas tem se apresentado de forma local, regional e 

nacional. Buscando compreender a relação que existe entre o objeto e seus visitantes através 

do consumo cultural, inclusive nos capítulos que se seguem. No próximo capítulo, faremos 

uma discussão que engloba desde a criação do nosso objeto até a representação deste na 

sociedade a qual foi inserido. Observando como esse projeto influencia (ou influenciou) na 

vida dos seus visitantes. 

 

 

 

 

                                                           
5 "Toda modalidade de consumo é cultural, ou seja, simbolicamente significativa e 

contextualmente relativa. Toda modalidade de consumo responde a um sentido comum ou a um sistema de 

representações compartilhado entre as pessoas de certos grupos sociais ou populações humanas, e também, e de 

maneira associada, constrói esse sentido comum ou contribui a questioná-lo para produzir outros alternativos. 

Para compreender o sentido "cultural" das práticas de consumo não devemos focar no que se consume, e sim em 

como se consume o que se consume. Se queremos destacar que certos consumos constroem sentido de maneira 

muito saliente*, ao menos quando os compara com outros, então deveremos observar com mais cuidado e ver 

que essa maneira mais saliente* não depende simplesmente do quê se consume, e sim de como se consume 

aquilo em particular que se consume. O que pode te fazer ganhar a ênfase no caráter "cultural" a certas práticas 

de consumo em contraste com outras não depende dos objetos consumidos, e sim do sentido que quem consume 

e quem se relaciona com eles te atribuem a esses objetos e/ou essas práticas" (MATO, 2008, p. 136). Tradução 

realizada por Alan dos Santos Silva, estudante do curso de Licenciatura Plena em Letras Português/Espanhol 

pela Universidade Federal de Sergipe. 
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2. MUSEU: DA CRIAÇÃO À REPRESENTAÇÃO 

 
"Eu vejo o futuro repetir o passado 

Eu vejo um museu de grandes novidades"... 

O tempo não para - Cazuza 

 

Os museus têm se constituído enquanto instituições capazes de guardar o passado no 

imaginário social. Receberam a missão de preservar, cuidar, "salvar" o que poderia ficar 

esquecido e são, assim, o resultado do trabalho dos "guardiões da memória" (como menciona 

Michel Pollak). Neste capítulo pretendemos fazer uma explanação breve da história dos 

museus, como surgiram, até chegarmos à representação do nosso objeto, o Museu da Gente 

Sergipana no imaginário dos seus visitantes. 

 

 

2.1. "Mouseion"- o princípio 

 

A respeito do surgimento dos museus, podemos observar dois momentos: o primeiro 

quanto à origem do mouseion na Grécia e o segundo que trata o museu como significado de 

coleção ou guardião do passado. Segundo Marlene Suano (1986), "o mouseion ou casa das 

musas era uma mistura de templo e instituição de pesquisa, voltado para o saber filosófico" 

(p. 10). Essa colocação é justificável pela mitologia grega em que as musas (filhas de Zeus e 

Mnemosine - divindade da memória) eram donas da memória absoluta e contribuíam para 

livrar os homens das ansiedades e tristezas. Pois bem, o mouseion era um lugar de repouso da 

mente, da liberdade criativa e da dedicação às ciências. Somente na dinastia dos Ptolomeus no 

Egito (século II a. C.) que Alexandria formou um mouseion com função enciclopédica, onde 

se encontravam, além das obras de arte, instrumentos cirúrgicos, peles de animais, presas de 

elefante, etc. Sua grande contribuição está no dicionário de mitos. Surge então, a ideia de 

museu com a característica de coleção. E segundo a autora: 

 
A formação de coleções de objetos é provavelmente quase tão antiga quanto o 

homem e, contudo, sempre guardou significados diversos, dependendo do contexto 

em que se inseria. Estudiosos dos colecionismos creem que recolher pedaços de um 

mundo que se quer compreender e do qual se quer fazer parte ou então dominar. Por 

isso é que a coleção retrata, ao mesmo tempo, a realidade e a história de uma parte 

do mundo, onde foi formada, e, também, a daquele homem ou sociedade que a 

coletou e a transformou em "coleção‖ (SUANO, 1986, p. 12). 

 

Com o intuito de guardar peças que poderiam desaparecer ou parecia cada vez mais 

pitorescas, raras, exóticas, as coleções aumentavam as suas peças e o local que as abrigavam 
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aumentava as suas dimensões, mas a população não tinha acesso e a coleção ficava no cunho 

do privado. Porém, foi no século XVIII e com coleções formadas por peças advindas de 

outros lugares no mundo que estava sendo desbravado que teremos a base da instituição que 

conhecemos na atualidade.  

Somente em 1471, de acordo com Suano (1986), o Papado, coloca à disposição de um 

determinado público seleto a sua coleção, com o intuito de divulgar as ideias aprovadas pela 

Igreja. Posteriormente, ganham um lugar de destaque nos gabinetes dos aristocratas que 

objetivavam preservar o passado e recontá-lo, assim diz Mandarino: 

 
A aristocracia passa a preocupar-se com a preservação dos testemunhos da 

Antiguidade, investindo nessa área, substituindo a primazia ocupada pelos pontífices 

na posse das coleções. Os objetos passaram a enriquecer os Gabinetes de 

Curiosidades e a engrandecer as novas galerias e as coleções de objetos de arte e de 

objetos científicos que se transformaram em símbolos de status (MANDARINO, 

2001, p. 33). 

 

Na última década do século XVIII, na França, parte da coleção real francesa é aberta 

ao público em geral, mas foi o século XIX que recebeu o reconhecimento de "idade de ouro 

dos museus", pois o acesso torna-se cada vez maior e a função de enaltecer os tesouros da 

nação e dessa forma coloca-la em uma posição frente a outras seria incontestável. As 

exposições são justificadas pela importância em si elaborar símbolos e construir a identidade 

da sociedade (uma das principais funções dos museus). Esse período foi marcado por grandes 

descobertas científicas e pela curiosidade vinda do "Novo Mundo", aguçada pelos relatos dos 

viajantes que narravam e traziam parte da fauna, da flora, além de descreverem os nativos e as 

suas vestimentas.  De certo, é que os museus se constituíram em centros culturais nacionais e 

populares. De acordo com Shcwarcz (1993) "transformaram-se em depósitos ordenados de 

uma cultura material fetichizada e submetida a uma lógica evolutiva" (p. 69).  

Os primeiros museus da América Latina foram criados através do poder público e 

visavam colaborar com a ciência, mas não estavam abertos ao público em geral, só a uma 

parcela da população dotada de "conhecimentos" como os ocupantes de altos cargos ligados 

ao governo. No Brasil, o marco para a museologia ficou por conta do Museu Nacional (ou 

Museu Real), criado no mesmo modelo europeu, ligado à D. João VI, que o criou a partir de 

um decreto em 6 de julho de 1808. Sua função era servir a ciência, principalmente no campo 

da botânica e da zoologia.  
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2.2. Museus em Sergipe 

 

Em Sergipe, as atividades que deram início a instituição ―museu‖ surgiram com a 

instalação do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGS), no ano de 1912, "em plena 

ressaca republicana", como menciona Itamar Freitas (2002) e completa: "nasceu da euforia 

cientificista da passagem do século XIX para o XX, encorpada pelos mais arraigados 

bacharéis, discípulos de Tobias Barreto" (FREITAS, 2002, p. 14). Ainda, segundo o autor, o 

IHGS foi inspirado no modelo iluminista vindo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB) e ficou encarregado ―de ser a „voz dos sergipanos‟, traduzir o „sentimento‟ destes nos 

diferentes momentos de sua experiência como „povo‟ autônomo na construção da 

representação chamada Sergipe" (FREITAS, 2002, p. 16).  

Nos últimos anos do século XX, a função de ―centro cultural‖ tem orientado as 

práticas do IHGS, composto por hemeroteca, arquivo, museu, pinacoteca e auditório que "são 

consumidos pela sociedade sergipana, principalmente pela comunidade estudantil de 

Aracaju, destaque para a biblioteca" (FREITAS, 2002, p. 19). O Museu foi descrito como: 

"ainda está organizado como um "gabinete de curiosidades", situação que o transforma em 

fonte não somente da prática heurística/memorialística da instituição e de sua deficiência 

numerária, mas também do relativo "atraso" da museologia científica em Sergipe" 

(FREITAS, 2002, p. 19).  

Na década de 1950, surge o então Museu de Arte e Tradição, resultado da coleção de 

José Augusto Garcez (1918-1992). Preocupado com a preservação da memória cultural 

sergipana, Garcez contribuiu com a atividade museal de forma prática e introduziu o que hoje 

podemos citar de ―pensamento museológico‖. A sua contribuição pode ser expressa pela 

venda da sua coleção que vieram a compor os acervos dos museus sergipanos, a exemplo do 

Museu Histórico de Sergipe, localizado no município de São Cristóvão, o Museu Afro-

Brasileiro em Laranjeiras e o Arquivo Público Estadual em Aracaju.  

Apesar de espaço limitado (um dos motivos pelos quais suas exposições também se 

limitavam e tinha aspecto de ―depósito‖), o Museu de Arte e Tradição, ao seu tempo, cumpriu 

com as funções de um museu: ajudou a preservar, contribuiu com pesquisas e com a 

comunicação do patrimônio salvaguardado, tornando-se importante fonte de material para 

estudos que desenvolviam a temática cultura sergipana. No mais, segundo notícia veiculada 

no Jornal da cidade, ―sua casa tornou-se um centro irradiador do pensamento museológico 

sergipano, sendo sua coleção uma chave reveladora para o seu entendimento, através da 
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qual seus estudos construíam, reconstruíam e desconstruíam versões pautadas no processo 

da pesquisa de documentação museológica" (Jornal da Cidade, caderno B, 31/05/2009). 

Somente em 1960, o governo do Estado cria o Museu Histórico de Sergipe (localizado 

no município de São Cristóvão) com as funções de "receber, classificar, colecionar, 

catalogar, expor e conservar documentos relíquias, painéis evocativos transferidos, doados 

ou adquiridos, direta ou indiretamente, ligados à vida política sergipana" 
6
. Ainda caberia: 

"empreender pesquisas e estudos sobre todos os assuntos relativos à arte popular, folclore e 

tradições que se ajustassem aos objetivos da instituição" 
7
. No Estado de Sergipe, outras 

instituições museológicas foram implantadas como estão dispostas no quadro 1 em anexo 

deste texto de dissertação. Todas dotadas de relevância para o campo da Museologia.  

 

 

2.3. Museu da Gente Sergipana: a invenção de um lugar
8
  

 

O desejo de colocar o Estado de Sergipe em destaque nas rotas e oportunidades 

oriundas do processo de globalização, através da atividade turística, da exposição do 

patrimônio cultural e do discurso identitário teve como seus promotores sujeitos ligados ao 

poder público, onde estes introduziram políticas de afirmação, utilizando a cultura e os dotes 

que diferenciam os sergipanos dos demais povos, colocando-os em evidência. O uso de 

elementos que compõem as manifestações culturais enquanto símbolos representantes da 

identidade sergipana foram imprescindíveis para o desenvolvimento e manutenção das ideias 

que alimentam essa valorização da identidade cultural.  

  Baseado no apelo pelo orgulho da terra natal foi projetado o Museu da Gente 

Sergipana, que pode ser entendido desde a sua concepção, nas palavras de Suano (1986), 

como sendo um museu que concentra um acervo operacional, ou seja, é composto pelo 

patrimônio cultural e ambiental da região onde se insere. Para a formação de tal acervo, 

segundo a autora se faz necessário o estudo, a discussão e o conhecimento estes se dariam 

através de visitas programadas e gerenciadas. Tal afirmação nos remete ao material fornecido 

pela história e pelos seus atores profissionalizados, o que, para Pollak (1989), geraria o 

                                                           
6
 Diário Oficial do Estado de Sergipe. Edição de 24 de setembro de 1960. 

7
 Diário Oficial do Estado de Sergipe. Edição de 24 de setembro de 1960. 

8
 As falas contidas neste trecho estão disponíveis no site do museu e no catálogo de comemoração do seu 

primeiro ano, organizado pelo seu atual diretor superintendente Ézio Déda. 
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enquadramento da memória que consiste na escolha do que faz parte ou não do acervo. Por 

essa ótica, para Jacques Le Goff (1990, p. 535), o que sobrevive não é o conjunto do que 

existiu no passado, "mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no 

desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência 

do passado e do tem porque passa os historiadores”. 

O enquadramento da memória indica o seu controle e demonstra o que está em jogo: o 

sentido da identidade individual e a coletiva, ou seja, "a disputa". Segundo o curador do 

museu da Gente: "o Museu da Gente não veio de uma coleção de objetos, mas de uma cultura 

aberta e pulsante. Para fazê-lo, fomos ao mundo real buscar as pessoas, as imagens, os sons 

e as formas dessa realidade, fomos à história buscar suas razões".  

É inegável o caráter regional que foi dado ao museu. Tal fator pode ser explicado por 

Hall (2005), quando enfatiza que as identidades locais estão sendo reforçadas pela resistência 

frente à globalização. No Museu da Gente Sergipana, esse reforço se deu por parte do seu 

projeto, como enfatiza o curador: "O Museu da Gente Sergipana apresenta aquilo que 

Sergipe tem de mais essencial e perene". A partir do discurso de elevar a autoestima do povo 

sergipano, como mencionou o Governador Marcelo Deda: "Este museu foi criado para elevar 

a autoestima do povo sergipano, para que nós possamos ter orgulho da nossa terra e do 

nosso povo, para que possamos perceber a grandeza da contribuição que o menor Estado do 

Brasil ofereceu à nação brasileira". A escolha do lugar que abrigaria o museu foi 

fundamental, pois o mesmo já abrigava consigo uma carga simbólica (desde os elementos do 

seu eixo arquitetônico, até as funções públicas que o prédio ocupou). A respeito: 

  
A escolha do prédio do antigo Colégio Atheneuzinho para sediar o Museu da Gente 

Sergipana não se deu por acaso. Fundado pelo então Presidente da província de 

Sergipe D`el Rey, Graccho Cardoso, o Colégio Atheneu Dom Pedro II iniciou as 

suas atividades em 1926 e ficou neste prédio até 1969, quando precisou mudar para 

um outro edifício. Depois dessa mudança, o Atheneuzinho recebeu diversas 

instituições e órgãos públicos até ser totalmente desativado em 1996.  Em outubro 

de 2009, já sob a responsabilidade do Instituto Banese, foi iniciado o projeto de 

restauração do prédio que apesar do seu completo estado de abandono, teve as suas 

memórias e elementos caracterizadores da sua arquitetura totalmente recuperados 

(DÉDA, Ezio [org.], 2013). 

 

O que se percebe é que foram entrelaçados o "velho" e o "novo" e todos os 

equipamentos instalados que remetem a uma reflexão de "local" e "global", onde podemos 

entender como local a composição do acervo e a temática a qual se refere, e global pela 

dimensão de todo o projeto revertido ao turismo cultural onde o espaço segue a linha de 
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revitalização dos espaços destinados à visitação, inclusive trazendo legendas em língua 

estrangeira (inglês) e pessoal especializado para o atendimento de visitantes de outros países. 

Sobre isso, podemos verificar essa posição na fala de Vera Lúcia de Oliveira (Presidente do 

Banco Banese): ―a obra é um convite para navegar no vasto e diverso acervo da cultura popular 

sergipana. Ela irá disseminar, para vários povos de diferentes culturas, a conquista e o compromisso 

de uma instituição financeira que se preocupa com o futuro da sua gente" (Entrevista disponível em 

DÉDA, Ezio [org.], 2013). 

A criação do museu se deu bem antes da sua inauguração. Foram anos de restauro do prédio e 

de pesquisas que envolveram vários profissionais de diversos ramos (ver ANEXO 2 com o quadro das 

Pessoas e Entidades envolvidas no Processo de Construção do Museu da Gente Sergipana): 

 

Em outubro de 2009, já sob a responsabilidade do Instituto Banese, foi iniciado o 

projeto de restauração do prédio que apesar do seu completo estado de abandono, 

teve as suas memórias e elementos caracterizadores da sua arquitetura totalmente 

recuperados. A tarefa de realizar o projeto de restauração e adaptação para o novo 

uso museológico do Atheneuzinho ficou a cargo do escritório de arquitetura 

sergipano Ágora Arquitetos Associados, que coordenou uma equipe multidisciplinar 

composta por historiadores, designers, engenheiros, pesquisadores, artistas e, claro, 

arquitetos. Seguindo à risca o projeto original do prédio, foi possível restaurar 

elementos arquitetônicos e as pinturas parietais escondidos embaixo de diversas 

camadas de tintas (DÉDA, Ezio [org.], 2013). 

  

Assim, aos 26 dias de novembro de 2011, sob a gestão do Instituto Banese, no prédio 

que pertenceu ao Colégio Atheneu Pedro II (conhecido popularmente como Atheneuzinho), 

aos olhares de muitos banesianos, políticos e sociedade em geral, além de todo o corpo 

diretivo e seus colaboradores um total de 22 educadores culturais e mais o corpo 

administrativo, foi inaugurado o Museu da Gente Sergipana que, a priori, se chamaria Centro 

Cultural Banese (seguindo a linha de outros centros mantidos por instituições financeiras no 

país). O momento de muita comemoração no cenário estadual, pois o seu maior mantenedor 

(desde o restauro até hoje) fazia 50 anos - o banco do Estado de Sergipe (BANESE). Segundo 

a mídia local, foram empregados 22 milhões de reais, um investimento custeado pelo banco 

estadual, um dos poucos que escapou da privatização das instituições financeiras
9
.  

                                                           
9
 A criação do referido museu está sustentada por três pilares, a saber: 1. MISSÃO: Promover ações que 

valorizem a diversidade do patrimônio artístico-cultural material e imaterial, prioritariamente do Estado de 

Sergipe, assegurando o seu fortalecimento e disseminação; 2. VISÃO: Ser, até 2017, uma instituição dotada do 

reconhecimento nacional, enquanto instrumento de preservação e disseminação das artes e da cultura; 3. 

VALORES: Ética - Compromisso - Respeito - Responsabilidade - Transparência. 
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A criação do Museu da Gente Sergipana tem uma relação com memória e patrimônio 

cultural (história). Essa reflexão pode ser feita baseada no pensamento de Jaques Le Goff, se 

tomarmos como base a classificação elaborada pelo autor de ―monumento/documento‖. O 

museu seria um ―documento‖ pelo fato de manter uma relação com o passado e ter como 

"características o ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das 

sociedades históricas (é um legado à memória coletiva)" (LE GOFF, 1990, p. 536). E 

―documento‖ porque se torna uma prova do tempo em que foi construído. Nesse caminho, os 

museus expõem-se mais que seus próprios acervos. Como é o caso do nosso objeto, que já 

carrega a sua própria história e histórias além do seu tempo. São muitos museus dentro de um.  

 

 

2.4. Uma visita no Museu da Gente Sergipana
10

 

 

 Para uma melhor compreensão, se faz necessário uma exposição dos fatos de como 

ocorre uma visita no Museu da Gente Sergipana (ver ANEXO 3 com a quantidade de 

visitantes entre os anos de 2012 e 2013), que teve todo o seu prédio adaptado para receber 

público com necessidades especiais motoras (FIGURA 1). Com relação à deficiência visual, 

placas em braile precisam ser colocadas e com relação aos deficientes auditivos as instituições 

trazem seus interpretes. Essa primeira exposição desta adaptação é relevante, pois é notório 

logo em que se chega ao espaço, se for pedestre ou condutor (que tem a sua disposição um 

estacionamento, onde funcionou a fábrica de sabão Aurora). A entrada se faz pela mesma 

bilheteria da qual depois de ter efetuado um cadastro onde o visitante disponibiliza o número 

de identificação (Certidão de Pessoa Física ou outro número, como o de matrícula quando é o 

caso de estudantes), e informa a localidade de onde é procedente, seja Estado (quando oriundo 

de outro de outro Estado da federação), sendo sergipano, informa-se o município, assim sendo 

de outro país, segue a mesma regra. Passando pela catraca eletrônica, o visitante depara-se 

com o espelho d'água, onde está a estátua do prático conhecido popularmente como "Zé 

Peixe", de criação do artista sergipano Elias Santos. 

 

 

                                                           
10

 A visita aqui proposta foi descrita através de trabalho de campo e de acordo com o primeiro treinamento aos 

educadores culturais (estagiários) feito pela empresa Sapoti Cultural. Ressaltamos que atualmente a forma de 

visitação foi modificada e as visitas espontâneas (individuais) foram implantadas.  
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Figura 1: Fachada do Museu da Gente Sergipana 

 

Fonte: http://destino-alternativo.blogspot.com.br/2012/06/museu-da-gente-sergipana.html 

  

Subindo os degraus, ou conduzidos pela rampa de acesso que fica acima do espelho 

d'água, o visitante se depara com o hall, onde tem sempre "mediadores culturais" (assim são 

chamados os estagiários que compõem o corpo educativo do museu), onde as informações são 

passadas: dentre elas está a forma de visita, em que se pode optar por uma visita espontânea e 

uma visita em grupo. Esclarecendo: visita espontânea é a visita em que se tem acesso direto 

aos ambientes museais sem a presença de um mediador cultural, pois em cada um desses 

ambientes, existe um mediador que fará a sua exposição e contribuirá para que este ambiente 

seja utilizado da melhor forma. A visita em grupo (conhecida também como mediada) será 

efetuada por um mediador que conduzirá todo o grupo pelos ambientes museais, exercendo a 

função de educador, quando irá contribuir com as informações acerca dos ambientes e 

promover a interação do público com o mesmo.   

 Feito isso, a depender da escolha do visitante e do horário, pois a visita em grupo 

acontece de meia em meia hora, este é conduzido ao auditório (ambiente relativamente bem 

estruturado com equipamentos de audiovisual de última geração, até as luzes deste são, o que 

faz muitos dos visitantes associarem com um cinema). Um vídeo de quase 10 minutos é 

exibido, mostrando tanto quanto o acervo, como cenas do Estado de Sergipe, demonstrando 

seu patrimônio natural, material e imaterial.  
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2.4.1. A visita propriamente dita...  

 

 "Liberados" à visita, o acesso ao piso superior, pois o prédio possui dois andares, pode 

ser feito pela escada (que foi restaurada, onde só o corrimão é original), bem como pelo 

elevador panorâmico (elemento que foi inserido, onde antes era o pátio do prédio). Caso o 

visitante queira explorar o piso inferior primeiro, as exposições temporárias aí se fazem, neste 

caso pode ser trabalhado o ambiente Mapa da Gente (um mapa do Estado, regionalizado, 

onde aparecem os territórios identitários: Grande Aracaju, Sul sergipano, Leste sergipano, 

Alto sertão, Médio sertão sergipano, Centro Sul Sergipano, Agreste Central Sergipano, Baixo 

São Francisco - neste ambiente é possível ouvir a população da respectiva região falando a 

respeito desta) localizado na área externa, conhecida como átrio (FIGURA 2). 

Figura 2: Mapa da Gente 

 

Fonte: Da autora. 

  Voltando ao piso superior, se conduzido pelo elevador, o visitante encontra o ambiente 

dos Nossos falares, que representa o patrimônio oral com palavras escritas nas paredes e seus 

significados expostos em plaquetas (FIGURA 3). Ainda, neste roteiro, é possível visualizar o 

Jereré, onde estão dispostos elementos que fazem parte da cultura cotidiana ou mesmo 

periódica (como é o caso das indumentárias juninas) - este ambiente simula uma pesca, pois o 

jereré é um instrumento utilizado para a prática da pesca em rios (FIGURA 4). Caso a escolha 

seja pela escada, encontrará os ambientes Josevende (FIGURA 5), Nossos trajes (FIGURA 6), 
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Seu repente e Seu cordel (FIGURA 7), além de placas que expõem detalhes do projeto do 

museu e o nome deste.  

 

Figura 3: Ambiente dos Nossos Falares 

 

Fonte: Da autora. 
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Figura 4: Ambiente do Jereré 

 

Fonte: Da autora. 

Figura 5: Ambiente do Josevende 

 

Fonte: Da autora. 
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Figura 6: Ambiente dos Nossos Trajes 

 

Fonte: Da autora. 

 

Figura 7: Ambiente Seu repente e Seu cordel 

 

Fonte: Da autora. 
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Mesmo quem teve acesso ao piso superior será conduzido ao ambiente nomeado como 

Josevende, dando continuidade à visita, passando pelos falares e adentrando em outro de 

nome Nossos Leitos (FIGURA 8), onde as placas indicam seis paisagens naturais que são 

observadas no interior de um túnel. O visitante ainda poderá escolher se vai realizar a viagem 

em um barco, que está dentro do referido túnel onde as imagens são passadas em duas 

dimensões (2D).  Podem ser visualizados: o alto sertão, caatinga, mata atlântica, mata do 

agreste, litoral conjuntamente com as praias, manguezal e restinga. O próximo passo diz 

respeito à culinária com o ambiente do Nossos pratos (FIGURA 9), uma mesa onde alguns 

ingredientes do prato principal podem ser conduzidos com a palma da mão e farão de forma 

virtual um prato tradicional sergipano. São estes: Feijoada sergipana, carne frita, buchada de 

carneiro, caranguejo, pirão de guaiamun, carne de sol com pirão de leite, galinha de capoeira a 

cabidela, moqueca, casquinha de aratu, malcasado, saroio, pé de moleque de puba, manauê, 

doce de pimenta, doce de jaca, queijada. 

Figura 8: Ambiente dos Nossos Leitos 

 

Fonte: Da autora e do Acervo do Museu da Gente Sergipana. 
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Figura 9: Ambiente dos Nossos Pratos 

 
Fonte: Da autora. 
 

Na mesma sala encontra-se uma bancada que representa o ambiente Nossas roças 

(FIGURA, 10) uma tela onde a escolha pela agricultura ou pela pecuária pode ser feitas. 

Escolhido a pecuária, algumas atividades são possíveis como: limpar pasto, novos animais, 

cuidar e alimentar. E um valor é agregado para a compra dos filhotes, 450,00 reais. Os 

filhotes são: búfalo, galinha, mula, ovelha, vaca. Na escolha da agricultura, o valor é menor de 

100,00 reais. As atividades são: arar, semear, irrigar e adubar. As sementes representadas são: 

milho, mandioca, arroz, amendoim e feijão.   

Figura 10: Ambiente das Nossas Roças 

 
Fonte: Da autora. 
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 Prosseguindo, o visitante encontra a midiateca (FIGURA 11), onde estantes são 

encontradas com alguns livros de variadas temáticas a respeito de Sergipe e de interesse geral, 

uma vitrine, chamada de Renda do Tempo (FIGURA 12), contendo uma cronologia acerca de 

fatos que narram a história do Estado desde a pré-história até o ano de 2010, onde todas as 

datas estão bordadas em ponto de cruz e crivo, além das bordas conterem 8 metros de renda 

Irlandesa, bem como uma mesa com ipads onde os ambientes do museu se encontram em 

formato digital, além de possuir vídeos de repentistas, festas, o vídeo introdutório, o "make 

off" da restauração do prédio, a propaganda elaborada para apresentação do museu a 

sociedade.   

 Figura 11: Midiateca  

 
Fonte: Da autora. 

 

Figura 12: Ambiente da Renda do Tempo 

 
Fonte: Da autora. 
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O próximo ambiente é o da Nossas praças (FIGURA 13), onde existe um carrossel 

(que se remete a existência de um carrossel – que ficou conhecido como carrossel do Tobias – 

é através deste que o sistema é acionado). As praças são exibidas em um telão, onde as 

imagens giram em um ângulo de 360°. São exibidas praças dos seguintes municípios: São 

Cristóvão, Laranjeiras, Aracaju, Santo Amaro das Brotas, Simão Dias, Estância. Enquanto as 

praças ―giram‖, uma música instrumental é tocada.  

Figura 13: Ambiente das Nossas Praças 

 
Fonte: Da autora. 

 

Em seguida, o ambiente é o das Nossas histórias (FIGURA 14), que foi composto por 

um labirinto de ―espelhos‖. Um sensor aciona a interação com este ambiente, fazendo 

aparecer, os "nichos", por onde o visitante passa, as luzes se acendem e revelam os ambientes 

que demonstram desde a arte, economia, contos, mitos e lendas. Nicho 1: observa-se várias 

obras em cerâmica, dentre elas, uma peça do artesão sergipano que ficou conhecido por Beto 

Pezão; além de peças da louça morena, que é produzida no povoado Pojuca localizado no 

município de Itabaianinha; Nicho 2: uma casa de farinha tradicional, com rodete, cocho, forno 

talhado em madeira pelo também artesão sergipano que ficou conhecido como Véio. Este 

nicho exibe uma descrição sonora sobre o ritual da farinhada. Nicho 3: conhecida como a 

―parede de ouro‖, uma referência a  cidade de Itabaiana e o mito do novilho de ouro; Nicho 4: 

contempla-se instrumentos utilizados nesta atividade (vara, tarrafa, jereré, covo); Nicho 5: 

Contos e lendas, onde peças em madeira representam as lendas, dentre elas, a lenda da banana 
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Felipe, dos sete filhos, lobisomem entre outras que são contadas, pois o nicho possui som; 

Nicho 6: uma referência a produção de fumo, onde destaca-se o município de Lagarto, 

encontrado um fumo de rolo e cigarros artesanais; Nicho 7: espaço do açúcar, onde temos um 

tacho (uma espécie de panela onde os doces são preparados), uma forma para rapadura, 

cachaça; Nicho 8: a palha está em destaque em chapéus, esteiras, bolsas; Nicho 9: a madeira é 

demonstrada em forma de instrumentos laborais em atividades do setor primário (como 

agricultura) e peças religiosas; Nicho 10: o couro, onde existe uma narração da importância 

deste para a vida do sertanejo, são encontrados sela, forma de sapato, chapéu e a sivela 

(instrumento usado na fabricação destes objetos); Nicho 11: algodão, que reproduz em 

madeira peças que eram usadas para tratar a produção, estas peças foram produzidas pelo 

artesão Véio. Nicho 12: rendas e bordados, onde está uma almofada de bilro com uma peça 

iniciada e segura por espinhos de mandacaru, renda irlandesa e sua marcação em papel 

manteiga e vários lacês coloridos, outros bordados, como ponto de cruz, ponto cheio etc. 

Nicho 13: música, representada por instrumentos de uma banda de pífano, incluindo o 

zabumba, o triângulo. 

Figura 14: Ambiente das Nossas Histórias 

 

Fonte: Da autora. 
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 O ambiente seguinte é o Nossos cabras (FIGURA 15), onde fotografias de pessoas que 

contribuíram com a história do Estado são animadas e ―falam‖ sua história. São eles: Maria 

Tétis Nunes (professora e museóloga nascida em Itabaiana), João Ribeiro (jornalista, filólogo, 

nascido em Laranjeiras), Virgulino Ferreira (Lampião, foi assassinado em terras sergipanas), 

Arthur Bispo do Rosário (sergipano de Japaratuba que teve sua obra reconhecida após sua 

morte sendo, considerado um dos maiores nomes da arte contemporânea), Silvio Romero 

(considerado um dos maiores nomes em termos de folclore do Brasil, nasceu em Lagarto) e 

Tobias Barreto (jurista, poeta nasceu no atual município de Tobias Barreto).  

Figura 15: Ambiente dos Nossos Cabras 

 

Fonte: Da autora e do Museu da Gente Sergipana. 

 

O próximo ambiente chama-se Nossos marcos (FIGURA 16), representado por um 

pião, onde o brinquedo ―pião‖ aciona o sistema, mostrando marcos arquitetônicos, como 

igrejas, museus e painéis que estão nos municípios sergipanos. Acima deste existe uma 

espécie de manto em homenagem a Arthur Bispo, onde são encontrados bordados, as festas, 

os artistas, os municípios sergipanos e lugares (como igrejas, trapiches e engenhos que são 

localizados nestes municípios). Em seguida, e no mesmo salão, é encontrada (confeccionada 

em couro) uma ―amarelinha‖ que em Sergipe recebe o nome de ―macacão‖ que representa as 
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Nossas festas (FIGURA 17). Para a interação com este ambiente, o visitante joga um dado em 

uma casa que contem um número, brinca e quando o dado é retirado, o sistema é acionado, 

projetando na amarelinha a festa que pode ser junina, religiosa ou do ciclo natalino. 

Figura 16: Ambiente dos Nossos Marcos 

 

Fonte: Da autora e do fotógrafo Tito Garcez. 

 

Figura 17: Ambiente das Nossas Festas 

 

Fonte: Da autora. 
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Finalizando, é encontrado o ambiente das Nossas coisinhas (FIGURA 18), um painel, 

com vários cubos, onde são encontrados miniaturas ou elementos em tamanho natural que vai 

desde os elementos que representam a infância, como o pirulito de mel, ou elementos do 

cotidiano como o caranguejo. Os cubos devem ser virados, um texto está no verso, uma vez 

lido, o visitante deverá procurar outro cubo com a mesma ―coisinha‖ para formar o par, 

representando o jogo da memória.  

 

Figura 18: Ambiente das Nossas Coisinhas 

 
 Fonte: Da autora. 

 

Compondo ambientes, ainda temos a Loja da Gente (FIGURA 19), onde os produtos 

estão diretamente envolvidos na temática das exposições do museu e são produções artísticas 

sergipanas de cordelistas, cantores e artistas em geral. Bem como, pode ser encontrado o Café 

da Gente (FIGURA 20), um restaurante que tem sua cozinha voltada para a (re) significação 

da culinária, através de ingredientes é trabalhado como representantes de Sergipe, como é o 

caso da coxinha de caranguejo. 
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Figura 19: Ambiente da Loja da Gente 

 
Fonte: Da autora. 

 

Figura 20: Ambiente do Café da Gente 

 
Fonte: Da autora e do Acervo do Museu da Gente Sergipana. 
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2.4.2. Nos "bastidores" do museu... 

 

O projeto do Museu da Gente foi executado por uma empresa que possui experiência 

na criação de ambientes tecnológicos com alto grau de interatividade - a Magnetoscópio. 

Representando a sua curadoria temos à frente o Marcello Dantas e toda uma equipe de 

técnicos, aí estão inclusos vários segmentos, empresas de áudio-visual, de alta tecnologia, de 

pesquisadores, além de uma empresa exclusiva em treinamento do pessoal (Sapoti Cultural), 

que faz seu trabalho com o corpo educativo. Envolvidos com essa primeira "parte" estão os 

arquitetos da Ágora, restauradores e auxiliares de montagem que são do curso de Museologia 

(estagiários) - alunos da Universidade Federal de Sergipe. Para a finalização dos ambientes 

temos as vozes dos atores sergipanos, a exemplo do Pierre Feitosa, que faz vozes para Os 

cabras e dá ―vida‖ ao Josevende (vendedor da feira).  

 Nesse trabalho de montagem, a maioria dos técnicos veio do Estado de São Paulo e 

Rio de Janeiro. Os pesquisadores envolvidos foram: a professora Josevanda Mendonça 

Franco, que tem um trabalho histórico a respeito do prédio, contribuiu com muitas 

informações na culinária e a respeito da história e do Estado; Murilo Melins, considerado um 

memorialista, também contribuiu para esse apanhado histórico; a professora Maria Nely com 

a 'renda do tempo'. Entre outros profissionais que sempre suscitaram o desejo ter um lugar 

onde se pudesse materializar a salvaguarda desse patrimônio sergipano como Luis Antônio 

Barreto (falecido em 2012). 

 A respeito desse trabalho de montagem e composição do acervo do museu, a GENTE 

sergipana, onde está? Resume-se somente no intelecto de alguns? Reflete-se só na 

contribuição da sua arte (patrimônio material), que é mais valorizado do que o artista 

(artesão)? Essa composição de gente sergipana não privilegia o "povo", mas se apropria do 

que este povo produz. Percebemos uma fronteira entre o povo sergipano e essa gente. Por essa 

razão, vamos avaliar os ambientes por outro ponto de vista.  

 

 

2.4.3. Nos camarins dos ambientes... 

 

 Ao chegamos ao ambiente do Josevende, percebemos um feirante muito animado, 

falante e com um senso de humor muito elevado. Isso não significa dizer que nas feiras 

sergipanas não possuam um feirante dessa forma, mas que este está longe de transmitir a 
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labuta dos feirantes reais que acordam na madrugada e são transportados em caminhões até o 

local de trabalho. No discurso que ele faz para tentar persuadir seu freguês (visitante), usa 

termos do patrimônio oral que por muito deixa o visitante intrigado por não saber o 

significado. No mais, oferece um livro com orações (citando nomes de santos), dando 

continuidade a um discurso hegemônico da religião católica. Outra fala que chama a atenção 

diz respeito à colocação de gênero que este faz, tratando todos com concordância feminina. 

No ambiente dos Nossos Falares, muitas palavras estão por faltar como ―jacó‖ em referencia 

ao pão, que em outras regiões é conhecido como francês; o ―cabrunco‖ (que pra muitos 

sergipanos na visão do senso comum é um xingamento) e que pode adquirir vários 

significados. No ambiente dos Nossos Leitos, a ideia era trabalhar os ecossistemas, mas foi 

incluída a região do alto sertão, representada pelos cânions de Xingó; a caatinga que é um 

bioma desta região está separada, mas o que mais impressiona são as espécies da "fauna da 

gente", quadro expositivo, onde encontramos arara azul de lear e baleia jubarte, esta última 

aparece na costa sergipana, como em todo litoral brasileiro, mas não é um animal 

predominantemente encontrado em terras sergipanas.  

 No ambiente dos Nossos Pratos, vários pratos aparecem como o cozido de origem 

judaica, a feijoada sergipana de origem africana, a maniçoba de origem indígena, a carne frita 

de origem européia nesta definição só pratos tradicionais e até alguns que dificilmente são 

encontrados estão sendo representados neste ambiente. O prato caranguejo nem de longe 

menciona como é feita a pesca. No mesmo espaço temos as Nossas Roças, onde a simulação 

das atividades primárias da economia não acrescenta a atividade de venda, segundo o 

discurso, representam tão somente a agricultura familiar e de subsistência.   

 Na midiateca, a renda do tempo chama a atenção com relação aos fatos nela 

destacados. São fatos históricos de relevância a certo segmento da sociedade, pois esta contém 

a fundação da Universidade Tiradentes (isso não significa dizer que a referida não tenha 

importância), mas que outros fatos que compõem a história sergipana poderiam estar 

presentes. Nas bordas da renda do tempo, temos renda irlandesa, mas em nenhum momento, 

em toda, existe um espaço dedicado às rendeiras. Em seguida, as Nossas Praças é um 

ambiente que contêm um carrossel que faz alusão ao do ―Tobias‖, mas do boneco negro não 

tem nenhuma foto. Nas Nossas Histórias, as histórias narradas parecem tão perfeitas e nem de 

longe lembram o sangue derramado dos negros nos canaviais; o número de trabalhadores 

agrícolas que contraíram doenças por conta da atividade com o tabaco, nem mesmo quantos 



74 

 

pescadores morreram afogados nos canais fluviais sergipanos; Quantos ficaram mutilados nas 

casas de farinha, mas a miniatura produzida pelo artesão "Veio" chama a atenção pela 

perfeição das peças, afastando para bem longe o raciocínio e a crítica da realidade. 

 No ambiente dos Nossos Cabras, destinado a personagens que contribuíram com a 

história desse Estado, é possível ver Lampião - pernambucano - e longe de atribuir valores de 

herói ou bandido, não tem seu João Sapateiro, Zé Peixe (prático), João Firmino (cordelista), 

nem dona Zefinha
11

 catadora de mangaba, lavadeiras do Piauitinga, marisqueiras que fazem e 

fizeram história, marcando a história deste Estado. 

 Em todos os ambientes parecem que as pessoas estão mais ligadas à tecnologia do que 

às informações que estes transmitem. E que todos eles parecem exercer uma forma hipnótica 

sobre quem o visita que não permite verificar o que está atrás das cortinas. Sobre esses 

aspectos podemos verificar as relações dos visitantes com o museu.  

 

 

2.5. Museu e representações...  

 

Quando nos referimos às representações parece tão explícito o seu significado que não 

nos preocupamos em compreendê-lo. Será que, de fato, sabemos o que significa 

representação? Será que não estamos "representando" seu conceito a partir das nossas 

experiências? Segundo o dicionário da Língua Portuguesa: 

 
Acto ou efeito de representar; exposição; exibição em cena; ostentação inerente a 

um cargo; espectáculo teatral; imagem; desenho ou pintura que representa facto, 

pessoa, objecto; figuração; reprodução; cópia; imagem mental de percepção interior; 

récita; reclamação feita em termos justos e persuasivos; importância; autoridade; 

figuração mental; desenho ou escultura; negócio jurídico realizado pelo 

representante em nome do representado, nos limites dos poderes que lhes competem, 

que produz os efeitos na esfera jurídica deste último (Dicionários Porto Editora; 

s/data, 6.ª edição, p. 1434).  

 

É imprescindível dentre as mudanças ocorridas na sociedade em diversas dimensões, 

política, econômica e social, a análise das representações simbólicas. Segundo Lília Junqueira 

(2005) "a teoria das representações sociais de Serge Moscovici, cujo objetivo é estudar a 

dimensão social e individual das representações sociais, com um edifício teórico e 

metodológico interdisciplinar" (p. 147). Quem primeiro usou o conceito de representações 

                                                           
11

 Nome fictício para designar uma personagem com função social. 
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sociais foi Durkheim, na década de 1960. As Representações Sociais são utilizadas em várias 

pesquisas de diversos ramos científicos, por conta da interdisciplinaridade que as compõem, e 

não as restringem ao campo da sociologia ou da psicologia social. A esse aspecto nos diz 

Jodelet: 

As representações sociais são fenômenos complexos sempre ativos e agindo na vida 

social. Em sua riqueza fenomênica assinalam-se elementos diversos, os quais são às 

vezes estudados de maneira isolada: elementos informativos, cognitivos, 

ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens etc.. Mas 

esses elementos são sempre organizados como uma espécie de saber que diz alguma 

coisa sobre o estado da realidade. E é esta totalidade significante que, relacionada à 

ação, encontra-se no centro da investigação científica (JODELET, 1993, p. 34). 

 

Em se tratando de estudos que têm como objeto processos que levam à construção de 

identidades, as representações adquirem destaque, pois segundo Woodward (2011, p.17-18), 

estas "incluem as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os 

significados são produzidos, posicionando-nos como sujeitos. É por meio dos significados 

produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos".  

Para Rosa Cabecinhas:  

 
Os sistemas de interpretação, as representações sociais regulam a nossa relação com 

os outros e orientam nosso comportamento. As representações intervêm ainda em 

processos tão variados como a difusão e assimilação de conhecimento, a construção 

de identidades pessoais e sociais (CABECINHAS, 2004, p. 216). 

 

Mas esclarece Jodelet que não existe representação sem um objeto, este seria 

imprescindível para que a representação exista.  

 

De fato, representar ou se representar corresponde a um ato de pensamento pelo qual 

o sujeito relaciona-se com um objeto. Este pode ser tanto uma pessoa, uma coisa, 

um evento material, psíquico ou social, um fenômeno natural, uma ideia, uma teoria 

etc.; pode ser tanto real quanto imaginário ou mítico, mas sempre requerer um 

objeto. Não há representação sem objeto (JODELET, 1993, p. 35). 

 

Contudo, percebemos que as representações se encaixam nos museus, pois existe uma 

relação entre as suas exposições e os seus visitantes. Estes constroem as suas representações 

de acordo com o que viram e/ou com as suas experiências que são trazidas à tona a partir da 

memória. Neste momento, o visitante pode se familiarizar (identificar) ou "estranhar". Isso 

ocorre, segundo essa autora, por quê: 

 

De um lado, a representação mental, como a representação pictórica, teatral ou 

política, dá uma visão desse objeto, toma-lhe o lugar, está em seu lugar; ela o torna 
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presente quando aquele está distante ou ausente. A representação é, pois, a 

representante mental do objeto que reconstitui simbolicamente. De outro lado, como 

conteúdo concreto do ato de pensar, a representação carrega a marca do sujeito e de 

sua atividade. Este último aspecto remete ao caráter construtivo, criativo, autônomo 

da representação que comporta uma parte de reconstrução, de interpretação do 

objeto e de expressão do sujeito (JODELET, 1993, p. 35). 

 

Dessa forma, "torna-se evidente que „representar‟ ou uma „representação‟ implica a 

acção de mostrar ou tornar algo que não está presente, seja por palavras faladas ou escritas, 

por acções, por imagens, seja mentalmente ou simbolicamente" (RECHENA, 2011, p. 217). 

São pelas exposições que os museus representam e são representados, expondo desde um 

passado longínquo a cenas cotidianas, ambas inseridas em contextos históricos e sociais e que 

estes contribuem para a conservação, preservação e até mesmo novas interpretações (novas 

visões de mundo) a respeito do seu acervo. Segundo Pesavento, "representações (...) são 

dotadas de força integradora e coesiva, bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos 

dão sentido ao mundo por meio das representações que constroem sobre a realidade" (2005, 

p. 39). 

Começaremos nossa explanação pelas representações a respeito do prédio que possui 

estilo arquitetônico eclético e foi inaugurado em 1926 para ser o colégio Atheneu Pedro II, 

popularmente conhecido como Atheneuzinho, uma das primeiras escolas (FIGURA 1). Este, 

anos depois, recebeu a mudança para Atheneu Sergipense (1938); posteriormente Colégio de 

Sergipe (1942); Colégio Estadual de Sergipe (1943); Nos anos 70 recebeu órgãos públicos 

como o Arquivo público (1970); Secretaria de Estado da Educação e Cultura (1976). O 

tombamento se deu em 1985. Em 1999, constatado o abandono. Até que em 2008 o prédio foi 

cedido ao Banco do Estado de Sergipe (BANESE), onde este tinha a intenção de construir um 

centro cultural. 
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Figura 21: Prédio - Colégio Atheneu Pedro II 

 

Fonte: http://www.museudagentesergipana.com.br/wps/portal/inicial/restauracaoemuseografia/opredio 

 

 

Diante do exposto, nos interrogamos: será que todos os visitantes formulam a mesma 

representação? Será que o curador e os técnicos envolvidos tiveram as mesmas 

representações? Em resposta aos questionamentos, separamos entre inúmeras, algumas falas 

dos visitantes. 

Não é difícil encontrar em visitas nas instalações do prédio ex-alunos e ex-professores 

que recompõem o cotidiano e explicitam com precisa exatidão as salas que ocupavam e as 

respectivas séries da época: 

 

"Estudei nessa sala, nesta outra aqui, estudavam os meus irmãos"  

(Seu José, 81 anos). 

 

"Essa sala pertencia ao diretor" 

(Seu Antônio, 78 anos). 
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Como o prédio abrigou outros órgãos estaduais, como a Empresa Sergipana de 

Turismo (EMSETUR) e o último foi a Secretaria de Educação do Estado, muitos funcionários 

da época fazem visitas recordando a labuta cotidiana: 

 

"Nessa sala ficava o arquivo, eu trabalhava aqui". 

(Lourdes, 62 anos). 

 

"Aqui ficava a sala do secretário, ele jamais perderia a oportunidade de ver esta vista". 

(Mario, 74 anos). 

 

Atualmente, nos ambientes citados, funcionam os "ambientes do museu", conforme já 

mencionados, como os nossos leitos (ambiente que expõe a natureza do estado de Sergipe), 

nossos marcos (demonstram marcos arquitetônicos encontrados em municípios sergipanos), 

nossos cabras (uma exposição de personagens que nasceram em Sergipe e fizeram história), 

nossas festas (ambiente que exibe festas) e nossas coisinhas (painel composto por elementos 

que dão ideia da diversidade cultural). Tais ambientes são reconhecidos como salas de aula ou 

como departamentos da antiga repartição. A sala do diretor, quando a função era escola e que 

se transfigurou na sala do secretário, na função museu é a midiateca (uma espécie de 

biblioteca onde é encontrada a renda do tempo - uma narrativa histórica de fatos que ocorrem 

em território, hoje, pertencente a Sergipe).  

Com relação à representação, as falas trazem um misto de saudade de um passado 

vivido e distante e uma admiração pelo aproveitamento do prédio com tanto requinte: 

 

"Uma das melhores escolas ficava aqui. Olha até o piso foi refeito tá igualzinho (só que mais 

bonito... mais cuidado)". 

(Seu Pedro, 79 anos). 

 

"Olha, aproveitaram tudo, até o espaço que pertencia à fábrica". 

(Joana, 76 anos). 

"Corríamos por essas escadas sem que o inspetor nos visse, se fosse como está hoje, seria 

melhor". 

(Manoel, 82 anos). 
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"Aqui era o pátio, onde hateávamos a bandeira com a mão no peito, todos enfileirados em 

respeito à bandeira e ao hino nacional". 

(Carlos Alberto, 66 anos). 

 

As representações são as mais diversas, desde a representatividade dos melhores 

momentos escolares vividos na infância definida como inocente, até o incomodo de ter que 

realizar seus primeiros anos de aprendizagem ao lado da fábrica de sabão (que se chamava 

Aurora), atualmente a área que pertencia à fábrica é o estacionamento. Outra representação 

diz respeito ao pátio onde se revelava os momentos do recreio ou de exercício do 

nacionalismo, onde um coro com o hino era entoado em uma só voz. Hoje esse espaço é o 

átrio onde estão contidos o jereré (um instrumento de pesca reproduzido em tamanho gigante 

e que contém elementos que pertencem ao patrimônio cultural) e o mapa da gente (um mapa 

regionalizado contendo os territórios de identidades, onde se pode ouvir a população de cada 

território). 

Com relação ao acervo, que representa o patrimônio cultural sergipano, os visitantes, 

ressaltam que não imaginavam que se tratava de um museu tão diferente, tão interativo, tão 

tecnológico. 

 

"Se soubesse que era assim, já teria vindo antes com toda a família". 

(Enedina, 70 anos). 

 

"Eu pensei que museu guardasse coisa velha, esse aqui não". 

(Jair, 34 anos). 

 

"O que mais me encantou aqui foi poder pegar nas coisas". 

(Helena, 10 anos). 

 

"Olha, tudo funciona através de kinect". 

(João Pedro, 14 anos). 

 

Pela surpresa muitas vezes dos visitantes, percebe-se que a concepção que os mesmos 

possuem está ligada as bases oriundas da formação de um imaginário social (coletivo) com 

relação à instituição ―museu‖. ―Lugar de coisas velhas‖... ―Lugar do passado‖ e quando se 

deparam com essa nova forma atual de se fazer museologia, ficam assustados, sente-se 
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contemplados por esse lugar que abriga conhecimento, acompanhar as mudanças e está 

recebendo as inovações tecnológicas que se constituem em um atrativo para a apreciação dos 

seus acervos.  

Com relação ainda ao acervo, percebemos que ele faz o visitante ―voltar à infância‖, "a 

boa fase" com a família, os amigos, as socializações em praça pública, as festas natalinas 

lembradas pela maioria com emoção por poder "girar" no carrossel do Tobias. Além da 

salivação em muitos pelo desejo de saborear os pratos apresentados nos nossos pratos. Bem 

como a criatividade em elaborar um repente ou poder barganhar com um feirante. Ainda, a 

lembrança de jogar bola de gude (ou marraia, nome local) ou pular amarelinha (macacão para 

os sergipanos), de poder voltar ao tempo dos pais e avós, através do linguajar. Ou 

simplesmente penetrar na história ouvindo Virgulino Ferreira, o "Lampião". Contudo 

podemos observar que essas representações são fruto do consumo e da interação que os 

visitantes exercem no museu. No próximo capítulo analisaremos como esse processo de 

consumo cultural se faz no Museu da Gente Sergipana e o resultado deste para a construção 

de uma identidade. 
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3. MUSEU DA GENTE SERGIPANA: Consumo Cultural e construção 

de  identidades 

 

 
"Meu papagaio não tem asa, 

 não tem bico em outra terra eu não fico (meu papagaio) 

 Minha terra é Sergipe." 

(Canção popular - acrescida por Antonio Carlos do Aracaju) 

 

Nos últimos tempos, o consumo tem sido utilizado como significado restrito de 

aquisição (compra) de bens. No nosso trabalho estamos tratando de consumo como parte 

integrante de um sistema transmissor de crenças, valores e práticas sociais capazes de 

contribuir com a construção de identidades. 

Neste capítulo, pretendemos ir um pouco mais além do significado de compra, 

ampliando, de acordo com o nosso objeto, para troca, pois compreendemos que o consumo se 

dá a partir de trocas simbólicas. Além disso, utilizaremos para fechamento das nossas análises 

termos da administração e marketing (como branding = marca ou place branding = marca do 

lugar) na tentativa de elucidar o que vem ocorrendo no Estado de Sergipe.  

 

 

3.1. Consumo e sociedade 

 

Nestor Garcia Canclini formulou uma definição que parece ser abrangente e cabível 

com relação à categoria ―consumo‖ na atualidade, sugere o autor que "o conjunto de 

processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos" e que 

segundo ele, essa definição ajudaria a compreender e ampliar que o consumo vai além de uma 

simples compra, desejo de adquirir algo ou mesmo a concessão de um capricho (2010, p. 60). 

O autor ainda institui modelos, de acordo com a natureza econômica do consumo 

(racionalidade econômica), e que podem ser aplicados para qualquer tipo de consumo: 

i. Modelo 1: consumo considerado como um ciclo de produção e reprodução social - é o 

lugar em que se completa o processo iniciado com a geração de produtos, em que 

se realiza a expansão do capital e se reproduz a força de trabalho (p. 61); 

ii. Modelo 2: consumo enquanto o lugar onde as classes e os grupos competem pela 

apropriação do produto social - "consumir é participar de um cenário de disputas 

por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo" (p. 62); 
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iii. Modelo 3: consumo configurado em lugar de diferenciação social e distinção 

simbólica entre os grupos - "existe uma lógica na construção dos signos de status 

e nas maneiras de comunicá-los" (p. 62). 

iv. Modelo 4: consumo como sistema de integração e comunicação - o sentido dos bens 

que pertencem a uma sociedade são compartilhados e desta forma torna-se 

instrumento de diferenciação (p. 63).  

v. Modelo 5: consumo enquanto resultado de desejos - "nenhuma sociedade e nenhum 

grupo suportam por muito tempo a irrupção errática dos desejos, nem a 

consequente incerteza de significados, simplificando, precisamos pensar, ordenar 

aquilo que desejamos" (p. 64). 

vi. Modelo 6 : consumo como processo ritual - através dos ritos (aniversário por 

exemplo) os gastos são justificados e a sociedade busca se organizar 

racionalmente. (p. 64). 

 

Consumir não se trata de um ato novo, pois "todas as criaturas vivas „consomem‟ 

desde tempos imemoriais" (BAUMAN, 1999, p. 75). Para Bauman (2007) o consumo é tido 

como ―uma condição, e um aspecto, permanente e irremovível, sem limites temporais ou 

históricos; um elemento inseparável da sobrevivência biológica que nós humanos 

compartilhamos com todos os outros organismos vivos" (p. 37). Acompanhando o raciocínio 

do autor, a nossa sociedade é uma "sociedade de consumo" (BAUDRILLARD, 1995) e como 

ele menciona "sociedade de consumidores" (BAUMAN, 2007) e diferencia a sociedade atual 

da sociedade que a antecedeu (sociedade moderna): 

 
O que temos em mente é que a nossa é uma "sociedade de consumo" no sentido, 

similarmente profundo e fundamental, de que a sociedade dos nossos predecessores, 

a sociedade moderna nas suas camadas fundadoras, na sua fase industrial, era uma 

"sociedade de produtores" (...) A maneira como a sociedade atual molda seus 

membros é ditada primeiro e acima de tudo pelo dever de desempenhar o papel de 

consumidor (BAUMAN, 2007, p. 75-76). 

 

Certamente, que essas características que distinguem uma sociedade da outra não 

determinam que um papel deixe de existir por causa da existência do outro, mas permite 

refletir: para que haja consumo tem que haver produção. E esclarece o autor que em uma 

sociedade de consumidores, "todo mundo precisa ser, deve ser e tem que ser um consumidor 

por vocação (...) é um direito e um dever humano universal que não conhece exceção" 

(BAUMAN, 2007, p. 73). Em outras palavras:  
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Representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um 

estilo de vida e uma estratégia existencial consumista e rejeita todas as opções 

culturais alternativas. Uma sociedade em que se adaptar aos preceitos da cultura de 

consumo e segui-los estreitamente é, para todos os fins e propósitos práticos, a única 

escolha aprovada de maneira incondicional. Uma escolha viável e, portanto, 

plausível- e uma condição de afiliação (BAUMAN, 2007, p. 71). 

 

Portanto, para Bauman, o consumo caracteriza-se como um investimento naquilo que 

serve ―para o „valor social‟ e a auto-estima do indivíduo (...) e seu objetivo crucial não é a 

satisfação de necessidades, desejos e vontades, mas a comodificação ou remodificação do 

consumidor: elevar a condição dos consumidores à de mercadorias vendáveis (BAUMAN, 

2007, p. 76). Ou seja, consumir significa:  

 
Investir na afiliação social de si próprio, o que, numa sociedade de consumidores, 

traduz-se em "vendabilidade": obter qualidades para as quais já existe uma demanda 

de mercado, ou reciclar as que já se possui, transformando-as em mercadorias para 

as quais a demanda pode continuar sendo criada (BAUMAN, 2007, p. 75). 

 

 

3.2. Consumo Cultural  

 

Uma definição sobre o tema foi elaborada por Nestor Garcia Canclini (2006) quando 

discuti uma proposta teórica para a investigação sobre a temática. Segundo o autor, o 

consumo cultural seria "el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos em los 

que el valor simbólico prevalece sobre lós valores de uso y de cambio, o donde al menos 

estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica" (p. 89)
12

. Daniel Mato 

sugere que haja uma diferenciação entre consumo cultural e indústria cultural e os produtos 

produzidos por esta, pois segundo o autor o conceito deve ser ampliado:  

 
De manera um tanto diferenciada, la idea de "consumo cultural" suele aplicarse no 

solo al consumo de los productos de lãs industrias llamadas "culturales", sino 

también a otros tipos de consumo, como, por ejemplo, visitas a museos históricos, 

arqueológicos, de ciencia y de arte, de artesanías y "cultura popular"; visitas a 

galerias de arte; asistencia a conciertos y obras de teatro, visitas a sítios 

                                                           
12

 ―O conjunto de processos de apropriação e usos de produtos nos quais o valor simbólico prevalece sobre os 

valores de uso e de troca, ou onde ao menos estes últimos se configuram subordinados à dimensão simbólica‖ 

(CANCLINI, 2006, p. 89). Tradução realizada por Alan dos Santos Silva, estudante do curso de Licenciatura 

Plena em Letras Português/Espanhol pela Universidade Federal de Sergipe. 
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arqueológicos, históricos y de valoración similar, entre otros. Em otras palabras, la 

Idea de "consumo cultural" suele tener um âmbito de aplicación más amplio. 

(MATO, 2008, p. 135). 
13

 

 

Em contrapartida, Canclini analisa que os produtos conhecidos como culturais 

possuem valor de uso e de troca, onde são representados pelas práticas sociais e, portanto, 

agregam valores simbólicos: 

 
Los productos denominados culturales tienen valores de uso y de cambio, 

contribuyen a la reproducción de la sociedade y a veces a la expansión del capital, 

pero en ellos los valores simbólicos prevalecen sobre los utilitários e mercantiles. 

Um automóvil usado para transportarse incluye aspectos culturales; sin embrago, se 

incribe em registro distinto que el automóvil que esa misma persona-supongamos 

que es um artista- coloca em uma exposición o usa em um performace: em este 

segundo caso, los aspectos culturales, simbólicos, estéticos, predominan sobre lós 

utilitários y mercantiles (CANCLINI, 2006, p. 88).
14

 

 

Contudo, os estudos sobre o consumo cultural têm crescido principalmente na 

América Latina, onde autores, como o já citado Garcia Canclini, têm dado contribuições para 

o desenvolvimento de aportes teóricos e de um objeto delimitado com relação à temática.  

 

 

3.3. A visita é uma operação de consumo simbólico  

 

 A construção do museu é justificada pelo argumento de salvaguarda. As salvaguardas 

do patrimônio são baseadas na preservação da memória, para que se tenha melhor 

entendimento sobre as suas origens (raízes), sobre a sua história e, neste caso específico, sobre 

                                                           
13

 “De maneira um tanto diferenciada, a ideia de "consumo cultural" pode aplicar-se não somente ao consumo 

dos produtos das indústrias chamadas "culturais", como também a outros tipos de consumo, como, por exemplo, 

visitas a museus históricos, arqueológicos de ciência e de arte, de artesanato e "cultura popular"; visitas a 

galerias de arte; assistência a concerto de obras de teatro, visitas a sítios arqueológicos, históricos e de 

valorização similar, entre outros. Em outras palavras, a ideia de "consumo cultural" pode ter um âmbito de 

aplicação mais amplo‖ (MATO, 2008, p. 135). Tradução realizada por Alan dos Santos Silva, estudante do curso 

de Licenciatura Plena em Letras Português/Espanhol pela Universidade Federal de Sergipe. 

14
 “Os produtos denominados culturais têm valor de uso e de troca, contribuem para a reprodução da sociedade e 

ás vezes para a expansão do capital, porém, nele os valores simbólicos prevalecem sobre os utilitários e 

mercantis. Um automóvel usado por alguém para transportar-se inclui aspectos culturais; no entanto, se inscreve 

em registro distinto que o automóvel que essa mesma pessoa - suponhamos que é um artista - coloca em um 

exposição ou usa em uma performance: neste segundo caso, os aspectos culturais, simbólicos, estéticos, 

predominam sobre os utilitários e mercantis‖ (CANCLINI, 2006, p. 88). Tradução realizada por Alan dos Santos 

Silva, estudante do curso de Licenciatura Plena em Letras Português/Espanhol pela Universidade Federal de 

Sergipe. 
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a identidade. Esse é um ponto de análise entre os consumidores (visitantes) do museu. Nesse 

primeiro momento, conhecer como os visitantes que fazem o percurso deste espaço e as suas 

opiniões a respeito do mesmo (se gostaram, se desfrutaram, se interagiram) se faz de suma 

importância, uma vez que permite avaliar se a salvaguarda do patrimônio está de acordo com 

os objetivos que a geraram. A forma de consumir o patrimônio depende não só da sua 

preservação, mas, também, da apropriação que se faz dele. Por que desta, e não de outra 

forma?  

Aqui vamos apresentar como os visitantes consomem e interagem com o acervo. 

Nesse sentido, observamos que os nascidos em Sergipe não si consideram turistas, mesmo 

aqueles que vêm de outros municípios, inclusive ao encontro de lazer - o discurso está sempre 

baseado no sentimento de pertencimento: "eu sou daqui" e de conhecimento do acervo. 

Estamos reproduzindo o discurso com essa fronteira entre como o "eu" e os "outros" 

consomem o patrimônio e, em seguida, faremos uma discussão de como este consumo tem 

uma relação com a forma como esse patrimônio é exposto
15

.  

Este trabalho apresenta três tipos de visitantes que fazem o consumo do patrimônio de 

forma diferenciada. O primeiro grupo é formado por visitantes que ouvem atentamente todas 

as explicações. Estão preocupados com a parte arquitetônica e a história, inclusive do prédio.  

 
Este grupo faz perguntas ao educador sobre a parte arquitetônica, pois estão bem em 

frente a uma maquete do prédio. Qual estilo se remete este prédio? É um grupo 

muito interessado, muito atento a todas as informações. Sempre buscando a História 

em primeiro lugar (DIÁRIO DE CAMPO: acompanhamento de um grupo de turistas 

de vários estados brasileiros e estrangeiro). 

 

Estão, nesse grupo, os estrangeiros e brasileiros com alto poder aquisitivo (geralmente 

estão hospedados nos melhores hotéis, localizados na praia de Atalaia), de idade média (em 

torno dos 50 anos) e com ampla experiência na bagagem. Ficam por volta de uma semana 

hospedados na cidade e percorrem várias capitais do país. Viajam para outros lugares 

considerados turísticos no Estado e sempre estão muito bem preparados e/ou até com 

tradutores que conduzem a visita em língua oficial. No interior do museu, os interesses são 

pelas obras de arte espalhadas pelo hall de entrada, fachada (parte arquitetônica) e o período 

                                                           
15

  A pesquisa de campo teve seu início em dezembro de 2012 (quando a instituição fazia um ano de criada) e, 

desde então, temos mantido o contato com visitantes. Sempre acompanhando as visitas, anotando e conversando 

com os frequentadores do museu. Escutando tudo que possa garantir a efetividade nas narrações.  
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do prédio e da instalação do museu. Fazem poucas fotos, raramente entram na loja ou no 

restaurante. 

 
No grupo as perguntas giravam em torno de quem fez essa obra? É sergipano? De 

quem é esse quadro? Estavam interessados sempre em saber o autor da obra e se era 

sergipano. Poucos registros, ou seja, o mínimo de fotografias possíveis (DIÁRIO DE 

CAMPO: acompanhando turistas brasileiros e estrangeiros [com tradutor]). 

 

As informações são extremamente detalhadas. Alguns até anotam, para que os 

detalhes não sejam esquecidos posteriormente. Querem interagir com todos os ambientes e 

saber o significado de cada um. 

 
O que este ambiente faz? E na feira vocês são assim mesmo? Por que o parafuso só 

tem homens e estes vestem saias? Festejos juninos aqui são bons desse jeito? Fazem 

inúmeras perguntas, muitas vezes repetidas. O que esgota o educador que os 

acompanha (DIÁRIO DE CAMPO: acompanhando turistas brasileiros e estrangeiros 

[com tradutor]). 

 

 

Em alguns momentos chegam a levar os educadores (monitores/estagiários do museu 

de vários cursos) a exaustão. Com a entrada de forma gratuita, ter uma aula com profissionais 

qualificados é uma oportunidade. Verificamos que este tipo de atividade traz problemas, 

como por exemplo: esquecem que o espaço é presente, é cotidiano, é vivo. Só estão 

interessados em saber de datas, estilo, personagens históricos. Assim, o museu mais 

tecnológico do norte/nordeste é consumido como um museu tradicional pela rotulação e 

conceitos pré-estabelecidos dos visitantes. Estes estão interessados e consumindo um lugar 

que pertence ao passado. Mas quando questionados acerca de outros lugares que 

freqüentaram, colocam como representação do patrimônio os mercados de artesanato e o de 

hortifrutigranjeiros, onde podem experimentar frutas que consideram exóticas. Porém, no 

Museu da Gente, ficam interessados somente no material, concreto e palpável.  

No segundo grupo estão aqueles visitantes que não estão nenhum pouco interessados 

na história, nem na arquitetura. Querem mesmo é está no lugar mais ―famoso‖ da cidade no 

momento. Fotografam muito (como prova de que: ―eu estive!‖): 

 
Olha que lugar lindo. Tira foto bem centralizada. Olha essa vai para o face 

(referência à rede social). E perguntam: tem funpage o museu? Vou curtir! Cadê o 

prêmio que o museu ganhou? Quero ver! (DIÁRIO DE CAMPO: acompanhando 

turistas brasileiros do Estado da Bahia) 

 

É visível que este tipo de turista tenha menos de 30 anos, e que acompanham as 

notícias do museu via internet; são até capazes de citar que o espaço ganhou prêmios e 



87 

 

indicações de revistas de turismo. Através destes e de outros aparatos da mídia (publicidade), 

o Museu da Gente ficou famoso e associado ao banco do Estado que o mantém. Percebe-se 

que muitos deste grupo são trazidos por familiares e amigos. São oriundos do sul e sudeste do 

país, predominantemente, seguidos por nordestinos de Estados vizinhos, como é o caso da 

Bahia. São eufóricos, cheios de energia e geralmente estão em grupos. Chamam a visita de 

passeio, vão à loja e ao restaurante. Por vezes também exigem detalhes, que quase não são 

ouvidos por conta dos diálogos paralelos. Na maioria das vezes saem encantados (satisfeitos) 

com a visita. Interagem com os ambientes.  

Esses consumidores compram presentes (que chamam de lembranças), comem e 

bebem principalmente comidas consideradas típicas. Aliás, gostam muito dessa palavra típica 

e tiram foto de tudo que é carregado deste adjetivo. Sabem bem o que encontrarão, pois a 

pesquisa já foi feita ou foram avisados pelos parentes e amigos. Vêm em busca de sensações 

que foram narradas anteriormente. Assim, consomem o espaço a partir das imagens. Não 

fazem muitos questionamentos e o patrimônio perde o sentido, se transforma em ambiente 

cenográfico, esvaziado de significados (conteúdo). 

Já o terceiro grupo é composto tanto de estrangeiros como de brasileiros, com idades 

diferenciadas. Estão sempre apressados por conta de compromissos com a viagem, geralmente 

saem do hotel e fazem uma visita rápida, pois logo seguirão pra o aeroporto.  

 
Viemos fazer uma visita rapidinha, pois nosso vôo sai daqui a pouco e não 

poderíamos ir sem passar por aqui (DIÁRIO DE CAMPO: acompanhando turistas 

brasileiros do Distrito Federal). 

 

 

Os visitantes deste grupo estão sempre a sós. Por vezes não possuem um olhar mais 

profundo do local, tampouco senso crítico, mas esboçam um sentimento de arrependimento 

por não terem indo antes e terem feito outras visitas que, diante dessa, se tornaram inúteis e se 

apresentaram como perda de tempo.  

 
Grupo diferente composto por casais de amigos. Eu bem que avisei que ao invés de 

irmos ao zoológico, deveríamos ter vindo aqui foi perda de tempo. Fomos ao 

mercado três vezes e deixamos pra vir aqui agora, se arrependimento matasse... 

(DIÁRIO DE CAMPO: acompanhando turistas brasileiros do Espírito Santo) 

 

Além disso, estão ligados principalmente com a natureza e tudo que está ao seu redor, 

bem como estão preocupados com o conjunto da obra e quem a mantém, além de perguntarem 



88 

 

pela população. Aparentemente, gostam da cidade e de tudo que a envolve: o clima, a alegria 

das pessoas (hora narrado como hospitalidade), a magia, o cheiro, as cores, as musicas...  

 
Vocês aqui em Sergipe são muitos legais. A cidade é diferente, nem quente nem fria. 

Tem um cheiro doce e é muito linda em todos os aspectos (DIÁRIO DE CAMPO: 

acompanhando turistas brasileiros do Rio Grande do Sul). 

 

Em suma, vem viver a cidade, e essa é uma das razões por não terem ido fazer a visita 

anteriormente, produzindo, assim, uma passagem rápida.  

 

Se eu soubesse que ia ser assim, teria vindo mais cedo ou colocaria logo na minha 

programação. Agora já estou indo, fica para uma próxima, mas gostei muito da 

cidade... (DIÁRIO DE CAMPO: acompanhando turistas brasileiros do Rio Grande 

do Sul) 

 

Fazendo uma análise dos grupos de turistas, percebemos que eles são distintos, bem 

como a forma como consomem o patrimônio também o é. No primeiro encontramos 

―intelectuais‖, ou pessoas que ao longo da vida adquiriram um prazer por arte e seus 

elementos, em diálogo vão, inclusive, mais além do que está exposto. Expressam-se como 

verdadeiros conhecedores. Não estão buscando nada além do que a apreensão de 

conhecimento. O segundo está preocupado com as imagens dele no lugar, se o ângulo está ou 

não favorável para que não sejam percebidas as imperfeições. São capazes de integrar a 

paisagem (ambiente museográfico), estão simplesmente preocupados com as imagens que vão 

expor. Por fim, o terceiro grupo é sucinto em suas visitas, por vezes não fazem todo o circuito 

apresentado, mas se mostram arrependidos por não terem feito a visita com antecedência.  

 

 

 

3.3.1. Os nascidos em Sergipe 

 

Esse grupo é composto pelos nascidos no Estado e podem ser agrupados em dois 

subgrupos distintos. No primeiro subgrupo estão incluídos os professores que trazem seus 

alunos sem algum preparo pedagógico, além dos ex-alunos de quando o prédio era escola e os 

visitantes que fazem questão de trazer todos os outros parentes e amigos. 

 
Eu estudei aqui... Que emoção! Nunca vi algo tão lindo, estamos de parabéns! Eu já 

vim três vezes, mas não me canso e se chega alguém lá em casa, trago logo aqui 

(DIÁRIO DE CAMPO: acompanhando sergipanos). 
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Se sentem parte do acervo, arquitetos da história. Suas memórias são expostas sem o 

menor problema, íntimas ou não. Fazem um resgate em todos os ambientes, ficam 

emocionados e encontra-se com a identidade cara a cara. Consomem o local como se 

estivessem consumindo uma parte de si ou da vida dos seus familiares.  

 
Eu chupei muito pirulito de mel. Minha infância tempo bom. Esse engenho pertence 

aos meus avós (Engenho Cajuhipe). Cadê o meu município? (DIÁRIO DE CAMPO: 

acompanhando sergipanos). 

 

Já o segundo subgrupo diz respeito aos visitantes que não possuem conhecimento pelo 

patrimônio; os estudantes que são forçados a fazerem a visita e os artistas/artesãos que não 

vêem seu fazer como arte, mas como cotidiano. 

 
Eu acho esse lugar chato! Pra que eu quero saber disso? Basta saber que eu sou 

sergipano (DIÁRIO DE CAMPO: acompanhando sergipanos). 

 

Neste grupo, estão situados aqueles que não se sentem inseridos na realidade do 

Estado, muito menos do patrimônio, aparentemente vivem um mundo à parte de tudo que está 

sendo apresentado. O patrimônio não tem significado, as emoções não afloram. E a identidade 

parece que foi encontrada naquele momento. Os estudantes vão ao intuito de participarem da 

parte interativa, mas para eles os ambientes não demonstram mais nada, a não ser jogos, 

inclusive reconhecem o maquinário logo no primeiro contato. Classificam alguns elementos 

do patrimônio como sendo ―coisas de velho‖. Os artesãos que tratam sua arte como meio de 

sobrevivência também não sentem emoções acerca do que vêem, pois conhecem bem a labuta 

e faz parte do seu cotidiano. 

 
Não sabia que a renda que eu faço é importante não. Faço isso como quem faça 

trança em cabelo. Pensei que nesse lugar tinha algo mais interessante (DIÁRIO DE 

CAMPO: acompanhando sergipanos). 

 

Depois da prática do consumo cultural, um exercício simbólico, os consumidores ou 

visitantes experimentam sensações (como menciona Bauman) e, a partir destas, se 

"familiarizam" (identificam) ou "estranham". Essas sensações contribuem para o 

fortalecimento, a (re) construção e a afirmação de identidades. A partir disso, analisaremos os 

registros (escritos) e a relação da construção das identidades, a seguir.  
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3.4. Museu da Gente Sergipana: Construção de uma identidade
16

  

 

O discurso que deu ênfase à criação do museu baseava-se no fortalecimento do 

sentimento de pertencimento, na tentativa de elevar a auto-estima dos sergipanos que, 

segundo essa narrativa, encontrava-se em baixa. A seguir, faremos uma análise do "livro de 

registros"
17

 que fica na entrada (foyer) do museu, onde são registradas as sugestões, as críticas 

e colocadas em forma escrita os sentimentos dos visitantes. 

Através dos registros dos visitantes, será possível a nossa análise da contribuição do 

museu na construção dessa identidade sergipana (sergipanidade). A maioria dos escritos 

parabeniza a atuação do museu, a valorização do patrimônio cultural de Sergipe e do Brasil, 

além de expressar orgulho em serem sergipanos, nordestinos e brasileiros. Porém, alguns 

destes se destacaram em suas colocações que se apresentaram de forma diferenciada por 

sugerirem e solicitarem elementos que, na visão destes visitantes, "faltaram". Com base 

nesses registros, tentamos agrupar esses elementos de acordo com algumas temáticas que 

foram mencionadas por estes visitantes, a saber: 

I. Grupos Étnicos:  

 
Depoimento 1: Perfeito, tudo lindo, grande, porém falta mais da cultura afro-

brasileira (Yasmin Estudante da 8ª série - não informou a escola nem a cidade, 

LIVRO DE REGISTROS I pág. 7, 08/12/2011 - dois dias depois de aberto ao 

público). 

 

Depoimento 2: Apesar de o Museu da Gente tratar de forma ampla da cultura 

sergipana o mesmo ainda peca em abordar de fato a cultura das etnias que 

historicamente sempre foram degradados pela lógica da expansão das grandes 

metrópoles, no caso portuguesa. Eu, Pedro Alexandre, cidadão negro de Sergipe não 

me senti representado enquanto descendente de africano (Pedro Alexandre, LIVRO 

II, p. 03, 08/02/2012). 

 

Depoimento 3: Prezados Senhores, senti a falta da cultura dos verdadeiros 

habitantes deste torrão brasileiro: os índios. Onde estão os costumes, alimentos, 

cocares etc. de nossos aborígenes. Somente portugueses e africanos tem vez? (Ielem 

Holland, LIVRO II, p. 07 (verso), 11/02/2012). 

 

II. Festas:  

                                                           
16

 Este subtópico está alicerçado numa análise realizada a partir do ―Livro de Registros‖ disponibilizado pelo 

Museu da Gente Sergipana.   

17
 Existem outros escritos no livro, mas estamos utilizando alguns desses registros para nossa análise.  
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Depoimento 1: O museu está muito além do esperado. Parabéns! Contudo, no vídeo 

de apresentação estão faltando dois ícones sergipanos: os parafusos e a silibrina, 

ambos da cidade Lagarto. Sugiro que sejam acrescentados para maior 

enriquecimento (Marco Aurélio LIVRO I, p. 12, 10/12/2011). 

 

Depoimento 2: Faltaram festas: Cabacinhas (Japaratuba), Carnaval (Neopolis), Bom 

Jesus (Propriá/Neopolis) (Paulo Silva, LIVRO I, p. 35, 18/12/2011). 

 

Depoimento 3:Parabéns pelo museu, mas senti falta no vídeo das cidades de 

Socorro e da festa do jegue de Itabi (Patrícia, LIVRO II, p. 23, 19/02/2012). 

 

III. Turismo: 

 
Depoimento 1: Não há palavras para expressar a alegria e o orgulho de visitar belas 

e modernas instalações deste museu. Além de beleza impar, o Museu da Gente 

Sergipana conta com uma fantástica equipe de guias e atendentes, disponíveis e 

sempre sorridentes. Parabéns para todos nós, sergipanos de nascença ou de "adoção" 

pela nova opção de turismo (Marcos Nazareno Pacheco Bastos, LIVRO I, p. 27, 

16/12/2011). 

 

IV.  Profissionais: 

 
Depoimento 1: Parabéns pela iniciativa, e como sugestão, ser importante mostrar 

trabalhos de artistas sergipanos com a identificação dos mesmos (LIVRO I, p. 52, 

27/12/ 2011). 

 

Depoimento 2: Está divino, agora gostaria de colocar trabalhos meus no museu para 

a população do mundo, tipo poemas, pôster poema, livros, assim ficaria realmente 

da gente sergipana, abrir para todos sem distinção (Mário Cesar Resende, LIVRO I, 

p. 41, 21/12/2011). 

 

Depoimento 3: Sugiro incluir na exibição de vídeos, a divulgação de artistas da terra 

(compositores, cantores, artesãos, etc) (Telma Costa, LIVRO I, p. 75, 03/01/ 2012). 

 

V. Pessoas: 

 
Depoimento 1: Gostaria de sugerir a inclusão do "personagem" seu João do 

cachorro-quente da praça da Teófilo Dantas (Parque ou praça da Catedral), pois se 

trata de uma personalidade muito viva na memória de muitas gerações de sergipanos 

(Gardênia Carmelo [Aracaju- Se], LIVRO I, p. 62, 29/12/2011). 

 

Depoimento 2: Parabéns pela bela iniciativa! Sergipe merece. Sugiro que contenha 

nos "cabras da terra" futuramente: Luís Antônio, Núbia Marques, Seixas Dória e 

Abelardo Romero. Grandes cabras! (Rubrica, LIVRO I, p. 81 06/01/2012). 

 

Depoimento 3: (...) Senti falta do Zé Peixe, por muito um verdadeiro herói 

sergipano (Rafaela da Cunha Oliveira, LIVRO III, p. 69, 29/09/2012). 

 

Depoimento 4: Sugiro colocar entre as personalidades: Maria Thétis Nunes, Silvio 

Romero, Arthur Bispo, o sergipano Manoel Bomfim, que se contrapôs as ideias de 

Silvio Romero através de sua obra. (Márcio Conceição, LIVRO III, p. 81 (verso), 

19/10/2012). 

 

VI. Cidades:  
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Depoimento 1: Fazer mais propaganda de Pirambu (Rubrica, LIVRO I, p. 37, 

20/11/2011). 

 

Depoimento 2: A única coisa que faltou foi a introdução de uma ou melhor de duas 

coisas, cidades: Maruim e Pirambu-Jabaratuba. Faltou em Maruim: manguezais, 

cana-de- açúcar. Pirambu: as praias e tartarugas. Senti muito! (Valde Moura, LIVRO 

I, p. 75, 03/01/2012). 

 

Depoimento 3: Faltou: no vídeo a Matriz de Nossa Senhora do Socorro - Tomar do 

Geru/Se - referência do Barroco sec. XVII no Estado de Sergipe. Faltou a festa do 

carro de bois - Tomar de Geru. Joilson Oliveira (Coordenador Geral de Ensino e 

Pesquisa - Tomar de Geru/Se, LIVRO I, p. 51, 27/12/2011). 

 

VII. Religião: 

 
Depoimento 1: Senti falta de referencias à cultura sergipana na região do baixo São 

Francisco (Propriá).  Na projeção inicial faltou referência a 1ª Igreja Presbiteriana 

em Laranjeiras... (LIVRO III, p. 26 [verso], 28/07/2012). 

 

VIII. Vocabulário: 

 
Depoimento 1: Colocar a palavra "Sibite" ou "sibiteza" no mural de palavras da 

parede (Yasmim Silva Santos, LIVRO III, p. 40 [verso], 18/08/2012). 

 

Depoimento 2: (...) No quadro muitas palavras da terra, senti muita falta da palavra 

"pão Jacó" (Rafaela da Cunha Oliveira, LIVRO III, p. 69, 29/09/2012) 

 

Depoimento 3: Acrescentar a palavra "Vôti" nas paredes de palavras regionais 

(Thiago, LIVRO III, p. 138, 25/01/2013). 

 

Depoimento 4: (...) Faltaram as seguintes palavras típicas: "Fido Cabrunco", "Fido 

Canso Mariano"( Carlos Déda e família. Livro II, p. 43 04/03/2012). 

 

IX. Culinária:  

 
Depoimento 1: Gostei, mas na parte minhas coisinhas poderiam botar quebra-

queixo (Nadine e Nadir, LIVRO III, p. 58, 09/09/2012). 

 

Depoimento 2: (...) Faltam os amendoins cozidos (na parte das caixinhas para 

encontrar os pares (Sem assinatura, LIVRO II, p.08, 11/02/2012). 

 

Depoimento 3: Gostei muito do museu. Só que na feira achei que ficou faltando a 

tubaína, uma referencia muito sergipana (Rafael, Matheus e Marcela, LIVRO II, p. 

48, 08/03/2012) 

 

 

 

 

X: Monumentos:  
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Depoimento 1: Colocar o nome do Hotel Beira Mar - fundado em 17-02-1974(Sem 

assinatura, LIVRO II, p. 42, [verso], 03/03/2012). 

 

Diante dos depoimentos acima expostos, buscamos compreender, de acordo com o 

discurso, que impulsionou a criação do museu alguns questionamentos: Como elevar a auto-

estima sergipana, se a representação exposta em forma de acervo não apresenta todos os 

municípios e seus respectivos patrimônios, uma vez que se basearam neste para fazer a 

construção? Que identidade sergipana (sergipanidade) é essa que apresenta tantas "faltas"? 

Algumas respostas para essas questões serão dadas a seguir, pois as reflexões nos levarão 

mais além. 

 

 

3.4.1. Indo um pouco mais além...  

 

Não é novidade que o processo de sergipanização, ao qual os habitantes de Sergipe e o 

próprio Estado passam, tem sido exposto por um discurso oficial, atualmente. Essa tentativa 

de elevar a baixa auto-estima e fortalecer os laços de pertencimento já ocorreu de forma 

nacional e regional; Sergipe cantado em prosa e verso. Analisando a forma que acontece no 

museu, é ensinar o sergipano a ser sergipano, e a quem assim não é foi encontrada uma 

maneira de transformá-lo sergipano por alguns instantes, vestindo-o com a sergipanidade dos 

anfitriões.  

Sergipanidade! Nunca foi tão pronunciada como nos últimos tempos. Esse radical 

Sergip, acrescido desse sufixo –dade, afere o significado de identidade sergipana. Tem se 

transformado em uma marca e acabou transpondo até mesmo o orgulho em ser dessa terra. 

Mas o que está havendo, afinal?  

Bauman e Baudrillard, além de outros autores, já mencionaram que estamos vivendo 

em uma sociedade de consumidores ou na sociedade de consumo, onde tudo se torna 

mercadoria e para tratar de mercadoria é necessário que "os lugares devam ser geridos como 

produtos que actuam em mercados cada vez mais competitivos" (GUERREIRO, 2008, p. 3). 

E essa é uma das razões pelas quais "os princípios de gestão da marca têm recebido grande 

atenção e despertado interesse no domínio dos lugares" (GUERREIRO, 2008, p. 3). A 

respeito dessa transferência de estratégias do marketing para os lugares, reforça Guerreiro que 

"tradicionalmente ligado aos bens de grande consumo, e num acto de simplificação extrema, 

poderíamos pensar que o marketing de lugares se resume a uma transferência das técnicas, 
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métodos e perspectivas do marketing de produtos (bens e serviços) para os lugares" (2008, p. 

3). 

Não seria diferente com a sergipanidade, que imagina celebrar uma comunidade 

através da invenção das tradições e acaba se tornando uma marca. Uma marca para ser 

reconhecida fora dos limites do Estado de Sergipe, porém legitimada, selada, autenticada 

pelos sergipanos.  

Estamos comparando o termo sergipanidade à marca (branding), pela transformação 

do natural, nesse caso, a cultura do lugar em elementos consumíveis. Isso porque as marcas 

exercem uma função sobre a formação identitária dos indivíduos e dos grupos. Elas são 

capazes de "normatizar" comportamentos, criar um elo coletivo em uma sociedade plural, 

suscitar o desejo de pertencimento, além de fazer (re) surgir (ou inventar tradições) perdidas 

ao longo do tempo. As marcas constroem a comunidade (BAUMAN, 1999) que também são 

construídas por ela.  

Segundo Maria Manuela Guerreiro, no trabalho intitulado "O papel da Cultura na 

Gestão da Marca das Cidades", é cada vez mais comum as gestões públicas adotarem práticas 

advindas da administração e marketing, visando o desenvolvimento dos lugares, suscitando o 

orgulho ao lugar:  

A necessidade de atrair turistas, empresas, pessoas e novos clientes (Place Branding, 

2004: 107), de estimular nos residentes orgulho no lugar onde vivem e a crescente 

mobilidade de pessoas e de recursos em busca de lugares (países, regiões ou 

cidades) que ofereçam oportunidades mais atractivas (Philip Kotler, 2004) são as 

principais razões apontadas para justificar a pertinência em adoptar técnicas de 

gestão da marca no domínio dos lugares (GUERREIRO, 2008, p. 3).  

 

Mas, porque construir uma marca? Já dissemos em outros tópicos do nosso texto que a 

sociedade da qual nos encontramos hoje é uma sociedade regida pelo consumo, 

consequentemente, por atividades que geram certa competição. Quem melhor se posiciona 

frente ao seu consumidor é capaz de sair ganhando. O que fica evidente é que as gestões 

públicas têm se apropriado dos símbolos locais e criado (dentro da mentalidade do marketing, 

principalmente) slogans e logomarcas, na tentativa de identificar os lugares. Os consumidores 

(visitantes, turistas, frequentadores) são conduzidos pela marca, resultado da publicidade 

oficial, ou pelas sensações (que povoam o imaginário) de outros que ―experienciaram‖ o lugar 

e que constituem-se em publicidade também (extra-oficial), o que garante o sucesso de 

consumo da marca, atraindo mais consumidores e permitindo que o ciclo não se feche. 
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Com relação aos lugares, as marcas, ou seja, os branding, recebem a nomeclatura de 

place braning (marcas dos lugares). Grosso modo, elucida Gustavo Santos
18

:  

 

Place Branding, em uma análise superficial, nada mais é do que a transposição das 

técnicas, ferramentas e metodologias aplicadas à construção e manutenção de 

marcas de produtos e serviços do mercado de consumo a países, estados, regiões, 

cidades, bairros e até mesmo uma rua ou uma praça. Mas, com um olhar um pouco 

mais atento, pode-se percebe que o objeto de trabalho - lugares públicos - envolve 

questões bem mais complexas do que o universo bastante ―controlável‖ das marcas 

de consumo (5/10/2012 – www.isotipo.com.br, acessado em: 12/07/2014). 

 

Ainda, segundo Santos, é o place branding que possibilita a moldagem, articulação, 

sentido e significado para todas essas questões envolvidas quando se refere à identificação ou 

reposicionamento de uma região, ―seja para a atração de turistas e de investimentos, 

exportação de produtos locais ou simplesmente para criar o fundamental, mas praticamente 

esquecido em diversas regiões, sentimento de pertencimento em sua sociedade" (SANTOS, 

2012, www.isotipo.com.br, acessado em: 12/07/2014). E nos alerta para os problemas de um 

projeto de Place Branding que não leva em consideração a complexidade humana de uma 

região e ―simplesmente adapta as mesmas metodologias do mercado de consumo para se 

vender como estância de turismo ou qualquer outro setor sem coerência com a identidade 

cultural não passa de uma efêmera e irrelevante propaganda‖ (SANTOS, 2012, 

www.isotipo.com.br, acessado em: 12/07/2014). 

Para Flavio Hering
19

, o place branding é considerado uma área recente do marketing 

que tem por objetivo ―a construção e a divulgação das localidades como marcas, sejam estas 

cidades, regiões ou países. As ferramentas de branding constituem-se como um elemento 

fundamental a serviço da competitividade entre essas localidades" (HERING, 2010, 

http://portaldebranding.com, acessado em 12/07/2014). 

De acordo com as reflexões de Guerreiro, sustentada por outros autores, esse 

marketing de lugares tem se tornado um instrumento que é usado para vender determinada 

área e atrair determinadas organizações e turistas. É visto, atualmente, como um componente 

essencial para o planejamento e o desenvolvimento dos lugares, bem como um instrumento 

importante para o desenvolvimento da economia loca (GUERREIRO, 2008). E quais os 

                                                           
18 Gustavo Santos é designer com formação e especialização em Relações Internacionais, Sociologia e 

Antropologia Cultural pela Universidade Belas Artes de São Paulo. Um dos estudiosos em place branding no 

Brasil. 
19

 Flávio Henning – É Publicitário especialista em marcas, com extensão em Design Gráfico pela Arte School de 

Florença, Itália e MBA em Branding – Gestão de Marcas pelas Faculdades Integradas Rio Branco SP. 
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objetivos de comercializar um lugar conferindo-lhe uma marca que o identifique? Nas 

palavras de Guerreiro: 

 
Os objectivos subjacentes a tal abordagem são, portanto, maximizar a eficiência 

social e o funcionamento económico da área definida, bem como construir uma 

imagem sólida e positiva da cidade, através da gestão integrada das variáveis do 

marketing mix dos lugares. É neste contexto que deve ser equacionada a gestão da 

marca da cidade, e a organização de eventos (culturais ou outros) constitui um 

elemento do mix cuja principal função é aumentar a atractividade da cidade com 

efeitos sobre a respectiva notoriedade e imagem (GUERREIRO, 2008, p. 4). 

 

Diante do exposto, questionamos: no que consiste a marca da cidade (dos lugares)? 

Essa ―marca das cidades‖, segundo Kavaratzis, consiste no conjunto dos meios acionados 

para se obter ―vantagem competitiva, aumentar o investimento e o turismo, desenvolver a 

comunidade, reforçar a identidade local, estimular nos cidadãos a identificação com a sua 

cidade e evitar a exclusão social‖ (KAVARATZIS, 2004, p. 4). Desse modo, é em torno 

desses eixos que o processo de gestão da ―marca da cidade‖ é construído.  

 Percebemos que as marcas que caracterizam (identificam), e ao mesmo tempo os 

distinguem de outros, capacitando-os de uma forma simbólica, representam um lugar 

homogêneo e harmonioso. Dessa maneira nos diz Guerreiro:  

 
Um lugar, qualquer que seja a sua condição, é constituído por uma multiplicidade de 

produtos e de funções, concebidos para satisfazer necessidades de visitantes, de 

residentes, de investidores e comerciantes/empresários. P. 4. Dessa maneira a 

identidade dos lugares são legitimadas e caracterizadas por Guerreiro e contribuem 

para o desenvolvimento dos laços entre o lugar e seu público: A identidade, o 

carácter e a personalidade são construções abstractas, embora ancoradas na 

realidade, que correspondem a atributos diferenciadores em relação aos quais os 

seus públicos desenvolvem laços afectivos (GUERREIRO, 2008, p. 5). 

 

Para que se construa a identidade do lugar, é necessário que se tenha uma marca forte, 

de acordo com Guerreiro, que expõe três princípios para obtenção de sucesso da mesma: 1) 

envolvimento dos gestores de topo; 2) clarificar a identidade da marca; 3) todos os esforços 

para obter visibilidade devem estar profundamente relacionados com a identidade da marca 

(GUERREIRO, 2008). Por esta perspectiva, a marca é uma forma de diferenciar um lugar do 

outro:   

 
Para que o lugar seja percebido como diferente e superior por parte dos 

consumidores, a identidade da marca deve ser única e diferenciadora (Meer, 1990; 

Trueman et al, 2001; Nasar, 1998; Killingbeck e Trueman, 2002). Uma ―boa marca 

do lugar acrescenta valor ao produto e facilita a sua identificação por parte dos 

consumidores‖ [Rainisto, 2003: 46] ((GUERREIRO, 2008, p. 6).  
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Essa diferenciação resulta em estratégias pautadas no que o lugar possui de singular 

em relação a outros (a cultura), desenvolvendo planos que contemplem o momento atual 

como resultado da globalização. Alguns pontos devem ser contemplados para que o plano de 

criação de uma marca e, consequentemente, a construção da identidade de um lugar obtenha 

sucesso. Nas palavras de Guerreiro: 

A estrutura física dos lugares, a sua localização geográfica, as produções culturais e 

as narrativas históricas contribuem para a formação de identidades desses lugares e a 

identidade por sua vez é tratada como marca, depende da legitimidade dos habitantes 

deste lugar. Dessa forma, a atividade turística de garantindo experiências únicas e 

autênticas. Neste caso, "os responsáveis pela marca dos lugares devem estar 

conscientes deste novo contexto ao ponto de traduzirem a estratégia de marketing e 

da marca do lugar". É, portanto, essencial ―identificar e construir uma identidade 

que se assente nos recursos culturais distintivos do lugar para que se assegure o 

sucesso da marca e do marketing do lugar‖ [Bianchini, F e L. Ghilardi, 2007: 281] 

(GUERREIRO, 2008, p. 6). 

 

Diante disso, porque se apoiar na cultura? A esse respeito, nos diz Guerreiro que:  

 
A vertente cultural (que inclui desde os recursos arquitetônicos e urbanísticos até os 

museus e eventos) tem sido o veículo privilegiado para a construção e a 

reconstrução das respectivas marcas distintas das nossas cidades, posicionando-as 

num cenário global e cada vez mais competitivo. A cultura representa, portanto, um 

recurso com potencial econômico, sobretudo no quadro de uma política de 

desenvolvimento turístico local (Fortuna, 2002). Face a este cenário, cresce a 

consciência de que os lugares devem investir na identificação de expressões 

identitárias singulares nas quais deverão assentar os atributos essenciais de uma 

marca destinada a "promover" factores de vantagem competitiva no quadro da 

concorrência inter-lugares". P. 6. Este posicionamento tem sido o resultado do 

processo de globalização que gera o fortalecimento das singularidades locais (Hall, 

2005) - mesmo compostas por elementos diversificados, e que segundo Guerreiro 

mantém-se preservadas e desempenham uma forma "de contribuir para a formação 

do espaço global, uma abstração criada a partir da dialética local-global" 

(GUERREIRO, 2008, p. 6). 

 

Assim, por conta da exibição da cultura o lugar torna-se "desejado para viver, 

trabalhar e visitar", pois é passada uma imagem de lugar harmônico-homogênea e, dessa 

maneira, "a cultura constitui um vector estratégico essencial na medida em que reúne, ao 

lado da geografia do lugar, os atributos diferenciadores, tradutores da personalidade da 

cidade" (GUERREIRO, 2008, p. 7), ou seja, do lugar. 

Diante do exposto, percebemos que o Museu da Gente Sergipana foi desenvolvido 

para contribuir com a construção não somente de um povo, mas para a identidade de um lugar 

- o Estado de Sergipe, desenvolvendo ações baseadas na estratégia de markenting, em que foi 

criada uma marca: a sergipanidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: Identidades a quem possa interessar... 

 

Ter nascido em um território confere ao sujeito um adjetivo pátrio. Por sua vez, o 

sentimento pelo lugar se traduz como uma topofilia. Uma identidade é construída e/ou 

reconstruída pelos discursos oficiais gerados pelo desejo de unificar ou caracterizar, marcar 

ou tornar elementos culturais em símbolos representantes e que possam ser reconhecidos 

enquanto elementos que identificam uma nação e a difere de outras, imprimindo um caráter de 

unicidade, de legitimidade.  

A escolha de símbolos é uma maneira de mostrar formas variadas de interpretação do 

que seria a "Gente sergipana" - o sergipano - a sergipanidade. Quando, no museu, é exposta 

aquela manifestação, e não outra, é fazer o exercício de exclusão de um elemento ou 

manifestação de outro município que também faz parte de Sergipe. O todo não está 

representado por alguns, alguém foi deixado de lado, de fora, para que o modelo de sergipano 

ideal fosse aceito. 

Em cada etapa da história a identidade será utilizada de acordo com os interesses e, 

por esse motivo, a sua construção deve ser analisada de acordo com o momento histórico. Isso 

se caracteriza como um processo de construção. Tal pressuposto nos remete à compreensão de 

que no processo de construção identitária precisamos observar vários elementos que são 

utilizados em sua composição.  

"Sergipanidade" pode até ser identidade sergipana, mas também representa um 

produto elaborado para servir a sociedade de consumo. Identidade (se podemos assim definir) 

trata-se de algo abstrato, incompleto, mutável (flexível), não se trata de um objeto para se ter 

ou não, e não está ligado ao território onde nascemos. Trata-se, mesmo, de um discurso que 

singulariza o plural através de alguns elementos eleitos pelos guardiões (profissionais). 

O consumo que existe no Museu da Gente Sergipana seria uma espécie de léche-

vitrines (lambe-vitrines) que consomem sem consumir, apenas olham e experimentam 

sensações (BAUMAN, 1999). O que acontece no referido museu é que temos um sergipano 

"real", somado a um espaço onde temos uma idealização que pretende fixar uma marca e 

gerar um modelo de sergipano ideal. 

Ao contrário do convite do curador do museu, voltado para um discurso focado no 

"Sergipe-se", tal discurso nos leva a refletir sobre uma "sergipanização", ou seja, um processo 

de tornar a todos sergipanos ou no mínimo permitir, através do acervo interativo, experenciar 
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por um determinado tempo um tipo de sergipano idealizado pelo poder público e exposto na 

instituição, considerado modelo de sergipano ideal. 

O momento é de "sergipanizar" e executar ações através do poder público, baseadas 

em políticas culturais construtoras de memórias coletivas que resultam em uma forma 

unificante passada ao imaginário social, pois essas ações mexem com as emoções 

(sentimentos) e aparentemente centralizam o sujeito. No caso de Sergipe, uma grande parcela 

de habitantes é oriunda de outras localidades e possuem uma diversidade cultural que pode ser 

considerada obstáculo à consolidação da identidade sergipana que é representada de forma 

unificada, apesar de composta pela diversidade cultural dos seus municípios. "Sergipanizar" 

seria naturalizar, tornar, transformar, evidenciar os elementos sergipanos existentes na cultura 

(nos modo de vida) dos habitantes desse território através de ações que são executadas pelas 

políticas de (re) afirmação identitária, nesse caso, utilizando políticas culturais.   

O Museu da Gente Sergipana usa uma narrativa para além das imagens que 

contribuem para a construção das "identidades sergipanas". Diante desse contexto, podemos 

ter a construção de um povo sergipano legítimo, autêntico, formado pelos elementos culturais 

exclusivos. Através do seu acervo, faz-se uma tentativa de moldar o comportamento do 

sergipano fazendo um apelo para aqueles que não são considerados legítimos, entendendo por 

sergipano legítimo aqueles que pronunciam cotidianamente a palavra "ximar", que dançam 

"samba de côco", "soltam" fogos nos festejos juninos, que celebram seus santos, comem 

caranguejo e que pouco conhecem da sua história. 

As imagens exibidas e a reprodução dos ambientes são para que os visitantes se 

reconheçam, bem como os sergipanos e o Estado de Sergipe sejam conhecidos. As imagens 

são como um grande espelho que as projeta a partir do real. É como se fosse um encontro com 

"nós" mesmos (com o eu) e que através dele os sentimentos de pertencimento se fortalecem. 

No museu objeto de nosso estudo, ocorre a (re) invenção das tradições, ou seja, a (re) 

invenção de um Sergipe enquanto território imaginário da cultura, do lazer e das "belezas 

notáveis", dos cheiros e sabores exóticos. Tal espaço tenta ensinar/tornar o nascido em 

Sergipe a ser "sergipano". Através de um passado único, autêntico e que justifique a 

"sergipanidade", mas mesmo assim podem ocorrer várias histórias e, dessa forma, num 

momento há uma história oficial, gerada por órgãos ligados diretamente à gestão estadual 

(Banco do Estado e Secretaria de Estado e Cultura). Aparentemente, Sergipe não tem 

nenhuma história ligada aos pilares da colonização (ao menos que se saiba, ou seja, 
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divulgada) de forma representativa, que venha a contribuir com a formação do território e da 

identidade nacional (como é o caso Bahia - "o Brasil nasceu aqui"), o que contribuiu para a 

criação de uma narrativa baseada na diversidade dos grupos culturais - na pluralidade. 

Com relação ao discurso que "sergipano não tem identidade" pelo resultado da nossa 

pesquisa, percebemos que "o não ter identidade" faz parte da identidade dos sergipanos, esta, 

por sua vez, é incompleta, e que, de acordo com as nossas reflexões, deixa livre o sergipano 

que contempla (mesmo que de forma inconsciente) o novo momento de 

multireferencialidades que tem descentralizado os sujeitos. 

Falar de gente é falar de um componente que parece ter intimidade conosco, do qual 

fazemos parte, estamos inseridos de alguma forma, mesmo que não conheçamos 

pessoalmente, é envolvente por muito e repulsivo em determinadas situações. É fazer parte da 

família e ao mesmo tempo de um mundo desconhecido que pode ser desbravado. Ser gente é 

ter para onde ir e não ir a lugar algum. Essa gente constitui comunidades, sociedades e vivem 

além ou aquém de uma definição, mas compõem um aglomerado único e diversificado, plural 

e singular ao mesmo tempo formando-se de contradições.  

Diante disso, e com o intuito de alcançarmos os objetivos propostos, no primeiro 

momento deste trabalho de dissertação apresentou-se uma discussão teórica dos conceitos que 

nortearam este estudo. Já no segundo momento, discutimos sobre a constituição dos museus e, 

especificamente, sobre os museus em Sergipe, com o foco para o nosso objeto de estudo, o 

Museu da Gente Sergipana e as suas representações no imaginário dos seus visitantes. Por 

fim, analisamos o consumo cultural e a sua relação com a construção de uma identidade. 

Além disso, finalizamos nossa investigação destacando a construção do que pode ser chamado 

de ―sergipanidade‖. De modo geral, analisou-se a construção de uma identidade a partir da 

concepção do acervo de um museu. Especificamente, compreendeu-se como o acervo do 

referido museu está disposto e foi concebido; qual a representatividade do museu para seus 

visitantes; e analisamos o consumo cultural produzido com a visitação aos ambientes no 

museu. 

 

 

 

 

 

 



101 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. A invenção do Nordeste e outras artes. São 

Paulo. Cortez, 1999. 

_________________. A moldura das nacionalidades: a construção imaginária da nação 

brasileira no século XX, UFRN, 1- 16, 2000. 

ALBUQUERQUE, Samuel. Emancipação de Sergipe: do movimento ao silêncio das ruas. 

Jornal da Cidade, Aracaju, 7-8 jul. 2013, caderno B, p. 5. 

ALBUQUERQUE, Samuel. A caminho do esquecimento? Antepassados de Ibarê Dantas. 

Jornal da Cidade, Aracaju, 31 jan. /1º fev. 2014, caderno B, p. 6. 

ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. São Paulo: Companhias das Letras, 2008. 

BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70. Tradução: Artur 

Morão, 1995. 

BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro : J. Zahar 

Editor, 2005. 

________________. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.  

________________. Vida de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007. 

________________. Globalização as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 1999. 

_______________. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 2003. 

______________. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 

BARRETO, Margarita Nilda. Museus por teimosia: uma análise da utilidade social dos 

museus de Campinas. UNICAMP (dissertação de mestrado), 1993.  

 

BOSI, Ecléa. (1994) Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos. 3a ed.São Paulo, 

Companhia das Letras. 

 



102 

 

CABECINHAS, Rosa. Representações sociais, intergrupais e cognição social. Paidéia, 14, p. 

125- 137. 

CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas híbridas - Estratégias para entrar e sair da modernidade. 

São Paulo. Edusp, 2013. 

 

______________. El consumo cultural: una propuesta teórica. P.72-95. In SUNKEL, 

Guillermo (coord.). El consumo cultural en America Latina. Construcción  teórica y líneas de 

investigación. 2 ed. (ampliada y revisada). Bogotá: Convênio Andrés  

Bello, 2006 (Colección Agenda Iberoamericana).  

 

_____________. O patrimônio cultural e a construção imaginária do nacional. Revista do 

IPHAN, Nº 23. p. 94-115, 1994. 

___________. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de 

Janeiro: UFRJ, 2010. 

 

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 

 

CASTORIADIS, Cornelius. A Instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1982. 

 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade: Editora 

UNESP, 2001. 

 

COSTA, Sérgio. Diferença e Identidade: a crítica pós-estruturalista ao multiculturalismo. In: 

VIEIRA, Liszt. Identidade e globalização: Impasses e perspectivas da identidade e a 

diversidade cultural. Rio de Janeiro, Record, 2009. 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas Ciências Sociais. Bauru: EDUSC, 1999. 

DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: por uma antropologia do  

consumo. Rio de Janeiro: Ed UFRJ, 2006 (Coleção Etnologia).  

DUBAR, Claude. A crise das identidades: A interpretação de uma mutação. São Paulo, 

EDUSP, 2009. 

DÉDA, Ézio (org.) Catálogo Museu da Gente Sergipana. Aracaju: Instituto Banese, 2013. 

FEATHERSTONE, Mike.  O desmanche da cultura. São Paulo: Studio Nobel, 1997.  

FUNARI, Pedro P. A & PELEGRINI, S. Patrimonio histórico e cultural. Rio de Janeiro, Jorge 

Zahar Ed, 2006. 



103 

 

FREITAS, Itamar. O sergipanismo de Prado Sampaio. A Semana em Foco, Aracaju, p. 6B-

6B, 05 out. 2003. 

_______________. A escrita da História na "Casa de Sergipe" - 1930/1999. São Cristóvão: 

Editora UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Texeira, 2002. 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução: Raul Fiker. São Paulo: 

Editora UNESP, 1991. 

_______________. Modernidade e identidade. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de  

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002.  

GONÇALVES, José Reginaldo S. O patrimônio como categoria de pensamento. In: ABREU, 

R. e CHAGAS, M (orgs.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. 2ªed. Lamparina, 

Rio de Janeiro - RJ, 2009.  

GUERREIRO, Maria M. O papel da cultura na gestão da marca das cidades. VI Congresso 

Português de Sociologia; Mundo sociais: saberes e práticas, Lisboa, 1-12, 2008. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10ª edição, DP&A, Rio de Janeiro, 

2005. 

____________. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu (org.). Identidade e 

diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 2 ed. Petrópolis - RJ: Vozes, 2011. 

 

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. 

HOBSBAWN, Eric. ―Introdução: A Invenção das Tradições‖. In: HOBSBAWN, E. e             

RANGER, T. (org.). A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.   

JODELET, D.: Représentations sociales: un domaine en expansion. In D. Jodelet (Ed.) Les 

représentations sociales. Paris: PUF, 1989, pp. 31-61. Tradução: Tarso Bonilha Mazzotti. 

Revisão Técnica: Alda Judith Alves-Mazzotti. UFRJ- Faculdade de Educação, dez. 1993.  

 

JUNQUEIRA, Lília. A noção de representação Social na Sociologia Contemporânea.  Estudos 

de Sociologia. Araraquara, 18/19, 145-161. 2005. 

KAVARaTZIS, M. ―From city marketing to city branding: towards a theoretical framework 

for developing city brands‖, Place Branding, Vol. 1, nº1: 58-73, 2004. 

LAPLANTINE, François e TRINDADE, Liana. (1997). O  q u e  é  i m agi n á r io .  

S ãoP au l o : Brasiliense. 

 

LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Unicamp, 1990. 

LEITE, Rogério Proença. ―Espaço públicos na pós-modernidade‖. In: Fortuna, Carlos; Leite, 

Rogério Proença. Plural de Cidade: Novos Léxicos Urbanas. Coimbra, Almedina, 2009. 



104 

 

__________. Contra-usos da Cidade: lugares e espaço público na experiência urbana 

contemporânea. 2ª Ed, Campinas – SP/ Editora da Unicamp; São Cristóvão, Editora UFS, 

2007. 

MAFFESOLI, M. Michel Maffesoli: o imaginário é uma realidade. Revista FAMECOS: mí-

dia, cultura e tecnologia, Brasil, v. 1, n. 15, 2006. Disponível em 

http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/famecos/article/view/285/217. Acessado 

em 08 fev. 2014. 

MANTECÓN, Ana Rosas. Presentacíon. Revista Alteridades. México, v.8, nº16, p. 3-9, jul-

dez,1998. 

 

MARANDINO, Martha. O conhecimento biológico nas exposições de museus de ciências: 

análise do processo de construção do discurso expositivo. Tese de doutorado/ USP, 2001. 

MARIANO, Agnes. A invenção da baianidade. São Paulo: Annablume, 2009.  

MATO, Daniel. Los ―Estúdios de Cultura‖ pueden y deben salir del ghetto. In: RUBIM, L. & 

MIRANDA, N. (orgs). Transversalidades da cultura. Salvador: EDUFBA, 2008. 

 
MOSCOVICI, Serge. Representações Sociais: investigações em psicologia social. Petropólis, 

RJ. Vozes, 2010. 

NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. In: Revista Projeto 

História. Departamento de História de Pontifícia Universidade Católica de  São Paulo, n.10, 

pp. 7-28, dezembro de 1993.  

 

PESAVENTO, Sandra. História e história cultural.  Belo Horizonte. Editora Autêntica, 2005.  

POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. In: Estudos Históricos: Rio de  

Janeiro, v. 2, n. 3, 1989, p. 3-15.  

 

POLLAK, Michael. (1992). Memória e Identidade Social. In: Estudos Históricos. Rio  

de Janeiro, vol.5, n° 10. 

 

RECHENA, Aida. Teoria das Representações Sociais: uma ferramenta para análise de 

exposições museológicas. Cadernos de Sociomuseologia, n. 41, p. 211-43, 2011. 

SCWARCZ, Lilia M. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

 

http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/famecos/article/view/285/217


105 

 

SILVA, Tomaz Tadeu. A produção da identidade e da diferença. In: SILVA, Tomaz Tadeu 

(org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 2 ed. Petrópolis - RJ: 

Vozes, 2011. 

 

SUANO , Marlene. O que é museu. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

TORRICO, Juan A. Patrimónios e discursos identitários.  In: PERALTA, E. & ANICO, M. 

(orgs.).  Patrimónios e Identidades: "Ficções contemporâneas". Oeiras: Celta Editora, 2006. 

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma identificação teórica e conceitual. In: 

SILVA, Tomaz Tadeu (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 2 ed. 

Petrópolis - RJ: Vozes, 2011. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



106 

 

ANEXOS 

 

 

ANEXO I: Quadro 1 - Museus em Sergipe
20

 

 

Nome 

 

Orgão 

Responsável 

 

Tipologia 

 

Local 

(município) 

 

Ano 

(criação/ 

Inauguração

) 

 

Gestor Estadual 

(Governador/ 

Partido Político) 

Museu 

Galdino 

Bicho 

Instituto 

Histórico e 

Geográfico de 

Sergipe 

 

Histórico 

 

Aracaju 

 

1912 

Antônio José 

Siqueira de 

Menezes 

(Presidente do 

Estado) 

Museu de 

Arte e 

Tradição 

 José Augusto 

Garcez 

 

Histórico 

(acervo 

particular) 

 

Aracaju 

 

1960 

Luís 

Garcia/União 

Democrática 

Nacional (UND) 

Museu 

Histórico de 

Sergipe 

Governo do 

Estado de 

Sergipe/ 

Secretaria de 

Estado da Cultura 

 

 

Histórico 

 

São 

Cristóvão 

 

 

1969 

Lourival 

Baptista/UND/ 

Aliança 

Renovada 

Nacional 

(ARENA) 

Museu da 

Polícia 

Militar de 

Sergipe 

Polícia Militar de 

Sergipe 

Histórico/ 

Militar 

Primeiros 

anos em 

Aracaju. 

Acervo 

incorporad

o ao Museu 

Histórico de 

Sergipe 

1969 Lourival 

Baptista/UND/ 

Aliança 

Renovada 

Nacional 

(ARENA) 

                                                           
20

 Quadro elaborado com base no quadro 1 no capítulo do livro O despertar da colina azulada: a Universidade 

Federal de Sergipe em Laranjeiras, intitulado: "Do IHGSE á UFS: construção de fazeres museológicos em 

Sergipe" de autoria da professora Verônica Maria Meneses Nunes.  
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Centro de 

Cultura 

João Ribeiro 

 

Governo do 

Estado de 

Sergipe/ 

Secretaria de 

Estado da Cultura 

 

Histórico 

Laranjeiras  

1972 

 

Paulo Barreto de 

Menezes 

 

Museu de 

Arte Sacra 

(São 

Cristóvão) 

 

 

Arquidiocese de 

Aracaju 

 

 

Histórico/ 

Religioso 

 

 

São 

Cristóvão 

 

1974 

 

Paulo Barreto de 

Menezes 

Museu 

Afro-

Brasileiro 

de Sergipe 

Governo do 

Estado de 

Sergipe/ 

Secretaria de 

Estado da Cultura 

 

Histórico 

 

Laranjeiras 

 

1976 

 

José Rollemberg 

Leite/Aliança 

Renovada 

Nacional 

(ARENA) 

 

Museu de 

Arte Sacra 

(Laranjeiras

) 

Prefeitura 

Municipal de 

Laranjeiras/ 

Governo do 

Estado de 

Sergipe/ 

Arquidiocese de 

Aracaju 

 

Histórico/ 

Religioso 

 

 

Laranjeiras 

 

 

1978 

José Rollemberg 

Leite/Aliança 

Renovada 

Nacional 

(ARENA) 

Museu da 

cidade de 

Aracaju 

 

Prefeitura 

Municipal de 

Aracaju/ 

FUNCAJU 

  

 

Sem corpo 

físico/criado 

através de 

legislação 

 

Aracaju 

 

1988 

Antônio Carlos 

Valadares/Partid

o da Frente 

Liberal (PFL) 

Museu 

Médico Dr. 

Augusto 

Leite 

Sociedade 

Médica de 

Sergipe 

Histórico Aracaju 1989 Antônio Carlos 

Valadares/ PFL 

Museu dos 

Ex-Votos 

Arquidiocese de 

Aracaju 

Histórico/ 

Religioso 

São 

Cristóvão 

1990 Antônio Carlos 

Valadares/ PFL 
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Museu do 

Homem 

Sergipano 

Universidade 

Federal de 

Sergipe 

Histórico Aracaju 1996 Albano do Prado 

Pimentel 

Franco/Partido 

da Social 

Democracia 

Brasileira (PSDB) 

Memorial 

de Sergipe 

Universidade 

Tiradentes 

Histórico 

(Incorporou 

o acervo do 

Museu de 

Arte e 

História Rosa 

Faria) 

Aracaju 1998 Albano do Prado 

Pimentel 

Franco/PSDB 

Memorial 

Silvio 

Romero 

Prefeitura 

Municipal de 

Lagarto 

Histórico Lagarto 1999 Albano do Prado 

Pimentel 

Franco/PSDB 

Memorial 

de Estância 

Governo do 

Estado de 

Sergipe/ 

Secretaria de 

Estado da Cultura 

Histórico Estância  1999 Albano do Prado 

Pimentel 

Franco/PSDB 

Museu de 

Arqueologia 

de Xingó 

Universidade 

Federal de 

Sergipe 

Arqueológic

o 

Canindé do 

São 

Francisco 

2000 Albano do Prado 

Pimentel 

Franco/PSDB 

Centro de 

Memória 

Eleitoral 

Des. José 

Antônio 

Andrade 

Góis 

Tribunal Regional 

Eleitoral de 

Sergipe 

Histórico Aracaju 2000 Albano do Prado 

Pimentel 

Franco/PSDB 

Centro de 

Memória 

Lourival 

Baptista 

Universidade 

Tiradentes 

Histórico 

(Incorporado 

ao acervo do 

Memorial de 

Sergipe)  

Aracaju 2002 Albano do Prado 

Pimentel 

Franco/PSDB 
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Memorial 

Clodomir 

Silva 

Prefeitura 

Municipal de 

Aracaju/FUNCAJ

U 

Histórico/ 

Biográfico 

Aracaju 2003 João Alves Filho/ 

Partido da Frente 

Liberal (PFL) 

Memorial 

Luciano 

Barreto 

Junior  

Instituto Luciano 

Barreto Junior 

Biográfico  Aracaju 2003 João Alves Filho/ 

PFL 

Museu de 

Rua 

"Memorial 

da 

Bandeira" 

Prefeitura 

Municipal de 

Aracaju/FUNCAJ

U 

Histórico Aracaju 2004 João Alves Filho/ 

PFL 

Museu de 

Rua "Ponte 

do 

Imperador" 

Prefeitura 

Municipal de 

Aracaju/FUNCAJ

U 

 

 

Aracaju 2004 João Alves Filho/ 

PFL 

Memorial 

Ivone de 

Menezes 

Prefeitura 

Municipal de 

Aracaju/FUNCAJ

U 

Biográfico Aracaju 2004 João Alves Filho/ 

PFL 

Memorial 

Dom 

Luciano 

Duarte 

Instituto Dom 

Luciano Duarte 

Histórico/ 

Biográfico 

Aracaju 2004 João Alves Filho/ 

PFL 

Memorial 

do Poder 

Judiciário 

Tribunal de 

Justiça de Sergipe 

Histórico Aracaju 2005 João Alves Filho/ 

PFL 
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Museu 

Palácio 

Olímpio 

Campos 

 Histórico Aracaju 2010 Marcelo Déda 

Chagas/ Partido 

dos 

Trabalhadores 

(PT) 

Museu da 

Gente 

Sergipana 

Instituto Banese Patrimônio 

Cultural 

Aracaju 2011 Marcelo Déda 

Chagas/PT 

Museu 

Raimundo 

Fonseca 

Prefeitura 

Municipal de 

Boquim 

Histórico Boquim Não existem 

referências 

Não foi possível  

verificar sem 

referência ao 

período de 

criação/inaugura

ção 

Memorial 

Histórico de 

Japaratuba 

Dr. Otávio 

Acioly 

Sobral 

Prefeitura 

Municipal de 

Japaratuba 

Histórico 

(Patrimônio 

Cultural) 

Japaratuba Não existem 

referências  

Não foi possível  

verificar/ sem 

referência ao 

período de 

criação/inaugura

ção 

Memorial 

de Simão 

Dias 

Prefeitura 

Municipal de 

Simão Dias 

Histórico  Simão Dias Não existem 

referências 

Não foi possível  

verificar/ sem 

referência ao 

período de 

criação/inaugura

ção 
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ANEXO II: Quadro 2 - Pessoas e Entidades envolvidas no Processo de Construção do Museu 

da Gente Sergipana 

 

Magnetoscópio Produções 

 

Concepção e Curadoria 

Marcello Dantas 

 

Produção Executiva 

Izabel Campello 

 

Arquitetura e Museografia 

Jeanine Menezes / Estúdio Gru 

 

Assistente de Arquitetura e Museografia 

Frederico Teixeira 

 

Coordenação de Produção e Montagem 

Izabel Campello / Artitude Produções 

 

Coordenação de Conteúdo 

Sílvia Albertini / Artitude Produções 

 

Produção 

Carolina Filippini 

 

Produção de Montagem 

Fábia Feixas 

 

Assistentes de Produção 

Katiane Alves 

Marcelo Ferreira 

 

Projeto de Comunicação Visual 

Heloisa Faria / 19 Design 

 

Projeto de Iluminação Cênica 

Dalton Camargos / T19 Projetos 

 

Projeto de Sonorização  

José Dionísio Neto / Audium  

 

Projeto Interativo 

32 Bits Criações Digitais 

 

Tecnologia Automação 

Peter Lindquist / KJPL 
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Montagem Técnica 

Iramá Gomes 

Marcelo Santana 

Mauro da Silva  

Moiséis Barcellos 

Carlos Peukert 

Abelardo Farias 

Flávio Trindade 

 

Montagem de Acervo 

Jorge Garcia 

Leonardo Benício 

  

Assistentes de Montagem de Acervo 

Bárbara Ismerim 

Márcio Ferreira 

 

Montagem de Cenografia  

Cenotech 

Baldoino 

 

Comunicação Visual 

GW – Soluções em Comunicação Visual 

 

Assistente de Desenvolvimento 

Karin Kauffmann 

 

Administração Financeira  

Dario Francisco Silva 

Ademir Polanski 

 

Apoio Logístico 

Adma Sara 

Valdir Bragante 

 

 

Pesquisa 

 

Consultoria de Conteúdo 

Aglaé d'Ávila Fontes 

Josevanda Mendonça Franco 

Luiz Antônio Barreto 

 

Coordenação de Pesquisa 

Sílvia Albertini 

 

Assistente de Pesquisa 
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Tatiana Gonçalves 

 

Pesquisa de Imagens 

Eloá Chouzal 

 

Textos e Roteiros 

Sílvia Albertini 

 

Revisão de Texto 

Rosalina Gouveia 

 

Tradução 

Alexandra De Vries 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DAS INSTALAÇÕES 

 

Nossos Leitos 

 

Consultoria  de Conteúdo 

Mário Sérgio 

 

Imagens Natureza 

Gustavo Rosa de Moura e Leonardo Ferreira / Mira Filmes 

 

Composição Digital 

Leandro Lima 

 

Modelagem e animação 3D 

Archimidia Produções 

Direção: André Wissenbach 

Alexandre Guidara, Alex Ferreira, Rolnei Tavares, Joaquim Gonçalves Vinicius Borges 

 

Trilha Musical 

Dan Zimmerman / Zooaudio 

 

Mecanismo Barcos 

TicToy 

 

 

Nossos Pratos 

 

Imagens Pratos 

Márcio Garcez 

Josevanda Mendonça (doce de pimenta) 
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Imagens Ingredientes 

Dreamstime 

Fotolia 

 

Midiateca 

 

Edição Vídeos 

André Bomfim e Gustavo Rosa de Moura / Mira Filmes  

 

 

Renda do Tempo 

 

Consultoria Histórica 

Professora Maria Nely  

 

Produção da Renda Irlandesa 

Associação para o Desenvolvimento da Renda de Divina Pastora (Asderen)  

Coordenação: Elizabete Raimundo dos Santos 

Maria São Pedro, Rosália Santana,  Maria Izabel dos Santos, Maria Gecilene dos Santos, 

Maria Adailma Lima, Maria Edinalva Lima, Elza Maria dos Santos  

 

Produção dos Bordados 

Associação Comunitária Santa Rita do Açuzinho, Lagarto  

Coordenação: Raimunda Alves Celestino 

Maria de Fátima Soares, Maria Lúcia dos Santos, Maria Lúcia Fontes Batista, Maurina Pureza 

Fontes, Raimunda dos Santos Souza, Angélica Batista Celestino, Hilda Pereira dos Santos, 

Josefa Dutra Araújo Celestino, Josefa Rodrigues dos Santos, Josefa Zenaide Souza, Josefa 

Ribeiro dos Santos, Irene Pereira Fontes  

 

 

Nossas Praças 

 

Consultoria de Conteúdo 

Luiz Fernando Soutelo 

 

Imagens 360˚ Praças 

Gustavo Rosa de Moura e Leonardo Ferreira / Mira Filmes  

 

Composição de Imagem 

Leandro Lima 

 

Trilha Musical 

Dan Zimmerman / Zooaudio  

 

Montagem Carrossel 

Fixxon Realizações Criativas 
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Nossas Histórias 

 

Pesquisa Oral 

Daisy Perelmuter 

 

Edição de Áudio  

Dan Zimmerman / Zooaudio 

 

Parede de Ouro 

Cristiano Lopes 

 

Nossos Cabras 

 

Consultoria sobre Professora Maria Thetis Nunes 

Professora Maria Nely  

 

Consultoria sobre Lampião 

Vera Ferreira  

 

Composição Digital e Animação de personagens  

Archimidia Produções 

Direção: André Wissenbach 

Adriana Pedrosa, Vinicius Borges 

 

Voz 

Lampião e Tobias Barreto – Pierre Feitosa 

Arthur Bispo do Rosário – Rivaldino Santos 

Professora Maria Thetis Nunes – Isabel Santos 

Sílvio Romero e João Ribeiro – Iradilson Bispo 

 

Imagens 

Lampião – Instituto Tobias Barreto 

Arthur Bispo do Rosário – Walter Firmo 

Professora Maria Tetis Thetis – Acervo da Família 

Sílvio Romero, Tobias Barreto, João Ribeiro – IHGSe 

 

Nossos Marcos 

 

Consultoria de Conteúdo 

Luiz Fernando Soutelo 

 

Imagens 

Izabel Campello 

Gustavo Rosa de Moura e Leonardo Ferreira / Mira Filmes  

Márcio Garcez 

 

Produção Manto Patrimônios 

Coordenação: Altair Santo e Gilda Santos Matias 
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Ana Virgínia dos Santos, Cleide dos Santos, Liliane dos Santos, Maria de Lurdes dos Santos, 

Acácia Aguiar dos Santos, Ênia Emanuelly Aguiar Amâncio, Carla de  Jesus, Edenilce 

Oligário Santos, Edjane Santos, Maria Selma Santos de Jesus, Thaline Iramaira Santos 

Matias, Iris Daniele Ferreira Santos, Alessandra Santos, Viviane Vicente dos Santos, Pastora 

Ferreira 

 

Nossas Festas 

 

Imagens Festas 

Gustavo Rosa de Moura e Leonardo Ferreira / Mira Filmes  

Univídeo 

WG Produções 

Aperipê TV 

 

Edição Vídeos 

Gustavo Rosa de Moura e Leonardo Ferreira / Mira Filmes  

 

 

Nossos Trajes 

 

Ilustrações  

João Renato Mello Soares 

 

 

Seu Repente e Seu Cordel 

 

Repentistas 

Teobaldo Pereira, Angelim Lima, Cícero Paraibano, Damião Pernambucano 

 

 

Cordelistas 

João Firmino Cabral, Ronaldo Dória 

 

Imagens 

WG Produções 

 

Edição de Imagens 

Lia Freitas 

 

Edição e Tratamento de Áudio 

Dan Zimmerman / Zooaudio 

 

Ilustração e Animação das Capas de Cordéis 

João Renato Mello Soares 

 

Produção Palhas 

Associação dos Apicultores e Artesãos dos Povoados Tigre e Junça  

Associação Artesanal Formiguinhas em Ação 
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Josevende 

 

Ator 

Pierre Feitosa 

 

Imagens 

WG Produções 

 

Edição de Imagens 

Lia Freitas 

 

 

Nosso Mapa 

 

Pesquisa Oral 

Deisy Perelmuter 

 

Edição Áudio 

Dan Zimmerman / Zooaudio 

 

Confecção Renda Jereré 

Sandra Mota 

 

 

Agradecimentos 
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Museu Arthur Bispo do Rosário Arte Contemporânea 

Antônio Bittencourt 

Beatriz Góis Dantas 

Centro de Arte J. Inácio 

Germana de Araújo 

Fernanda Lopes 

Jeancarlo da Silva 

Fundação Aperipê de Sergipe 

Ilma Fontes 

Instituto Histórico e Geográfico – SE  

Marta Amaral 

Sayonara Viana 

Seplan 

Vera Ferreira 

Restaurante Pitu com Pirão da Eliane 

Restaurante Baião de Dois 
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ANEXO III: Museu da Gente Sergipana em Números 

 

QUANTIDADE DE VISITANTES: DO ESTADO DE SERGIPE, DE SEUS 

MUNICÍPIOS, OUTROS ESTADOS E PAÍSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coordenação do Museu da Gente Sergipana, 2014. 

 

 

 

 

 

MÊS 

Visitantes 

de Sergipe* 

Visitantes de 

outros 

Estados 

Visitantes 

de Outros 

Países 

  

TOTAL 

Jan.2013 5.936 5.030 81 11.047 

Fev.2013 2.906 2.089 65 5.060 

Mar.2013 5.439 1.963 48 7.450 

Abr.2013 4.458 1.438 20 5.916 

Mai.2013 5.599 1.819 23 7.441 

Jun.2013 2.821 2.265 30 5.116 

Jul.2013 4.491 3.008 94 7.593 

Ago.2013 5.757 1.542 82 7.381 

Set.2013 5.557 1.571 32 7.160 

Out.2013 7.006 2.477 40 9.523 

Nov.2013 5.668 2.709 60 8.437 

Dez.2013 4.613 1.948 42 6.603 

TOTAL 60.251 27.859 617 88.727 
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BALANÇO REFERENTE AO PRIMEIRO DOIS ANOS 

ANOS 2012 / 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coordenação do Museu da Gente Sergipana, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÊS 
QUANTIDADE  
DE VISITANTES 

Dez.2011 6.700 

Jan.2012 10.631 

Fev.2012 5.385 

Mar.2012 7.195 

Abr.2012 5.305 

Mai.2012 5.158 

Jun.2012 6.092 

Jul.2012 10.263 

Ago.2012 7.799 

Set.2012 7.545 

Out.2012 7.487 

Nov.2012 7.562 

Dez. 2012 7.688 

TOTAL  94.810 
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Fonte: Coordenação do Museu da Gente Sergipana, 2014. 

Conforme apresentado acima no relatório do biênio ao traçar um comparativo entre 

o primeiro ano (2012) de funcionamento e o ano em curso (2013) foi constatado o 

aumento significativo de visitantes ao Museu da Gente Sergipana, desde sua 

instauração.  

Assim, do dia de sua inauguração em dezembro de 2011 a dezembro de 2013 já 

estiveram em visita ao MGS um total de 183.538 pessoas de outros países, estados 

mas, principalmente visitantes do Estado de Sergipe. 

 

 

MÊS 
QUANTIDADE  
DE VISITANTES 

Jan.2013 11.047 

Fev.2013 5.060 

Mar.2013 7.450 

Abr.2013 5.916 

Mai.2013 7.441 

Jun.2013 5.116 

Jul.2013 7.593 

Ago.2013 7.381 

Set.2013 7.160 

Out.2013 9.523 

Nov.2013 8.437 

Dez.2013 6.603 

TOTAL 
88.727 

Agendamento 
 Janeiro/2012 a Dezembro /2012  

Grupos Agendados no Museu da Gente Sergipana 

 
MÊS 

 
Escolas 

 
Escolas 

 
Org. do 

 
Outros 

 
TOTAL DE 
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 Fonte: Coordenação do Museu da Gente Sergipana, 2014. 

 

 

 

Públicas Privadas Terceiro Setor AGENDAMENTOS 
POR MÊS 

JANEIRO/2012 16 09 05 07 37 

FEVEREIRO/2012 05 03 03 12 23 

MARÇO/2012 09 13 06 06 34 

ABRIL/2012 17 15 03 05 40 

MAIO/2012 12 16 06 08 42 

JUNHO/2012 15 17 02 04 38 

JULHO/2012 06 03 06 08 23 

AGOSTO/2012 21 23 07 04 55 

SETEMBRO/2012 23 21 05 06 55 

OUTUBRO/2012 22 19 03 03 47 

NOVEMBRO/2012 18 16 09 06 49 

DEZEMBRO/2012 06 03 12 06 27 

TOTAL GERAL 170 158 67 75 470 

Agendamento 
 Janeiro/2013 a Dezembro /2013  

Grupos Agendados no Museu da Gente Sergipana 

 
MÊS 

 
Escolas 
Públicas 

 
Escolas 

Privadas 

 
Org. do 

Terceiro Setor 

 
Outros 

 
TOTAL DE 

AGENDAMENTOS 
POR MÊS 

JANEIRO/2013 21 03 01 05 30 

FEVEREIRO/2013 04 04 03 10 21 

MARÇO/2013 10 23 06 11 50 
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Fonte: Coordenação do Museu da Gente Sergipana, 2014. 

 

   

 

 

ABRIL/2013 16 32 09 08 65 

MAIO/2013 23 28 06 05 62 

JUNHO/2013 16 11 04 07 38 

JULHO/2013 33 00 04 14 51 

AGOSTO/2013 45 29 09 31 114 

SETEMBRO/2013 58 30 02 17 107 

OUTUBRO/2013 76 39 07 20 142 

NOVEMBRO/2013 77 22 01 05 105 

DEZEMBRO/2013 53 03 00 19 75 

TOTAL 432 224 52 152 860 


