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Resumo: O hibridismo cultural tem sido debatido com maior freqüência e intensidade 
em decorrência dos efeitos da globalização sobre as identidades culturais. Este trabalho 
se insere nessa discussão ao analisar como o artesanato pernambucano está se 
apropriando dos repertórios globais. Com base no referencial teórico construído, tendo 
como locus a Casa da Cultura de Pernambuco, adotamos um conjunto de procedimentos 
metodológicos pautado na pesquisa qualitativa. Os instrumentos de coleta de dados 
utilizados foram: observação não participante direta, fotos e entrevistas. Constatamos 
que o artesanato pernambucano se apresenta híbrido, reconvertendo aspectos da cultura 
global, congregando aspectos da cultura nacional e nordestina, demonstrando também 
tentativas de redescoberta das particularidades, das diferenças e dos localismos.  
 
Palavras-chave: cultura, artesanato, hibridismo. 
 
1. Introdução 

Apesar da polissemia e polêmica ao redor da globalização - este “objeto cultural 

não-identificado” no dizer Canclini (2003, p. 12) também denominado de 

internacionalização por alguns e de mundialização por outros - os efeitos desse processo 

são sentidos por meio do incontestável encurtamento de distâncias, agilização da 

comunicação, aceleração da velocidade com que com que informações circulam e são 

acessadas, intensificação da migração das populações, enfim, aproximação entre 

pessoas e nações. As características temporais e espaciais desse fenômeno estão entre os 

aspectos mais importantes da globalização a ter efeito sobre as identidades culturais 

(HALL, 1999; CANCLINI, 2007). 

Hall (1999) aponta três possíveis conseqüências que o fenômeno da globalização 

pode acarretar sobre as identidades culturais em escala nacional: ou as identidades 
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5 Professor Adjunto da UFPE. E-mail: jrcm@ufpe.br  



nacionais se desintegrarão; ou serão reforçadas pela resistência à globalização; ou novas 

identidades “híbridas” tomarão seu lugar.   

A globalização intensifica o processo de hibridação de culturas já hibridas posto 

que a cultura é dinâmica; se constrói através de processos sociais, entre o universal e o 

particular; sendo a miscigenação (raça) e o sincretismo (religião) elementos fundantes 

da formação social das sociedades do chamado novo mundo. 

Os processos de hibridação são incessantes e variados. Um dos fenômenos 

através dos quais a hibridação se manifesta, e que constitui o mais recorrente nas 

culturas populares, é a reconversão cultural. Ela pode ocorrer de modo não planejado, 

como resultado de processos migratórios, turísticos ou de intercâmbio comunicacional 

ou econômico. Entretanto, freqüentemente ela surge da intenção deliberada de 

reconverter um código cultural, pré-existente, em novas condições de produção e 

mercado (CANCLINI, 2003, p. XXII). 

Na biologia, de onde a palavra é originária, a hibridação tem dois sentidos: 

esterelidade (cujo exemplo infecundo mais conhecido é a mula) e fertilidade (a partir 

dos cruzamentos genéticos feitos por Mendel em 1870). O sentido que a hibridação se 

reveste depende da forma como esse processo é realizado por atores hegemônicos e 

populares (CANCLINI, 2003, p. XXI). 

Sobre as infuências da globalização no artesanato, percebe-se uma 

transformação, não apenas em termos de deslocamento do seu lugar de realização, mas 

também pela incorporação de elementos de outras culturas, verificando-se 

características que estão para além de sua matriz original. Os migrantes camponeses 

adaptam seus saberes para viver na cidade e seus artesanatos para interessar a 

consumidores urbanos num processo de “reconversão” econômica e simbólica 

(CANCLINI, 2003, p. 18). 

Ao mesmo tempo em que Canclini (2003, p. XXI-XXII) cita, em “tom 

celebrativo”, a existência de “alianças fecundas” entre “a estética popular com a dos 

turistas”, afirma que o artesanato costuma ser “expropriado” por empresas públicas e de 

comunicações (Ibid, p. XXXI).  

São diversas as formas pelas quais os artesãos se apropriam dos repertórios 

heterogêneos de bens e mensagens disponíveis nos circuitos transacionais. O presente 

estudo se propõe a investigar esse processo de apropriação analisando o artesanato 

comercializado na Casa da Cultura de Pernambuco, localizada na capital do Estado. 

 



2. Referencial Teórico 

 

2.1. Identidade cultural 

A cultura encontra-se essencialmente vinculada ao processo de formação das 

sociedades, acompanha o desenvolvimento dos indivíduos e grupos sociais, sendo uma 

forma de expressão de valores, comportamentos, ou seja, de sua identidade. 

É importante compreender a identidade como uma construção simbólica 

necessária. Construção por ser realizada mediante a interação tensional entre diferentes 

grupos sociais em diferentes momentos históricos; simbólico e necessário, por ser 

através do processo de simbolização, do que é mais cotidiano, que estes grupos 

condensam as informações, transmitem e transformam as experiências vividas na 

realidade, possibilitando sua apreensão, produção, entendimento e modificação (ORTIZ, 

1994). 

Ono (2006) refere-se à identidade como um princípio de coesão interiorizado por 

uma pessoa ou um grupo, que lhes permite reconhecer os outros e ser pelos outros 

reconhecidos. E a identidade de um grupo consiste em um conjunto de características 

partilhadas pelos seus membros, que permitem um processo de identificação das 

pessoas no interior do grupo e de diferenciação em relação aos outros grupos. Pode-se 

assim dizer que, dentro do contexto social, a identidade cultural fundamenta-se na 

diferença e na distinção. 

Para Hall (1999, p. 8), “a identidade cultural refere-se àqueles aspectos de nossas 

identidades que surgem do nosso pertencimento a culturas étnicas, raciais, lingüísticas, 

religiosas e, acima de tudo nacionais”.  

Em um mundo tão fluidamente interconectado, Canclini (2003) afirma que não 

há culturas “puras”, “autênticas”, “autocontidas”, “auto-suficientes”, “enclausuradas”, 

nem pode-se falar de “essência”, “conjunto de traços fixos”, há, portanto, culturas 

híbridas.  

 

2.2. Hibridação 

A questão do híbrido é uma característica antiga do desenvolvimento histórico, 

pode-se dizer que existem antecedentes desde que começaram os intercâmbios entre 

sociedades. Entretanto, é na década final do século XX, que a análise da hibridação 

mais se estende a diversos processos culturais. A hibridação consiste em: 

 



processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam 
de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. 
Cabe esclarecer que as estruturas chamadas discretas foram resultado de 
hibridações, razão pela qual não podem ser consideradas fontes puras 
(CANCLINI, 2003, p. XIX). 

 

 “Os estudos sobre hibridação modificaram o modo de falar sobre identidade, 

cultura, diferença, desigualdade, multiculturalismo e sobre pares organizadores dos 

conflitos nas ciências sociais: tradição-modernidade, norte-sul, local-global” 

(CANCLINI, 2003, p. XVII). Nesse momento de maior extensão dos processos de 

hibridação também se discute o valor desse conceito, seus usos disseminados, as 

objeções a ele dirigidas por razões epistemológicas e políticas (CANCLINI, 2003, p. 

XVII-XVIII). Vale ressaltar que “uma teoria não ingênua da hibridação é inseparável de 

uma consciência crítica de seus limites, do que não se deixa, ou não quer ou não pode 

ser hibridado” (CANCLINI, 2003, p.XXVII) do “que cada um ganha e está perdendo ao 

hibridar-se” (Ibid., p. XXXIX). 

Contrário aos purismos e tradicionalismos folclóricos, Canclini (2003) fala da 

hibridação em tom celebrativo e numa assumida visão otimista escolheu ilustrar o seu 

livro Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade com casos 

prósperos e inovadores de hibridação. Contudo, reconhece a existência de conflito, 

contradição, desigualdade, assimetria, expropriação, tensões das diferenças. Assim 

sendo, há sempre “o que não chega a fundir-se”, “o que permanece incompatível e 

inconciliável”.  

O conceito de cultura híbrida, proposto por Canclini (2003, p. XXX), designa 

“as misturas interculturais propriamente modernas, entre outras, aquelas geradas pelas 

integrações dos Estados nacionais, os populismos políticos e as indústrias culturais”. Os 

membros de cada grupo se apropriam dos repertórios heterogêneos de bens e mensagens 

disponíveis nos circuitos transnacionais de maneiras diversas (Ibid, p. XXIV). As 

estratégias de hibridação interessam tanto aos setores hegemônicos como aos populares 

que desejam se apropriar dos benefícios da modernidade (Ibid, p. 18). 

 

2.3. O Artesanato no Contexto de Culturas Híbridas  

A atividade artesanal constitui-se como uma atividade cultural à medida que é 

construída ao longo do tempo, baseada na tradição familiar, processo que reúne relações 

sociais e familiares, num encontro do saber com a experiência. O produto artesanal ou 



processo de produção artesanal se origina e se desenvolve dentro de um contexto 

cultural que lhe atribui significados e funcionalidade.  

O artesão é a pessoa que faz à mão objetos de uso freqüente na comunidade, 

aquele que produz objetos pertencentes à chamada cultura popular. Desta forma os 

artefatos representam evidências históricas e como tal, um veículo de transmissão de 

significados culturais. Carregam junto a si uma carga simbólica agregada e podem ter 

um papel utilitário, mas têm também uma função ideológica. Através do estudo do 

artefato, pode-se compreender a história de certa comunidade e seu imaginário 

entendido como “... a aura que envolve a cultura, uma atmosfera que caracteriza o 

estado de espírito de um povo, é determinado pela idéia de fazer parte de algo” 

(MAFFESOLI, 1995, p. 80). O imaginário é, pois, um sentimento resultado de visões, 

de projeções ou de construções que os grupos elaboram a partir dos conteúdos 

armazenados na memória individual (repertório) e coletiva, que são compartilhados 

pelos mesmos.  

Canclini (1983, p. 93) afirma que as peças de artesanato contribuem para 

reforçar a identidade cultural “por se tratarem de objetos, técnicas de produção e de 

desenhos que estão enraizados na própria história destes povos”. 

Diante de um cenário global em que as conexões estão cada vez mais comuns 

entre as diferentes partes do mundo, é indispensável contextualizar as culturas populares 

numa dimensão transnacionalizada que toma “as fronteiras como laboratório para o 

global” (CANCLINI, 2007, p. 31). Sendo assim, as culturas populares não ficariam 

imunes aos efeitos de uma lógica de capital cada vez mais industrializada. O desafio 

está em promover produtividade e, ao mesmo tempo, preservar as peculiaridades do 

processo, é juntar tradição e modernidade, descobrindo novos usos, compartilhando 

idéias e experimentando fazendo e usando a criatividade.  

Ora, os artesãos como os principais atores da atividade artesanal, são cidadãos 

inseridos em uma sociedade capitalista que, mesmo sendo de forma desigual 

(pertencem, na sua maioria, às classes desfavorecidas financeiramente), se apropriam 

dos bens econômicos e culturais provenientes desse sistema. Assim, as inovações 

incorporadas aos artesanatos os fazem acompanhar os tempos, porque a cultura é 

dinâmica e algumas de suas manifestações se mantêm presentes na medida em que 

conseguem renovar-se.  

No caso do Brasil e em boa parte dos países periféricos, locais onde as culturas 

tradicionais e sua produção artesanal lutam pela sobrevivência, observa-se a incerteza 



quanto aos cruzamentos sócio-culturais entre o tradicional e o moderno. Muitas 

comunidades artesanais criam e recriam importantes manifestações estéticas dotadas de 

notável especificidade histórica e cultural, introduzindo novos símbolos e novos 

sentidos.  

A adequação do artesanato à modernidade, sob diversos pontos de vista, serve a 

diferentes interesses, sejam eles de classe, econômicos ou ideológicos. Assim é que: 

 

o ‘artesanal’ é arte (para o nacionalismo), indústria (para o 
desenvolvimentismo), matéria-prima visual (para os 
comerciantes) ou, por sua vez, não-arte (para os interesses 
artísticos de cada país), artesanato (para os comerciantes), ou 
fator de identidade nacional (para o populismo) (LAUER, 1983, 
p 50). 
 

No contexto globalizado o artefato produzido pelo artesão pode perder seu valor 

simbólico, cultural e histórico, passando a ser valorizado apenas como um mero artefato 

de decoração, não levando em consideração o seu valor histórico e cultural. Canclini 

(1983, p. 11) atribui principalmente ao turismo o estabelecimento da relação de 

consumo cultural do artesanato, visto pelo turista como “enfeite para comprar e decorar 

seu apartamento”. 

A sobrevivência econômica do artesanato está sujeita a manter-se 

permanentemente atrativa no mercado. Esta situação implica em um paradoxo, pois se o 

artesanato se modifica para atender as exigências dos consumidores corre o risco de 

trair, ou renunciar a uma identidade cultural. Porém o excessivo zelo na preservação 

desta identidade pode implicar na redução da demanda com os conseqüentes e 

conhecidos reflexos negativos sobre a produção, sendo muito difícil aliar a tradição à 

modernidade. 

Este aspecto se constitui como um dos principais problemas que os artesões 

enfrentam em um contexto globalizado. Visto que muitos não conseguem produzir 

artefatos que atendam ao mercado, lhe gere renda, sem que com isso ocorra uma 

descaracterização cultural.   

Freqüentemente a cultura popular do artesanato vem sendo utilizada para fins 

exclusivamente comerciais, em um processo que se constitui como mercantilização da 

cultura, reflexo típico do processo de globalização, onde a cultura sai do seu lugar de 

origem é adotada por outras pessoas que se apropriam da mesma alterando o seu 



significado original. Não contribuindo para sustentabilidade da manifestação cultural e 

sim descaracterizando-a. 

Desta forma a apropriação de elementos da cultura como recurso, tem que ser 

discutida no sentido de se desenvolver esforços para restabelecer ou defender a 

continuidade e a integridade do que define a identidade cultural e a memória coletiva de 

um povo. Não é o caso de congelar a tradição e tratá-la como algo exótico, 

principalmente em tempos de globalização, em que as práticas culturais estão cada vez 

mais homogeneizadas, a tradição e os bens imateriais se tornam cada vez mais 

relevantes. Porém é preciso que se estimule o desenvolvimento sem que se 

descaracterize e se desrespeite o artesão e o artesanato enquanto uma manifestação 

cultural. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

O delineamento deste trabalho foi essencialmente qualitativo. Reconhecendo a 

não neutralidade do pesquisador (CHAUÍ, 2005), adotou-se uma postura epistemológica 

e ontológica baseada em valores e em reflexividade. Optamos pela utilização da 

observação direta não-participante, métodos visuais e entrevista semi-estruturada como 

instrumentos de coleta de dados que, segundo Merriam (1998), são os mais adotados em 

pesquisas qualitativas.  

No que concerne ao procedimento de observação, adotou-se a observação 

individual de cada uma das três pesquisadoras nas lojas visitadas aleatoriamente.  Vale 

salientar que a observação se deu simultaneamente, porém cada pesquisadora em lojas 

distintas, de forma alternada entre as mesmas, o que possibilitou a não interação destas 

no processo de observação. A observação envolveu a anotação e o registro de 

acontecimentos, comportamentos e artefatos culturais no contexto escolhido para estudo 

(MARSHALL e ROSSMAN, 1999).  

No que se refere ao método visual, optou-se pelo recurso fotográfico, posto que 

as fotografias têm uma função de auxiliar no trabalho de campo, evocando a memória 

do pesquisador no sentido de apoiar a construção do texto (ACHUTTI, 1997).  

Desta forma o procedimento de coleta de dados por meio de fotos se deu após a 

observação, nas lojas, de alguns artefatos que lhes chamavam a atenção e algumas 

entrevistas semi-estruturadas acerca da apropriação de repertórios globais.  

Convém lembrar que quando se optou por trabalhar com imagens fotográficas, 

tinha-se a idéia de que não se podia perder de vista as diferentes interpretações que 



poderiam estar contidas numa mesma fotografia, e essa multiplicidade de interpretações 

é um testemunho de que a fotografia suporta em sua estrutura diferentes significados; 

além do que, a interpretação vai depender do olhar de quem a vê e do referencial 

cultural que esta pessoa carrega. Mediante isto, decidimos posteriormente corroborar os 

registros coletivos das fotos, juntamente com suas respectivas observações e entrevista, 

a fim de se chegar as devidas conclusões. 

 

3.1. O locus de observação: A Casa da Cultura de Pernambuco 

O complexo neoclássico localizado às margens do Rio Capibaribe, em Recife, 

data de 1848, construído para ser uma casa de detenção. A idéia de transformar da casa 

de detenção na Casa da Cultura surgiu na década de 60 e foi concretizada em 14 abril de 

1976, sendo tombada como Monumento Histórico em setembro de 1980. 

A Casa da Cultura é o local ideal para se conhecer o diversificado artesanato 

pernambucano. O espaço reúne 150 lojas que oferecem aos visitantes peças e objetos 

confeccionados nas várias regiões do Estado, além de algumas instituições como o 

Movimento Negro Unificado (MNU), Associação dos Lojistas da Casa da cultura, 

Federação do Teatro de Pernambuco (FETEAPE) dentre outros. Há apresentações de 

grupos folclóricos, musicais e dança.  

 

4. Os olhares e análises das pesquisadoras  

Cada uma de nós, isoladamente, com seus valores e suas histórias, fez a sua 

análise sobre como o artesanato pernambucano está se apropriando dos repertórios 

globais. 

 

4.1. Pesquisadora A 

Era a minha primeira vez na casa da cultura, e estava atenta a todos os detalhes. 

De posse do diário de campo, caneta e máquina na mão, me inseri dentro da Casa da 

Cultura buscando entender como o artesanato pernambucano está se apropriando dos 

repertórios globais. Parti para observação dos artefatos comercializados nas lojas 

recorrendo quando necessária às entrevistas semi-estruturada junto aos vendedores, para 

discorrer sobre o assunto.  

No decorrer do processo de observação, vários artefatos foram observados 

durante a pesquisa de campo, onde foi possível perceber que o hibridismo entre o global 

e o local já se faz presente nos artefatos produzidos e comercializados dentro do campo 



do artesanato. Contudo dois pontos referentes aos produtos comercializados me 

chamaram atenção: 

O primeiro foi um jogo de damas, que se constitui como um elemento da cultura 

global introduzido no Brasil no período de colonização e que hoje faz parte do 

repertório de muitas pessoas que praticam o mesmo de forma freqüente ou esporádica e 

que, no entanto estava sendo comercializado em várias lojas, contudo com uma 

peculiaridade local, relacionada a incorporação de elementos identitários da cultura 

pernambucana (foto 1), em um  artefato global6, lhe dando uma outra função utilitária 

além a de um jogo, passou a ter com isso uma função de artefato decorativo.  

Esta re-leitura me fez questionar se está seria uma forma dos artesões se 

apropriarem de repertórios globais sem que ocorresse uma descaracterização do 

artefato, visto que os artesões conseguiram a meu ver relacionar o produto com: o 

imaginário local, a identidade cultural, bem como o contexto histórico local.  

 

 

Foto 1 - Jogo de damas 

figurativo 

Foto 2 - Brinquedo 

popular 

 

Um outro ponto de destaque na minha observação refere-se a um produto que 

estava sendo comercializado em outra loja do local, que consistia em um brinquedo 

popular denominado escadinha de Jacó, (foto 2), característico da cultura popular 

nordestina, feito artesanalmente e que se encontrava disposto em uma das lojas 

visitadas, a fim de ser comercializado, no entanto continham elementos provenientes de 

outra cultura que não é nem nordestina, nem pernambucana e muito menos nacional, 

que foram os personagens do bob esponja e do homem aranha, que são oriundos da 

                                                        
6 Estilo de pintura e representação associada ao cotidiano sertanejo,  no caso especifico utilizou-se da 
figura lendária do bumba-meu-boi e a burrinha com a zabelinhano.  
Técnica desenvolvido por um artista popular pernambucano conhecido como Mestre Vitalino6. 



cultura norte-americana, podendo ser enquadrados como elementos globais e que 

estavam inseridos em um produto regional.  

Diferente do produto anterior este me pareceu uma forma negativa de 

apropriação da cultura global, pois o artefato sofreu uma descaracterização cultural7, 

com o intuito de torná-lo atrativo e vendável, através da incorporação de elementos 

globais e de grande aceitabilidade pelas crianças, que são quem consomem este tipo de 

artefato denominado de brinquedo popular.  

Diante disto, questionei este fato com alguns vendedores e observei que a 

incorporação de elementos de outra cultura neste produto regional se deu como uma 

forma de atrair a atenção dos consumidores, com foco específico nas crianças, levando-

as a querer ter o produto mais pelos elementos referentes à cultura norte-americana do 

que pelo produto em si.  

Contudo me pus a questionar sobre as duas formas de apropriações do global 

que encontrei e que á meu ver têm impactos contrários, no que concerne aos aspectos 

tangíveis e intangíveis do artefato. Nesse contexto, deixo uma reflexão: De que forma 

pode-se apropriar de repertórios globais sem que se descaracterizem artefatos locais? 

Onde estaria o limite da hibridização, para não descaracterização de artefatos locais, em 

tempos de globalização? 

 

4.2. Pesquisadora B 

Iniciei minha observação tentando ser o mais discreta possível, sem a câmera 

fotográfica em mãos e sem fazer anotações no diário de campo. Meus primeiros 

registros fotográficos foram captaram o contraste moderno x tradicional: na porta de 

uma loja a raiz pernambucana e a tradição simbolizados na bandeira do Sport Clube do 

Recife com o respectivo ano de fundação (1905) e abaixo um banner divulgando o tipo 

de material utilizado na confecção das roupas à venda na loja: algodão que “já nasce 

colorido”, símbolo de tecnologia moderna; em outra loja um mais um banner 

demonstrando a incorporação do discurso ecológico; e um artefato em barro 

evidenciando que na chamada “era da informação”, e da “sociedade em rede”, o 

artesanato também está “conectado”. 

                                                        
7 Esta forma de hibridização causou uma descaracterização do verdadeiro significado do produto, cujo 
personagem original se constitui a partir do personagem bíblico Jacó, e que foi descaracterizado pela 
substituição do mesmo por personagens de desenhos que não tem nenhuma ligação com aspectos bíblicos. 
 



 

 

 

 

 

 

Foto 3 - Porta de loja Foto 4 - Porta 

de loja 

Foto 5 - Boneca 

“plugada” 

 

Causou-me um misto de sensações o fato da grande maioria das lojas vender 

bolsas e cangas de tecido com padronagem das fitinhas de “lembrança do Nosso Senhor 

do Bonfim da Bahia”. Sensação de espanto porque há uma rivalidade entre Pernambuco 

e Bahia, que apesar de não declarada é pública e notória, principalmente entre os que 

atuam no campo do turismo (Pernambuco foi o “portão de entrada” do Brasil e principal 

destino turístico do Nordeste, mas perdeu o “posto” para a Bahia). Mas também 

sensação de conforto ao interpretar esse sinal como abertura e tolerância ao outro, ao 

diferente. A bolsa tipicamente baiana está exposta ao lado de camisas com estampas do 

caboclo-de-lança, símbolo do maracatu rural de Pernambuco, de Lampião e Maria 

Bonita, símbolos do cangaço no sertão pernambucano e da bandeira do Estado.  

 

 

 

Foto 6 e 7 – Bolsa “baiana” ao lado de 
símbolos pernambucanos 

Foto 8 – “Convivência” 

 

Referências aos contextos local, regional, nacional e internacional estão 

presentes nas bolsas expostas na entrada de uma loja: a bandeira de Pernambuco no alto 

 

 



e no centro, bolsas de “fuxico”, retalhos, renda, palha e chita remetem ao local/regional, 

e em tecido cujas padronagens remetem ao oriente, ao Brasil, à Bahia e aos índios.  

Estranhei também encontrar bonecas do chapeuzinho vermelho em praticamente 

todas as lojas, da Emilia também, porém boneca passista de frevo só vi em uma única 

loja. Mas minha maior surpresa, sem dúvida, foi não ter encontrado à venda sobrinhas 

de frevo. Primeiro porque o frevo é uma manifestação que nasceu nas ruas do Recife 

nos fins do século XIX, portanto, é um elemento distintivo da identidade pernambucana. 

Segundo porque o frevo foi registrado em 9 de fevereiro de 2007, ocasião da 

comemoração de seu centenário, no Livro das Formas de Expressão do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN como Patrimônio Imaterial do 

Brasil. O fato de estarmos no período junino não justifica a ausência deste ícone da 

cultura pernambucana. Para além de uma manifestação carnavalesca a ser divulgada no 

Brasil e exterior, o frevo é símbolo de luta pela conquista de espaço e afirmação social 

de classes marginalizadas.  

  

Foto 9 – Chapeuzinho Vermelho 

e Emília 

Foto 10 – Passista de frevo 

 

Mesmo tendo consciência que a cultura pernambucana é por essência híbrida - 

fruto da miscigenação entre diversas etnias e culturas (sobretudo índios, portugueses, 

africanos, holandeses) - e que não há uma única identidade pernambucana, mas 

múltiplas identidades culturais que se manifestam no sertão, agreste, zona da mata e 

litoral fiquei me questionando: Que sentido faz vender artefatos característicos de outras 

culturas na casa da cultura de Pernambuco? Para não parecer bairrismo vou formular a 

questão de outra forma: faz algum sentido vender sombrinha de frevo no mercado 

modelo em Salvador, ou em qualquer outro centro de artesanato do país? Fica a 

reflexão.  



 

4.3. Pesquisadora C 

Era a minha primeira vez na Casa da Cultura como uma observadora, diferente 

das outras vezes em que passei por lá. Câmara na mão e bateria extra na bolsa fui 

clicando o que me chamou a atenção. Olhei as fachadas das lojas entrei em várias delas 

e fiquei a observar as suas prateleiras coloridas cheias de tudo. 

Bloco de notas de campo na mão arrisquei-me a trocar algumas idéias com as 

vendedoras. Sim vendedoras, só conversei com um vendedor que estava 

‘excepcionalmente substituindo um amigo’. Perguntei de onde vêm as peças 

comercializadas na loja, ‘tudo daqui mesmo’. ‘Daqui de Pernambuco?’, ‘sim, tudo. 

Apontei-lhe uma peça em filé e me foi dito que vem de Alagoas para, em seguida, 

acrescentar: ‘é tem coisas de outros Estados também’. O turista não vai mesmo se 

importar se uma peça ou outra foi feito pelas mulheres e homens rendeiros de Poções, 

no interior do Estado, ou no Pontal da Barra em Maceió. ‘Se o turista gosta, ele leva’. 

Isso é obvio.   

Identifiquei-me e disse qual era o propósito da minha presença ali. Pedi licença 

para tirar fotografias no interior da loja, o que foi me dado, sem restrições.  O caboclo 

de lança estava em quase todas as lojas, assim como o chapeuzinho vermelho, a vovô e 

o lobo mau vestidos de chita. O chapeuzinho vermelho habita o imaginário de quase 

todos nós, por que não teria lugar, também, na cultura popular? 

 
 

Foto 11 – Filé de Alagoas Foto 12 – Lobo mau e chapeuzinho 

vermelho 

 

Entre bolsas de fuxico e colares de cocos fui passando e sentindo um certo 

desconforto. Tantas bolsas com o nome da Bahia estampado em letras garrafais... Como 

classificar tudo aquilo? Podia ser chamada de Casa da Cultura do Nordeste, talvez seja 

mais apropriado.  Em minha andança fui ver mais e conversar mais com as vendedoras. 

Uma que é do interior informou que faz renascença e orgulhosa complementou: ‘desde 



os seis anos de idade, aprendi com minha mãe e faço muito bem feito’. Tem alguma 

peça sua aqui? Perguntei-lhe. ‘Não. Trabalhando aqui não dá tempo de fazer’.  

Apostei comigo que deveria ser mesmo a Casa da Cultura do Nordeste, afinal já 

vira as camisolas feitas em Fortaleza, os filés de Alagoas, bolsas da Bahia, entre outras 

coisas... Parei em uma loja onde em sua porta pendurada havia algumas talhas, com 

dizeres e lá estava uma com o escudo do Palmeiras, time de futebol paulista, com todas 

as suas cores. Mais adiante uma canga em preto e branco, saltava os olhos pela sua 

beleza, era o calçadão de Copacabana. É Brasil.  

Pus-me a fotografar Pernambuco em suas peças, registrando em minhas fotos. 

Aumentando o desconforto lá estava nas peças decorativas o incômodo “made in China” 

escrito no fundo de cada uma. Não poderia ser mais a Casa da Cultura do Nordeste, 

oriente e ocidente estavam juntos.  

   

Foto 13 - Bolsa da 
Bahia 

Foto 14 - Canga de 
Copacabana-RJ 

Foto 15 – Artefatos made in 
China 

 

A Casa da Cultura de Pernambuco, no conjunto de suas peças expostas à venda 

talvez represente mesmo a cultura do Estado, reconversada e hibridizada em sua 

essência, respondendo aos apelos globais, fazendo uma releitura de si mesma, abrindo 

os braços para o mundo. 

 

5. Conclusões 

Ao invés de uma triangulação, temos aqui uma cristalização (RICHARDSON 

apud RICHARDSON e ST. PIERRE, 2005, p. 963). Fazendo uma analogia ao cristal, a 

Casa da Cultura reflete e retrata diferentes cores e padrões e o que nós vemos depende 

do nosso ângulo de repouso, de nossa “bagagem”. E assim construímos o que vimos, 

ouvimos e percebemos em um contexto de singularidades, porém plural. Entendemos 

que cultural, conhecimento, expectativas, etc. e não será determinado apenas  

 



embora as imagens sobre nossas retinas façam parte da causa 
que vemos, uma outra parte muito importante da causa é 
constituída pelo estado interior de nossas mentes ou cérebros, 
que vai claramente depender de nossa formação pelas 
propriedades físicas de nossos olhos e da cena observada 
(CHALMERS, 1997, p. 52).  
 

Apesar da diversidade do que observamos, registramos e interpretamos, também 

um indício da complexidade do fenômeno que nos propusemos a analisar, 

compartilhamos uma inquietação: somos um ‘Pernambuco para o mundo’ ou o mundo 

em Pernambuco, ali na Casa da Cultura?  

Percebemos, cada uma a seu modo, o processo de hibridação em curso, 

dinâmico, dialético que tende a ignorar, refinar, sintetizar e misturar as diferenças 

locais, mas também onde há resistência.  

Entendemos que a questão crucial está no modo com que os elementos 

imateriais e matérias são apropriados e re-significados na conjuntura local e na dinâmica 

global, por quem intervém e por quem se apropria, que pode gerar desconexões, perda 

de referência nos elementos relacionados à cultura local, mas que também podem gerar 

oportunidades para que os produtos culturais sejam valorizados como expressão da 

identidade de grupos de forma que as pessoas possam viver dignamente da produção de 

sua cultura sem que tenham que abrir mão de seus valores repassados por gerações.  
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