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Resumo:

A dimensão patrimonial deve estar presente nas escolas como objeto de estudo e como meio de acesso ao
conhecimento. O objetivo desse trabalho é apresentar as percepções dos pesquisados sobre a questão
patrimonial da Igreja Nossa Senhora do Socorro, em Tomar do Geru/SE. A esse testemunho arquitetônico
da presença da Companhia de Jesus na antiga aldeia do Geru o IPHAN atribui valor patrimonial. O campo
pesquisado são professores do polivalente, de história e artes, e alunos das escolas municipais de Tomar
do Geru/SE: Valdete Dórea, Albano Franco e Antônio A. Velames. Utilizou-se a metodologia da história oral
para a aplicação de entrevistas semi-estruturadas. É fundamental que a educação direcione forças,
desenvolva ações concretas e acima de tudo conheça e construa conhecimentos continuamente sobre a
sociedade da qual ela faz parte e atua.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Educação Patrimonial; Igreja Nossa Senhora do Socorro.

Resumen:

La dimensión del patrimonio debe estar presente en las escuelas como un objeto de estudio y como un
medio de acceso al conocimiento. El objetivo de este trabajo es presentar las percepciones de los
encuestados sobre la cuestión patrimonial de la Igreja Nossa Senhora do Socorro, en Tomar do Geru/SE. A
este testimonio arquitectónico de la presencia de la Compañía de Jesús en el antiguo pueblo de Geru el
IPHAN asigna valor patrimonial. El campo de la investigación son los maestros de polivalentes, artes y de
la historia, y los alumnos de las escuelas municipales Tomar do Geru/SE: Valdete Dórea, Albano Franco y
Antonio A. Velames. Se utilizó la metodología de la historia oral para la aplicación de entrevistas
semi-estructuradas. Es esencial que la educación direccione las fuerzas, desarrolle acciones concretas y
sobre todo conozca y construya continuamente los conocimientos sobre la sociedad que ella haga parte y
actúa.

Palabras clave: Patrimonio Cultural; Educación Patrimonial; Igreja Nossa Senhora do Socorro.

Gt: Educação, Cultura e Religião.

Considerar o patrimônio como um elemento cultural vivo, detentor de valores e sentidos múltiplos, é uma
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ideia recente. A postura do ser no mundo está entremeada pelas relações de poder, as quais influenciam
nas percepções do indivíduo sobre as evidências culturais.O bem patrimonial em foco, a Igreja de Nossa
Senhora do Socorro é vivido cotidianamente pelos grupos sociais geruenses. Mas as vivências deste
espaço são diferenciadas ao observar os diversos usos que dele fazem os habitantes do lugar.

É notório na cidade que, e alguns entrevistados confirmaram tal questão, há grupos que só vão à igreja
nas celebrações religiosas. Alguns deles com frequência, outros apenas em datas especiais como na festa
da padroeira, ou nos casamentos, nos batizados e nos velórios, etc. Também há pessoas que vão a essas
solenidades e não entram no templo, ficam na praça ou mesmo no cruzeiro em frente ao edifício. Assim
como há habitantes que, por não comungarem com os dogmas católicos, não frequentam esse templo.
Esses exemplos e demais casos não citados, demonstram que a referida igreja está inserida na
comunidade e cada pessoa ou grupos diferenciados dialogam e a vivenciam da sua própria maneira.

A ideia de que a igreja, por ser um bem tombado é consequentemente ‘intocável’, como disseram alguns
dos entrevistados ao responderem sobre o significado do termo tombamento, pode ser o reflexo da
interpretação transmitida para a sociedade do Decreto/Lei nº. 25/1937, e que encontra fundamentos, por
exemplo, no seu artigo 17[ii].

Dessa forma, é irrefutável que a política patrimonial dessa época tenha produzido a revalorização da
cultura nacional e de estudos mais aprofundados que são debatidos até hoje. Na pesquisa em questão, a
noção de que o bem patrimonial é “nosso”, mas que nós não podemos tocar é frequente. Isso ainda é
resultado da política de preservação patrimonial das décadas de 1930 e de 1940 e, se vislumbra na fala da
professora Maria de Fátima: “A igreja, desde eu criança, que é daquele mesmo estilo, a cor é sempre a
mesma, não muda”[iii], como também na declaração do professor Tennyson, quando conceituou o
instrumento jurídico de tombamento: “intocável” e “proibido terminantemente alterar” o prédio[iv].

Enquanto isso, uma das alunas do 9° ano da Escola Municipal Valdete Dórea informou que tombamento
seria derrubar, destruir. Quando perguntada se a Igreja é tombada disse que não sabia. O entendimento
dos entrevistados no geral é de que um bem tombado é um bem intocável. Ou seja, o bem é ”nosso”, mas
não podemos “tocar”, não temos nenhum poder de participação no processo das políticas de preservação
daquele bem patrimonial, que é um fator de orgulho para determinados grupos sociais. Nesse sentido,
Hugues de Varine (2012) concluiu que “todo tombamento/classificação do patrimônio é ‘distorcido’”, pois o
princípio da conservação opera em primeiro plano, contribuindo assim “para retirar o patrimônio da vida”
(VARINE, 2012, p. 45).

Além dos usos do patrimônio para as questões religiosas, por enquanto, a participação da população
geruense na Igreja Nossa Senhora do Socorro resume-se a conservar o prédio limpo e organizado, dentro
das suas possibilidades. Ou seja, o envolvimento da população em geral, quanto às políticas
preservacionistas do patrimônio, é limitado. Mas, percebe-se que a população geruense dispensa
sentimentos de respeito ao templo, pelo menos quanto a sua probidade física, pelo fato de haver, até o
momento, atos de vandalismo ou ataque destrutivo ao prédio.

E aí surgem certas questões: De quem é a responsabilidade pela preservação desse patrimônio Como deve
agir a comunidade para a preservação de um bem ‘intocável’, ou melhor, de um bem tombado Estas
perguntas suscitam longos debates. Mas, textualmente a Constituição Brasileira de 1988, no artigo 216,
em seu § 1º expressa que a promoção e preservação do patrimônio cultural brasileiro devem ser do Poder
Público, com a colaboração da comunidade. Apenas a salvaguarda jurídica de um bem, ou um conjunto de
bens, não contempla na totalidade a ação preservacionista, é preciso que os atores sociais estejam
dispostos e capazes de agirem como interlocutores do patrimônio (FONSECA, 2005, p. 43).

Assim, ao perguntar aos entrevistados quem são os responsáveis pela preservação da Igreja Nossa
Senhora do Socorro, enquanto patrimônio cultural, os mesmos apontaram para a instituição da igreja
católica, o poder público, inclusive o municipal e, em última instância, a comunidade. Isso é perceptível na
forma como eles, alunos e professores, expressaram em suas respostas e na ordem em que os
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responsáveis são citados neste texto. Alguns nem mencionaram a comunidade. Outros responderam: “de
todos nós, não só dos padres”[v]. Ou ainda: “os padres, as pessoas e o Instituto Federal”[vi]. Já a
professora Luciana alegou que: “o ideal é a própria comunidade, mas como a comunidade não tem esse
conhecimento, acredito que os órgãos de competência municipais primeiramente, e estaduais”[vii].

Nesses dados transparece que, na perspectiva local, compete à instituição igreja e ao poder público a ação
de preservar o patrimônio da localidade. E o que compete à população Para o senso comum, se uma telha
sair do lugar, nenhum morador poderá recolocá-la, primeiro é necessário comunicar a “uma pessoa lá em
Aracaju”, solicitando a autorização de fazê-lo. Ou esperar que alguma pessoa habilitada venha a Tomar de
Geru e resolva a situação. Esse simples exemplo demonstra o entendimento que a grande maioria da
população geruense possui, por ter um bem cultural tombado: a igreja é nossa, é para nosso uso, mas
não podemos “tocá-la”. Isso não implica em dizer que esse objeto cultural não seja valoroso para os
grupos sociais do município. Segundo Hugues de Varine (2012), “o patrimônio, independente de sua
antiguidade ou do seu valor histórico ou artístico, só vale pelo uso que dele pode fazer”, ou seja, pela
utilização social (VARINE, 2012, pp. 24-25).

A preservação da igreja, segundo a compreensão dos pesquisados, circunscreve no geral, a integridade
física do bem patrimonial. Se o templo está limpo e se a pintura está em boas condições. Pois, quando são
indagados se ela está sendo bem cuidada, a maioria deles afirma que sim, e ressaltam essas questões.

Como sabemos, o aparato jurídico e a integridade física têm seus efeitos positivos, mas a preservação
patrimonial vai para além do texto jurídico. Preservar o patrimônio cultural é, portanto, uma forma de
deixar nosso registro, garantir que existimos e proporcionar às futuras gerações um encontro com sua
própria história (REISEWITZ, 2004, p. 102).

Não querendo creditar a educação como a única responsável pela preservação do patrimônio, mas
demonstrar que o papel da educação é eficaz para o processo de democratização dos saberes. Utilizar a
própria realidade cultural do município potencializa as atividades pedagógicas, pois para a maioria dos
alunos no Brasil, o estudo de história necessita de utilidade ou sentido.

É uma importância de grande valor, por que se a escola não se preocupar com a
história local, quem vai se preocupar [...] Então, o grande papel da escola é dar
esse conhecimento ao aluno, porque o aluno também vai ser o intermediário para
levar esse conhecimento para a sua comunidade[viii].

A professora destacou que o aluno também irá transmitir o conhecimento adquirido na escola para a
comunidade, e será “um articulador dessa identidade”. Em tese, é isso. Mas não podemos olvidar que o
processo de identidade cultural é mais complexo e dinâmico. Quanto à função dos estudantes nessa
tarefa, foi registrado por Varine que: “não se pode negligenciar o efeito que a mobilização das crianças
pode ter sobre seus pais”. E o autor ainda complementou que, essa mobilização pode inclusive resolver o
problema da visão confusa do que é patrimônio na perspectiva dos pais dos educandos (VARINE, 2012, p.
58). Ainda quanto ao interesse da escola pela história local, o professor José Joilson Oliveira colocou que
muitos educadores priorizam mais o macro do que o micro[ix].

Com relação predominância da história geral sobre a história local nos currículos de história, isso é visível
e é reflexo nos nossos currículos na academia, na adoção dos livros didáticos como única fonte de
conhecimento, entre outras questões. Com isso, o aluno passa a entender que o ensino da história é o
ensino de fatos isolados e apreendidos na memória, “decorados”, e não compreende esse ensino como
processo de relação entre o micro e o macro, ou com o geral e o particular.

É recorrente entre os professores e os alunos, que a escola trata a história local, principalmente nas datas
comemorativas, de setembro a novembro[x]. As datas comemoradas nas escolas expressam identidades,
culturas, costumes, histórias e memórias reconstruídas, reelaboradas de acordo com as exigências da
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época. Elas também constituem momentos interdisciplinares de conhecimentos e, um campo riquíssimo
para o desenvolvimento de aprendizagens. Porém, não podemos utilizar somente estes momentos
comemorativos para a abordagem da história ou da cultura local. Mas, devemos refletir sobre as razões e
as implicações sociais de tais situações no cotidiano das escolas. Afinal, os bens patrimoniais são temas
presentes no dia a dia da comunidade.

A indagação seguinte foi: qual a preocupação e a participação da escola com relação à preservação
patrimonial da igreja em questão A pergunta foi feita diretamente sobre a escola de cada um dos
entrevistados[xi]. Alunos e alunas do 5º ano declararam: “se preocupa, porque em todas as séries que
estudei as professoras falam da cultura daqui do Geru, inclusive da igreja, (...)”[xii], e ainda: “se
preocupa, a minha professora passa as lendas e explica uma por uma (...)”[xiii]. Já para os estudantes do
9º ano essa questão é pouco vista, ensinada ou debatida. Segundo eles: “não, vejo muito pouco, []
algumas professoras comentam e só”[xiv]. Outros responderam: “Pra eu ouvi não, estudo aqui desde a 5ª
série, e nunca foi falado não”[xv]. Outra estudante afirmou que não se faz muito e nem todos sabem que
a igreja é um patrimônio histórico, fala-se de valores éticos e religiosos, mas não falam especialmente
sobre a igreja em questão[xvi].

Na visão dos professores, obviamente essa questão toma mais amplitude e são abordados outros
aspectos, principalmente o religioso. Oferecer a disciplina de Ensino Religioso nas escolas não significa,
necessariamente, afirmar que a abordagem preservacionista e de valorização do patrimônio da Igreja seja
contemplada, por mais que seja um bem patrimonial religioso. Ou que a despreocupação e a infrequência
ou participação na referida Igreja, enquanto bem cultural, deve-se às diversas religiões dos educadores e
educandos. Essas alegações dadas por alguns professores que atualmente exercem funções diretivas, não
se constituem por si justificativas plausíveis. Uma vez que: “não é porque é de outra religião que não pode
preservar outra (igreja) (...), respeito. Não é por que eu sou de outra religião diferente que não vou
respeitar”[xvii]. Esse comentário reflete o pensamento de uma criança de apenas 10 anos.

Para a professora de história Luciana a participação da escola se dá em visitas técnicas, conversas e
afirma que a escola tem preocupação com essa questão.[xviii] Mas para o educador de Artes, essa
“preocupação da escola é quase inexistente”[xix]. E a professora, que no momento dirige a Escola Antônio
Aguiar Velames declarou que: “acha que nenhuma escola na verdade está envolvida na questão da
preservação da igreja [...] pela questão cultural mesmo” e complementa dizendo que não está no currículo
e que os professores trabalham esse tema apenas nas datas comemorativas[xx].

Diante das informações obtidas dos professores, surgiu a seguinte indagação: O que pode ser feito para
melhorar tal situação A atual Secretária de Educação alegou que precisa melhorar: “porque a gente vê
falar poucas visitas na igreja do pessoal de Geru, da educação mesmo, pra ir lá visitar a igreja, fazer
pesquisa, vejo falar pouco”[xxi]. Segundo alguns docentes, a inclusão dessa temática na grade curricular
seria de fundamental importância.

O coordenador geral pedagógico da Secretaria Municipal de Educação alegou que este caso pode ser
revertido, desde que todos os docentes coloquem “no currículo das suas disciplinas, a igreja como parte de
estudo e pesquisa”[xxii]. Uma sugestão dos PCNs é a ampliação da visão de conteúdos das disciplinas,
para além dos conceitos e, implantando procedimentos, atitudes e valores, como conhecimentos tão
significantes quanto aos conteúdos abordados tradicionalmente[xxiii]. Pela ótica dos alunos, essa situação
pode e deve ser melhorada. “Deveria levar a gente mais porque muitas pessoas só vão a igreja na festa
de setembro”[xxiv]. Visto que é nesse período que começa a se intensificar o estudo sobre a história local
nas escolas do município.

Os professores citaram exemplos de atividades pedagógicas que podem ser desenvolvidas em várias
disciplinas envolvendo a igreja na grade curricular: a leitura, a produção de textos, a realização de
problemas matemáticos, as variadas atividades artísticas, como produção de desenhos, maquetes,
dramatizações que enfoquem os antigos indígenas que habitavam originalmente a localidade, ou a
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colonização efetuada pelos Jesuítas.

A questão patrimonial apresenta uma multiplicidade de signos que nos permite olhá-la pelo viés da
interdisciplinaridade. É preciso superar a fragmentação e a desarticulação dos conhecimentos nos
ambientes escolares. Na medida em que citaram as possibilidades de se abordar o patrimônio da igreja em
sala de aula, os docentes foram questionados sobre os empecilhos que enfrentam ou enfrentariam para
pôr em prática os exemplos citados acima. O interessante é que não foi colocado nenhum obstáculo de
ordem prática ou estrutural, como: a falta de material didático ou a falta de transporte para os alunos das
escolas mais afastadas da igreja. Eles responderam que, tanto as escolas quanto a secretaria de educação
os apoiam sempre que solicitadas.

Para a diretora da escola Municipal Valdete Dórea, não há empecilho. Tudo vai depender de cada docente
desenvolver essas atividades[xxv]. A professora das disciplinas de História e de Sociedade e Cultura
acredita que o maior obstáculo seja a insuficiência de literatura que dê suporte teórico aos professores e
alunos. Na perspectiva do professor de Artes, a falta de vontade é o principal obstáculo para que não
sejam desenvolvidas atividades didáticas e pedagógicas com a referida igreja. E que isso não afeta
somente os professores, mas também a equipe diretiva e pedagógica da escola[xxvi].

Para averiguar melhor como o patrimônio da igreja está sendo utilizado nessas escolas, perguntou-se a
cada professor se já utilizaram o templo como um recurso didático em sua prática pedagógica. O professor
de Artes arguido se referiu tanto às visitações ao templo, quanto aos trabalhos artísticos (maquetes,
desenhos...), as lendas que envolvem a igreja, cartões-postais envolvendo as línguas portuguesa e
inglesa[xxvii]. Uma das professoras afirmou já ter utilizado o templo como recurso didático, mas que foi
superficial e sem planejamento[xxviii]. Segundo os professores, essas atividades foram realizadas
isoladamente. Apenas em alguns casos, quando se tratava de um projeto da escola ou da secretaria de
educação, e que o trabalho era interdisciplinar, em especial nos momentos das datas comemorativas.

Para Horta (1999), os objetos patrimoniais são recursos educacionais relevantes, pois permitem o
aprendizado de habilidades e temas que serão importantes para a vida dos estudantes, além de
ultrapassarem os limites de cada disciplina (HORTA, 1999, p. 36). Os procedimentos didático-pedagógicos
e a utilização da realidade no ambiente escolar desenvolvem nas pessoas as capacidades de investigação
e, de variadas leituras do patrimônio. Mas, para isso é necessário traçar metas e objetivos a serem
alcançados com a ação educativa. Assim propõe a Educação Patrimonial.

A Educação Patrimonial é ainda desconhecida para o professor de Artes e a secretária de educação. Para
os demais docentes pesquisados, que afirmaram já ter ouvido falar em Educação Patrimonial, esta é
entendida de forma generalizada, como uma educação direcionada para a valorização, preservação e o
respeito aos patrimônios culturais, materiais e imateriais da localidade. Enquanto isso, a grande maioria
dos educandos entrevistados nunca ouviu falar nos termos Educação Patrimonial, dois que já ouviram não
souberam dizer do que se trata.

Quanto aos educadores que confirmaram ter tido contato com a Educação Patrimonial, foi perguntado a
eles se já desenvolveram ou participaram de alguma atividade que envolvesse tal metodologia. Uns
disseram que não desenvolveram e nem participaram, uma vivenciou tal metodologia durante a faculdade
no curso de História. A professora Antonieta Oliveira declarou, em vários momentos, que utilizou a igreja
como recurso didático e disse que: “pode ser que sim, mas às vezes a gente desenvolve atividades que
pensa que não é aquilo e acaba sendo”[xxix]. Outra professora do 5º ano alegou que começou a aplicar a
Educação Patrimonial com as suas turmas no ano de 2011[xxx].

O patrimônio cultural pode ser uma fonte de informações e valores. Assim, a Igreja Nossa Senhora do
Socorro, enquanto materialização da cultura viva se torna base para a construção de significados e,
consequentemente, de aprendizados para os alunos que vivenciam esse bem cultural. De acordo com
Hugues de Varine (2012) “o papel da educação de base, em família tanto quanto possível, e em todo o
caso, na escola, será o de fornecer os meios intelectuais de adquirir e de manter progressivamente todos
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esses códigos” (VARINE, 2012, p. 92).

Nesse sentido, a opinião dos professores entrevistados sobre o papel da educação municipal para a
preservação do patrimônio local, especificamente a igreja, compartilha com a ideia posta acima devido à
importância da educação no ensino fundamental nessa tarefa. Visto que o objetivo maior da preservação
dos bens materiais culturais não é só a integridade física desses artefatos, mas a compreensão da
realidade e da sua contínua transformação, para a melhoria da qualidade de vida de uma comunidade, que
é desenvolvida a partir das referências temporais e espaciais dos atores históricos (CHUVA, 2002, p. 90).

Assim, para a Secretária de Educação, o papel da escola é: “educar os alunos, passar para os alunos a
importância de preservar e conservar o patrimônio”, e a professora complementou que esses bens (a
igreja e seu acervo), são possuidores de um valor patrimonial, que eles são de todos e devem ser
cuidados[xxxi]. Os demais depoimentos dos professores, que além de enfatizarem a relevância central da
educação para o processo de preservação das evidências culturais locais, inclusive da igreja pesquisada,
também relataram a sua visão sobre a realidade geruense.

Percebe-se nas colocações a preocupação dos educadores com o diálogo com os alunos, e também com a
sociedade. Além da inserção do patrimônio cultural nos currículos escolares, também há o pensamento de
inseri-lo no cotidiano das comunidades. Atualmente, temos que reconhecer que houve avanços
significativos das universidades brasileiras concernentes à questão patrimonial nos cursos de licenciaturas,
mas ainda teremos um longo caminho a percorrer. Porém é válido ressaltar que nesta pesquisa não visa o
aprofundamento na questão da formação dos professores.

Na sequência, o papel da educação voltada para os bens culturais, perguntou-se aos educadores: Quais as
ações desenvolvidas atualmente, que estão ligadas ao patrimônio e a história local Da Secretária de
Educação aos diretores das escolas e demais professores, os entrevistados responderam não conhecer, no
momento, nenhuma ação desenvolvida relacionada aos bens patrimoniais do município. E acrescentaram
que essas ações acontecem nas datas comemorativas, tanto civis quanto da religião católica. Enfim, como
disse a professora Luciana Santana: “infelizmente, são ações pontuais, muito válidas, mas em que outros
momentos poderiam também ocorrer”[xxxii].

Diante do exposto sobre o enfoque do patrimônio no ensino fundamental em Tomar do Geru, e para tornar
mais inteligível essa realidade, fez-se necessário apresentar, segundo os alunos e os professores
participantes da pesquisa, a consciência da comunidade sobre a importância cultural da Igreja Nossa
Senhora do Socorro. Em outras palavras: Se os geruenses conhecem ou valorizam esse patrimônio
cultural

Assim como não compartilhamos de igual forma da memória, também não temos impressões, leituras,
compreensões e sentidos exatamente idênticos referentes a um mesmo objeto cultural. Cada um fará
apropriações de acordo com suas habilidades e competências adquiridas ao longo de sua trajetória de
vida.

Este proceso de apropiación desigual del patrimonio implica también un
reconocimiento respecto de la común reducción que lleva a sostener que el
patrimonio no es valorado socialmente. Por el contrario, lo que debemos entender
como transmisores es que en relación al patrimonio cultural actúan diferentes
grupos de interés que le atribuyen una diversidad de significados (CONFORTI,
2009, p. 9).

Dessa forma, os discentes pesquisados apresentaram respostas um tanto quanto instigantes e
reveladoras. Todos os estudantes do 9º ano contrapuseram em suas respostas a ideia de que a
comunidade geruense, em sua totalidade, tem consciência da importância da igreja enquanto patrimônio
cultural. Eles expuseram seus argumentos usando inicialmente termos e palavras, como: alguns, algumas
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sim outras não, poucas pessoas, minoria e maioria. Isso chamou atenção, pelo fato de que essas alunas
detectam que a comunidade geruense não é homogênea, e sim diversificada.

Na perspectiva dos professores à indagação: Se a comunidade conhece e tem interesse em preservar o
patrimônio cultural local As respostas foram heterogêneas e ricas de informações. Alguns justificaram que
o interesse em preservar é apenas dos católicos, e que as pessoas exploram mais a questão religiosa que
o lado cultural. Outros consideraram que a comunidade em geral tem pouco envolvimento/reconhecimento
sobre os valores patrimoniais da igreja. Tem também quem acredite que, a comunidade possui essa
conscientização de que a Igreja Nossa Senhora do Socorro deve ser preservada.

A atribuição de valores e sentidos pela sociedade aos bens culturais incide na valorização do patrimônio
cultural, e isso se torna possível pelo despertar da sensibilidade nas comunidades através da difusão do
conhecimento sobre os objetos patrimoniais. Essa difusão põe os indivíduos em contato com seu
patrimônio cultural para a criação e o desenvolvimento de mecanismos de interpretação desses bens, que
auxiliem na compreensão desses registros materiais e imateriais culturais.

Considerações Finais

Esse campo multifacetado possibilitou captar diferentes interpretações e representações sobre a relação da
prática educativa das três escolas com o patrimônio da Igreja Nossa Senhora do Socorro, em Geru. Com
isso, verificamos que as interpretações e opiniões dos professores pesquisados ressoam nas visões dos
discentes, e talvez, na comunidade geruense. Logo, os valores que são atribuídos a esse bem patrimonial
pelo corpo docente repercutem na sociedade, como o comprometimento desse segmento social diante dos
desafios da dimensão patrimonial no município de Tomar do Geru.

Outro aspecto do universo analisado foi perceber que a Igreja Nossa Senhora do Socorro é concebida
como bem cultural importante da história do município, mas o processo de articulação desse patrimônio
com as escolas pesquisadas acontece poucas vezes por ano, em momentos pontuais e isolados, as datas
comemorativas. Essa situação é dissonante, visto que os educadores e educandos atribuem a esse objeto
patrimonial tamanha significância para a história local e, ao mesmo tempo, há um distanciamento dos
conteúdos programáticos curriculares e das ações pedagógicas das escolas com este patrimônio.

É preciso reconhecer uma responsabilidade individual e coletiva perante aos artefatos herdados de
gerações antecedentes aos quais conferimos valores que podem “proporcionar prazer aos sentidos,
produzir e veicular conhecimentos” (FONSECA, 2009, p. 51). Não posso afirmar que os pesquisados “não
sabem nada” ou não se interessam pela Igreja Nossa Senhora do Socorro pelo seu acervo, enquanto
exemplos do patrimônio cultural. Eles apresentam leituras e compreensões sobre esses testemunhos
materiais da história, da cultura, das artes e da cidade do Geru. Mas também, em alguns casos é notória a
omissão de alguns professores quanto ao interesse em preservar o patrimônio da igreja, assim como
promover diálogos com a comunidade sobre esse tema.

Não podemos esperar que uma comunidade compreenda o patrimônio cultural apenas na ‘visão científica’.
Afinal, esses bens são polissêmicos e passíveis de variadas leituras e compreensões. Nesse sentido,
acredito que a visão tradicional de Patrimônio deve ser rompida em Tomar do Geru. Assim como os
conceitos de Patrimônio Cultural e de Educação Patrimonial devem ser reconhecidos, reinventados, ou
reconstruídos. Assim, os educadores geruenses podem e devem viabilizar essa integração redirecionando
os saberes e experiências da comunidade para a valorização deste patrimônio local, a Igreja Nossa
Senhora do Socorro e o seu acervo.

Notas

[1] Professora da rede de ensino do Estado de Sergipe e da rede municipal de Aracaju/SE. Membro do
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Grupo de Pesquisa Culturas, Identidades e Religiosidades/UFS. Mestre em Memória Social e Patrimônio
Cultural/UFPel. Especialista em História Cultural/UFS. Graduada em História/UFS.

[i] Este artigo é parte da minha dissertação de mestrado “Igreja Nossa Senhora do Socorro: reflexões
sobre os usos educativos do patrimônio no ensino fundamental em Tomar do Geru/SE”, defendida em
fevereiro/2013 pela Universidade Federal de Pelotas.
[ii] Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas,
nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e artístico Nacional, ser
reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa por cinquenta por cento do dano causado.
[iii] Entrevista concedida por Maria de Fátima Oliveira Macedo, em 13 de julho de 2011.
[iv] Entrevista concedida por Tennyson Silva Sales, em 02 de agosto de 2011.
[v] Entrevista concedida por Sinézia, em 21 de julho de 2011.
[vi] Entrevista concedida por Bruno, em 22 de julho de 2011.
[vii] Entrevista concedida por Luciana Santana da Silva, em 21 de julho/2011.
[viii] Entrevista concedida por Luciana Santana da Silva, em 21 de julho de 2011.
[ix] Entrevista concedida por José Joilson de J. Oliveira, em 14 de julho de 2011.
[x] A partir da comemoração da Independência do Brasil (07/09), Festa de Nossa Senhora do Socorro
(08/09 - Padroeira da cidade), e a emancipação política de Tomar do Geru (25/11).
[xi] Exceto a professora e o professor que ocupam função administrativa, na Secretaria de Educação,
nesses casos seria necessário uma análise mais geral das escolas do município.
[xii] Em entrevista concedida por Carla, em 22 de julho de 2011.
[xiii] Entrevista concedida por Luana, em 22 de julho de 2011.
[xiv] Em entrevista concedida por Maria Eduarda, em 14 de julho de 2011.
[xv] Em entrevista concedida por Sinézia, em 21 de julho de 2011.
[xvi] Em entrevista concedida por Marina, em 14 de julho de 2011.
[xvii] Entrevista concedida por Carla, em 22 de julho de 2011.
[xviii] Entrevista concedida por Luciana Santana, em 21 de julho de 2011.
[xix] Entrevista concedida por Tennyson, em 02 de agosto de 2011.
[xx] Entrevista concedida por Maria Luzia, em 10 de julho de 2012.
[xxi] Entrevista concedida por Veralúcia Pires de Carvalho, em 04 de agosto de 2011.
[xxii] Entrevista concedida por José Joilson de Jesus Oliveira, em 14 de julho de 2011.
[xxiii] Disponível em: &706;http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/introducao.pdf&707;. Acesso em:
10 de jun. de 2012.
[xxiv] Entrevista concedida por Telma, em 21 de julho de 2011.
[xxv] Entrevista concedida por Walflania F. de Souza Araújo, em 22 de julho de 2011.
[xxvi] Entrevista concedida por Tennyson, em 02 de agosto de 2011.
[xxvii] Essa atividade desenvolvida pelo professor José Joilson de J. Oliveira foi parte do meu projeto
monográfico, realizado em 2006.
[xxviii] Entrevista concedida por Maria Luzia Alves Lima, em 01 de julho de 2011.
[xxix] Entrevista concedida por Antonieta O. Reis Aguiar, em 22 de julho de 2011.
[xxx] Entrevista concedida por Maria Raimunda G. Maciel, em 13 de julho de 2011.
[xxxi] Entrevista concedida por Veralúcia P. de Carvalho, em 04 de agosto de 2011.
[xxxii] Entrevista concedida por Luciana Santana da Silva, em 21 de julho de 2011.
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