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RESUMO 

 

 

O objetivo neste estudo é analisar as representações que agentes culturais vinculados ao 
Estado fizeram sobre duas atividades educativas desenvolvidas em Aracaju, entre 1985 e 
1991, com a finalidade de sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação do 
patrimônio cultural: a divulgação da cartilha João Santeiro e o projeto Viver Aracaju. Sob a 
influência da Nova História Cultural e apoiada na análise de discurso proposta por Eni 
Orlandi (2005), entrevistas coletadas, fotografias, leis, decretos, cartas patrimoniais, 
atividades elaboradas pelos alunos, artigos publicados em jornais, livros e produções 
científicas foram analisadas com o propósito de responder ao seguinte problema: quais as 
representações sobre patrimônio cultural e educação patrimonial foram possivelmente 
apropriadas pelos os agentes culturais responsáveis pela elaboração dos dois projetos, no 
período indicado? Como categorias de análise utilizei a ideia de representação e apropriação 
segundo Roger Chartier (1990; 1991; 2009) e campo de Pierre Bourdieu (1989; 2000; 2003).  
 
Palavras-chave: Cartilha João Santeiro. Educação patrimonial. Patrimônio cultural. Projeto 
Viver Aracaju. Representação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The object of this study is to analyze the representations that cultural agents working for the 
State made on two educational activities in Aracaju, between 1985 and 1991, in order to 
sensitize students about the importance of preserving cultural heritage: the dissemination of 
the booklet João Santeiro and project Viver Aracaju. Under the influence of the New Cultural 
History and supported by the analysis of discourse proposed by Eni Orlandi (2005), collected 
testimonies, photographs, laws, decrees, letters to property, activities prepared by students, 
papers published in journals, books and scientific products were analyzed with order to 
answer to the following problem: what the representations of cultural heritage and heritage 
education were possibly appropriated by cultural agents responsible for producing the two 
projects, in the period indicated? As categories of analysis used the idea of representation and 
appropriation according to Roger Chartier (1990, 1991, 2009) and field of Pierre Bourdieu 
(1989, 2000, 2003). 
 
Keywords: The booklet João Santeiro. Heritage education. Cultural heritage. Project Viver 
Aracaju. Representation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A educação patrimonial, com o peso da expressão, surgiu em minha vida no ano de 

2009, quando fui incumbida, pela coordenação da escola em que trabalhava, para organizar 

um projeto educativo que envolvesse a história e a cultura da comunidade. Ao procurar 

subsídios teóricos para a construção desta atividade, localizei alguns registros sobre a 

aplicação de uma metodologia que levava o seu expressivo nome e desde este momento, num 

curioso envolvimento, passei a dedicar grande interesse pelo tema. 

Depois desse inicial encontro, busquei, então, investigar ações voltadas para a 

construção de uma educação para o patrimônio e a frequentar os espaços (em Sergipe) 

voltados aos debates sobre as questões que marcam o campo do patrimônio cultural, 

visualizando a possibilidade de aprofundar estes conhecimentos numa pesquisa científica para 

uma análise sobre como os professores de História representavam a educação patrimonial que 

desenvolviam nos espaços escolares. 

 Com o passar do tempo, a problematização do objeto sofreu alguns ajustes. O olhar 

centrado nas iniciativas individuais de docentes que atuavam nas escolas públicas localizadas 

na Capital, local com maior número de bens tombados pelo Estado, deu lugar ao foco sobre as 

ações educativas empreendidas pela Secretaria de Cultura e que tinham escolas como 

parceiras. A possibilidade de lançar o olhar sobre práticas educativas que buscaram cuidar de 

nossa herança cultural, a fim de destacar que as pesquisas sobre essas ações merecem ser 

problematizadas com novas questões e precisam ganhar um significativo impulso no Estado, 

modificou o meu interesse inicial. Resolvi não mais investigar as práticas de educação 

patrimonial que eram promovidas por docentes de História na atualidade, mas assumir a 

perspectiva histórica e analisar as representações de agentes culturais1 que estiveram 

envolvidos em atividades centradas no patrimônio cultural.   

Acredito que empreender esta pesquisa deveu-se em grande parte à minha trajetória 

pessoal e seguidamente à minha formação acadêmica. Ainda que apregoem o necessário 

distanciamento entre o pesquisador e seu objeto, não posso deixar de assumir que minha 

relação com o universo dos bens culturais não se limita aos espaços acadêmicos. Sem poder 

                                                             
1 Agente cultural é aqui compreendido como um profissional que está vinculado com as iniciativas e 
procedimentos culturais de uma região, atuando como um gestor de práticas culturais e na mediação entre o 
âmbito público e os grupos comunitários na esfera sociocultural. Ainda assim vale registrar que no campo da 
cultura as denominações dos seus profissionais são flutuantes, até mesmo contraditórias. Sobre esta ultima 
questão, consultar: MARTINELL (1999); RUBIM; BARBALHO; COSTA (2012); RODRIGUES (2012). 
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precisar, talvez tenha raízes na infância, quando assistia a devoção de meu avô Gonçalo a São 

Benedito. Ele era dançante da Marujada2, folguedo em adoração ao santo, e também 

participava do Reisado da cidade, guardando no quintal de sua casa, no Prado, cidade onde 

nasci, localizada no extremo sul da Bahia, a enorme carcaça do Boi de Reis, o nosso boi 

grande. 

Ainda sobre as razões para este passo, destaco que a minha formação em licenciada em 

História teve grande importância. O elo entre o saber histórico e as heranças culturais é 

evidente. Um casarão antigo, por exemplo, como uma marca produzida pelas interações que 

deram dinâmica aos acontecimentos que se desenvolveram no passado, assume um valor 

cognitivo de instrumento de informação, e “pode” estar carregado de valores estéticos, 

afetivos e simbólicos que lhe conferem um caráter singular. Ele pode servir, então, como 

matéria prima do conhecimento histórico que se produz mediante a transformação desta 

marca em instrumento de informação e pode ser ainda objeto do estudo histórico, ou mesmo, 

por estar num determinado território, identificá-lo nas suas formas (MATTOZZI, 2008). Há 

uma espécie de relação tríplice entre a história e os bens de valor cultural. Mas somente há 

alguns anos a preocupação com a preservação da memória histórica e do patrimônio cultural 

que a materializa, associada à figura do historiador do patrimônio, tem ganhado impulso no 

cenário acadêmico brasileiro e, por conseguinte, no sergipano. 

 Considero que este trabalho3 faz parte do novo cenário que se configura no Estado e 

pretende contribuir para o aprofundamento dos debates que o envolve. Espero, através do 

conhecimento histórico produzido, ampliar a compreensão sobre as experiências educativas 

voltadas ao cuidado do patrimônio cultural, propiciando um leque de escolhas e 

possibilidades a seus leitores, e ressaltar a demanda de investigações sobre os sentidos 

associados aos discursos que estimularam as ações de educação patrimonial, como também 

apontar a importância que estas tiveram no universo cultural e educativo sergipano.  

 Conforme Marc Bloch (2001), o passado está a serviço do presente e, neste sentido, 

acredito que a motivação da escolha do tema a ser pesquisado e a sua visualização como 

instrumento para análise da realidade que se vive justificam a sua importância. Reforço ser 

salutar o conhecimento de aspectos variados que motivaram atividades educativas 
                                                             
2 A Marujada é uma festa folclórica em homenagem a São Benedito, realizada na primeira segunda-feira após a 
Sexta-feira da Paixão. É considerada uma das festas mais tradicionais do Prado e conta com a participação de 
muitos dançantes vestidos de marujos, que cantam e dançam no cortejo, ao som de instrumentos de corda, 
representando aventuras marítimas. A Marujada acontece em outros Estados brasileiros e por vezes recebe o 
nome de Chegança.  
3 Vale registrar que esta dissertação é parte das produções do GREPHES (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a 
História do Ensino Superior), que possui como segunda linha de interesse as investigações que aliam educação e 
patrimônio cultural. 
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desenvolvidas com o intento de resguardar o patrimônio cultural sergipano, para inclusive 

abandonar a premissa de que no Estado nada foi feito no campo da educação patrimonial. 

 Ainda sobre aspectos que engendraram esta pesquisa, destaco que este é um trabalho 

de História da Educação, assentado sobre os pressupostos da Nova História Cultural. Ele trata, 

antes de tudo, sobre sentidos e representações que agentes culturais fizeram sobre 

experiências educativas passadas, conforme as novas proposições e concepções sobre a 

prática historiográfica, que, a partir de meados da década de 1980, alteraram o modus 

operandi da historiografia educacional produzida no Brasil (CARVALHO, 2004).  

 A Nova História Cultural, de um modo particular, mostrou novas possibilidades de 

construção do conhecimento, ao buscar identificar o modo como diferentes lugares e 

momentos uma realidade social é construída, pensada e dada a ler (CHARTIER, 1990). No 

campo da História da Educação, os seus aportes redirecionaram o olhar e possibilitaram a 

seleção de novos objetos, que pediram outras fontes, em busca da construção e valorização de 

múltiplas representações. 

 Nessa esteira da Nova História Cultural, este trabalho tem como objetivo investigar as 

representações que agentes culturais vinculados ao Estado fizeram sobre duas atividades 

educativas desenvolvidas na Capital, com a finalidade de sensibilizar os alunos sobre a 

importância da preservação do patrimônio cultural: a divulgação da cartilha João Santeiro e o 

projeto Viver Aracaju. O recorte da investigação, entre 1985 e 1991, não se deu propriamente 

em função de uma determinada realidade histórico-social concernente a uma delimitação 

espaço-temporal preestabelecida, mas em função do período e local onde foram realizadas as 

duas experiências de educação patrimonial, consideradas relevantes pelos agentes culturais – 

dentre elas a professora Ana Conceição Sobral4, figura emblemática no campo da gestão do 

patrimônio cultural em Sergipe.  

 De certo modo, boa parte dos componentes que integravam a Divisão do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Arqueológico (DPHAA) da Fundação Estadual de Cultura de Sergipe 

(FUNDESC) e que atuou na confecção da cartilha João Santeiro, em 1985, assistiu à 

promulgação da Constituição Federal, elaborada após o período ditatorial e com nítida 

configuração protecionista, mostrando preocupação em garantir o exercício dos direitos 
                                                             
4 Ana Conceição Sobral de Carvalho é graduada em Educação Artística pela Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro e museóloga reconhecida pelo Conselho Regional de Museologia da 1ª região. Foi estagiária no Museu 
Nacional de Belas Artes, diretora do Museu Histórico de Sergipe (MHS) na década de 1970 e desde esse período 
atua no campo do patrimônio histórico e artístico sergipano. Organizou diversas obras, dentre elas o Álbum 
Horácio Hora  (2004) e Monumentos Sergipanos: bens protegidos por lei e tombados através de decretos do 
Governo do Estado (1º edição, 2006; 2ª edição, 2007). Atualmente é Coordenadora de Preservação da 
Subsecretaria de Estado do Patrimônio Histórico e Cultural (SUBPAC), órgão vinculado à Secretaria de Estado 
da Casa Civil. 
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culturais, o acesso às fontes da cultura nacional e a liberdade das manifestações culturais 

(PEREIRA, 2008), e sob a luz de uma nova compreensão de patrimônio cultural expressa na 

nova Carta, elaboraram, em 1990, o projeto Viver Aracaju. 

 Assim, esta análise constitui necessariamente uma leitura da realidade social através 

do destaque a documentos selecionados para responder ao problema: quais as representações 

sobre patrimônio cultural e educação patrimonial, possivelmente apropriadas pelos os agentes 

culturais responsáveis pela elaboração dos dois projetos, nos dois períodos? Ou seja, buscou-

se aqui perceber, além de uma recorrência de padrões de representação, as singularidades e 

variações entre o desenvolvimento das duas práticas, e por trás deles, as relações sociais que 

os geraram. 

 A ideia de representação utilizada é aquela elaborada pelo historiador francês Roger 

Chartier ao longo de suas pesquisas. A representação é uma construção que imprime 

determinada leitura de mundo, em um dado lugar, e permite a compreensão sobre as maneiras 

pelas quais os sujeitos dão inteligibilidade ao mundo social do qual fazem parte: 

 

A noção de representação não nos afasta nem do real nem do social. Ajuda 
os historiadores a se desfazerem da ideia muito magra do real, como escrevia 
Foucault, que durante longo tempo foi a sua, insistindo na força das 
representações, sejam elas interiorizadas ou objetivadas. As representações 
não são simples imagens, verdadeiras ou falsas, de uma realidade que lhes 
seria externa; elas possuem uma energia própria que leva a crer que o mundo 
ou o passado é, efetivamente, o que dizem que é (CHARTIER, 2009, p. 52).  

 

Representar é como trazer para o presente o ausente vivido e, desta forma, poder 

interpretá-lo, “[...] é, pois, fundamentalmente, estar no lugar de, é presentificação de um 

ausente; é um apresentar de novo, que dá a ver uma ausência. A ideia central é, pois, a da 

substituição, que recoloca uma ausência e torna sensível uma presença” (PESAVENTO, 

2004, p. 40). 

 A representação não é uma cópia do real, sua imagem perfeita, espécie de reflexo, mas 

uma construção feita a partir dele, e que, portanto, envolve processos de percepção, 

identificação, reconhecimento, classificação, legitimação e exclusão. São traços portadores do 

simbólico, de códigos de outro tempo. São registros de significado para as questões que 

levanto. Estou convicta de que aqui vou construir uma representação do já representado.  

 Indissociável da ideia de representação, a apropriação também se configurou como 

elemento norteador deste trabalho, ao indicar os usos e interpretações do patrimônio cultural 

pelos agentes culturais ligados ao Estado. Destaco que a noção de apropriação está 
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diretamente relacionada às condições e possibilidades das iniciativas individuais de uso dos 

objetos que são postos e que o seu registro é indicado a partir da forma como tais produtos 

foram utilizados.  

O conceito de apropriação certamente auxilia o entendimento dos diversos modos 

através dos quais os grupos ou indivíduos fazem usos dos significados e práticas que 

partilham com os outros. Estou certa de que uma investigação ancorada nesta noção permite a 

construção de “uma história social das interpretações, remetidas para suas determinações 

fundamentais" (CHARTIER, 1990, p. 26) e, por conseguinte, comporta o tratamento aos 

objetos e suas falas construídas a partir da sua materialidade, e impede, assim, que o sentido 

seja dissociado das condições e dos meios materiais e que a representação seja definida de 

modo único.  

Vale ressaltar a complexidade das relações que influenciam as apropriações do real e 

constroem as representações sobre ele. Partilho da compreensão de que os atores sociais estão 

inseridos espacialmente em determinados campos sociais e que a posse de grandezas de certos 

capitais (cultural, social, econômico, político, artístico, etc.) condiciona seu posicionamento 

(AZEVEDO, 2003), logo, a categoria de “campo” assentada na produção do francês Pierre 

Bourdieu, também marcou o desenvolvimento desta pesquisa. 

“Campo” é aqui compreendido como um espaço social onde múltiplas relações se 

processam entre agentes que compartilham interesses em comum, disputam posições, ainda 

que não disponham dos mesmos recursos e competências, dos capitais; como “espaço das 

relações de força entre agentes e instituições que têm em comum possuir o capital necessário 

para ocupar posições dominantes nos diferentes campos (econômico ou cultural, 

especialmente)” (BOURDIEU, 2000, p. 244). 

Assim, partindo do entendimento de que (num campo) uma rede de relações objetivas 

entre posições são constituídas em sua existência, de acordo com as determinações que elas 

impõem aos seus ocupantes, agentes ou instituições, levei em consideração a configuração 

dos campos que envolvem o objeto em pauta, apoiada, inclusive, pelo seguinte registro de 

Pierre Bourdieu: 

 

Compreender a gênese social de um campo, e apreender aquilo que faz a 
necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que 
nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é 
explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo arbitrário e do não-motivado 
os actos dos produtores e as obras por eles produzidas e não, como 
geralmente se julga, reduzir ou destruir (BOURDIEU, 1989, p. 69, grifo do 
autor).  
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Sobre os elementos metodológicos deste trabalho, saliento que utilizei, como fonte 

central de pesquisa, os depoimentos coletados com os sujeitos dessa história, não apenas pela 

proximidade do marco cronológico estabelecido, mas pela carência de outros registros. A 

aplicação metodológica deu-se segundo a sugestão de Chantal de Tourtier-Bonazzi (2006), 

apresentada em “Arquivos: propostas metodológicas”, artigo integrante da obra Usos & 

abusos da história oral, que discorre sobre o desenvolvimento da entrevista, sua seleção e 

roteiro, a transcrição e a publicação.  

O acolhimento do relato oral foi, então, realizado sistematicamente5: com entrevistas 

semidirigidas, gravadas e posteriormente transcritas, feitas após o levantamento de dados 

juntos aos arquivos, livros e biografia do autor e de conversas preliminares sobre o objeto da 

pesquisa.  

Ainda que tenha ciência que nenhum sistema de escrita seja capaz de reproduzir o 

discurso com absoluta fidelidade, acredito que o produto da História Oral – o depoimento 

reunido – não é uma fonte de menor valor. Sua validade é coerente com o ofício do 

historiador, que deve lidar com a subjetividade presente em todos os indícios. Um documento 

escrito não possui um valor hierárquico superior a outros tipos de fontes. Conforme Paul 

Thompson, ao tratar sobre a interpretação da evidência oral para a apresentação da história: 

“[...] as habilidades essenciais para julgar a evidência, escolher o trecho mais expressivo, ou 

dar forma a uma exposição são muito semelhantes a quando se escreve história a partir de 

documentos” (THOMPSON, 1992, p. 299). 

Saliento também que para a exploração dos testemunhos orais transcritos utilizei a 

leitura da Análise de Discurso assentada na compreensão de Eni Orlandi (2005). Assim, 

busquei compreender como o simbólico e o político se associam na linguagem dos sujeitos 

entrevistados. O sujeito do discurso é concebido aqui como histórico, social e descentrado, ou 

seja, atravessado pela ideologia e pelo inconsciente, e sabedor da sua inserção no mundo 

coletivo que o cerca: “O sujeito de linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real da língua 

e também pelo real da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam” 

(ORLANDI, 2005, p. 20). Assim, a aparição do discurso é contextualizada como um 

                                                             
5 Conforme algumas regras expostas por Chantal de Tourtier-Bonazzi (2006) no citado artigo, a reprodução dos 
depoimentos deu-se da seguinte forma: as passagens pouco audíveis foram colocadas em colchetes; as dúvidas, 
os silêncios, as rupturas sintáticas, assinalados por reticências; o grifo foi usado para anotações; as palavras 
usadas com forte entonação foram grafadas em negrito; o texto foi organizado em parágrafos e os equívocos por 
parte do entrevistado foram registrados em notas. 
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“acontecimento”, pois funda uma interpretação, uma ação no mundo que está acompanhada 

da seleção dos sentidos ou sua exclusão no processo de interlocução. 

 Ainda sobre as fontes utilizadas na pesquisa, destaco que a seleção de documentos 

escritos, trabalhos produzidos pelos alunos e fotografias6 que chegaram até a mim foi fruto de 

uma guarda cuidadosa da professora Ana Conceição Sobral, embora façam parte do arquivo 

oficial da SUBPAC. Infelizmente, a chamada massa documental da Secretaria de Cultura do 

Estado de Sergipe – a qual estava subordinada a FUNDESC –, desde o seu surgimento até o 

ano de 2000, tem paradeiro incerto. Também foram consultados jornais que circularam no 

período, leis promulgadas pela Assembleia Legislativa, decretos expedidos pelo Poder 

Executivo Estadual e Cartas Patrimoniais7.  

A questão das fontes, realmente, foi um grande desafio para esta pesquisa, pois o 

documento histórico define o espaço de atuação do pesquisador e a amplitude da sua busca. 

De toda sorte, conforme o historiador francês Lucien Le Febvre, o saber histórico pode ser 

construído com tudo o que a habilidade do historiador permite utilizar (FEBVRE apud LE 

GOFF, 1996). Somado a isso, também estou certa de que a ideia de fonte como mero 

instrumento de mediação e testemunho de uma realidade é altamente frágil. Na realidade, as 

fontes são representações carregadas de múltiplos sentidos, que embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses 

de grupos que as forjam. Cabe ao historiador desmontar o documento, desmistificá-lo como 

verdade herdada do passado confrontá-lo, com rigor, a outras fontes.  

A respeito das produções de caráter histórico e sócio-histórico que possuem como 

objeto o patrimônio cultural no Brasil, ainda que o volume de trabalhos seja expressivo, 

acredito que algumas certamente precisam ser mencionadas na ocasião desta Introdução, por 

serem obras de referência e por tratarem da trajetória desse cuidado no país. A primeira delas 

é O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil, de 

Maria Cecília Londres Fonseca (2009). Como sugere seu subtítulo, a obra analisou a trajetória 

da política federal de preservação de acervos culturais no Brasil e discorreu sobre as distintas 

concepções e formas de atuação no campo do inventário e proteção desses acervos entre os 

anos de 1930 a 1980. A autora tratou sobre a questão da concentração dos bens culturais e dos 

efeitos de sua preservação no contexto urbano e o fato de que a ideia de patrimônio a ser 

                                                             
6 Conforme Peter Burke (2004), as imagens, assim como textos e testemunhos orais, constituem uma forma 
importante de evidência histórica. Deste modo, ao utilizar fotografias, busquei investigar os interesses que 
direcionaram a sua produção e circulação, a fim de estudar o significado e o conteúdo cultural que expressam.  
7
 Espécie de compromissos assinados por países e/ ou instituição acerca da preservação do patrimônio cultural 

com o intuito de uniformizar os discursos do cuidado ao bem cultural (SALCEDO, 2007). 
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preservado perpassa a defesa da cidadania, revelando-se uma grande contribuição para a 

compreensão e análise da ação institucional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). 

 Outro reconhecido trabalho é Imagens do passado: a Instituição do patrimônio em São 

Paulo – 1969-1987, de Marly Rodrigues (1999). Este texto (fruto de uma tese de doutorado), 

a partir da análise de atas de reuniões do Conselho, estuda os processos de estudo de 

tombamento, leis e decretos, relatórios de gestão, correspondências, entrevistas e jornais. A 

autora produziu uma análise sobre uma das áreas de instituição de memória da sociedade, pelo 

poder público de São Paulo. Estudou o patrimônio, a partir da criação do Conselho de Defesa 

do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, em 1968. A pesquisa discorreu 

sobre a atuação do Conselho desde sua fundação até 1987, quando o órgão define um perfil de 

atuação que permanece até o presente momento, sendo possível localizar, através dele, os 

dilemas políticos e culturais daqueles que decidem sobre o que deve e o que não deve ser 

considerado monumento da memória nacional. 

 Em As fachadas da história: as origens, a criação e os trabalhos do SPHAN, 1936 – 

1967, Silvana Rubino (1991) investigou quais as condições para a seleção de bens 

patrimoniais a serem tombados, compreendendo este processo de seleção à luz de Eric 

Hobsbawm e conforme a ideia de invenção das tradições. Esta dissertação, além do enfoque 

da trajetória heroica do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 

também discutiu a lógica das fontes oficiais para a compreensão dos tombamentos.  

 Também destaco o trabalho monográfico Educação Patrimonial no IPHAN, defendido 

por Cléo Alves Pinto de Oliveira, em 2011, em Brasília, junto à Diretoria de Formação 

Profissional da Escola Nacional de Administração Pública, como parte dos requisitos 

necessários para obtenção do grau de Especialista em Gestão Pública, um dos poucos 

trabalhos no Brasil que se “aventura” a investigar a trajetória da educação patrimonial no 

universo da instituição preservacionista. A monografia buscou analisar as propostas e ações 

educativas empreendidas pelo IPHAN ao longo de sua história, com o propósito de apresentar 

um quadro da evolução da educação patrimonial dentro dele, contrapondo a enunciação da 

atividade à sua efetiva realização.   

Em Sergipe, vários trabalhos já marcam o campo de uma nova historiografia do 

patrimônio cultural, que ganhou fôlego a partir dos anos de 2000 no Estado e que, é bem 

verdade, serve-se de tudo o que estiver disponível e for capaz de representar a dinâmica da 

história (MARTINS, 2009). Segundo consulta ao inventário do Programa de Documentação e 

Pesquisa Histórica, do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
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cerca de 100 monografias se debruçaram, como tema de trabalho, sobre bens portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória do povo sergipano. 

 Entre estas produções, avulto três trabalhos monográficos, pela relação direta com o 

tema desta investigação e o seu desenvolvimento: a monografia de Jorge Luiz Mendonça 

(2006), As Bases Legais dos Bens Tombados pelo Governo de Sergipe, que disponibiliza o 

suporte legal dos bens tombados pelo Estado de Sergipe; Patrimônio e Identidade: uma 

experiência com Educação Patrimonial em Tomar do Geru/ SE, 2006, de Maria Socorro 

Soares dos Santos (2007), que apresenta o relato de uma experiência da aplicação da 

metodologia de Educação Patrimonial segundo os preceitos lançados no Guia Básico de 

Educação Patrimonial, tratados no capítulo seguinte desta dissertação; e o trabalho de Carla 

Oliveira Santos (2011), intitulado Um passeio pela História: conhecendo Aracaju dos séculos 

XIX e XX através dos monumentos patrimoniais do seu centro histórico, que reforça a 

possibilidade de explorar a história que se desenrolou no espaço central de Aracaju através 

dos seus monumentos históricos. 

 Por certo, o domínio do campo patrimonial em sua dimensão sociocultural dilatou-se 

de tal modo que hoje não possui mais fronteiras precisas, tornou-se um “terreno brumoso e 

com um nível de opacidade peculiar” (CHAGAS, 2007, p. 208). A palavra patrimônio (ainda 

hoje) possui a capacidade de expressar uma totalidade difusa, talvez pelas definições e 

redefinições que o termo sofreu, a fim de organizar a capacidade operacional do seu campo. 

Embora haja certa multiplicidade de sentidos que circundam o termo, para esta análise optei 

pela compreensão de patrimônio cultural à luz da Carta Constitucional em vigor, logo mais 

apresentada, e preservei os momentos anteriores ao ano de 1988 de sua utilização, aplicando, 

em seu lugar, a noção de patrimônio histórico e artístico conforme legislação da época. 

Outro problema conceitual perpassa a expressão “educação patrimonial”: estaria ela 

associada a uma determinada metodologia ou como campo de trabalho, de reflexão e ação? 

Alguns pontos deste impasse serão levantados ao longo do desenvolvimento deste trabalho, 

mas desde já alerto que aqui o uso do termo “educação patrimonial” está para além do embate 

que o promoveu e assenta-se na relação entre a ação educativa e os bens que integram o 

patrimônio cultural. A opção pelo seu uso deveu-se à compreensão de muitos agentes 

culturais, isto é, as atividades educativas em questão são expressões de atividades de educação 

patrimonial, tal qual a posição de Ana Conceição Sobral sobre a equipe de trabalho da 

DPHAA da FUNDESC: 
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A Divisão de Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico era formada 
por uma equipe de profissionais ligados às artes, à história, à arqueologia, às 
letras, à educação e à arquitetura [...] Esse grupo foi pioneiro na realização 
de inspeções e propostas de restauração, publicações em forma de catálogos 
sobre Aracaju e São Cristóvão, “Memória de Aracaju” e “Aspectos 
Históricos, Artísticos, Culturais e Sociais da Cidade de São Cristóvão” e 
projeto de educação patrimonial, também voltado para a educação, como 
“Revivendo Aracaju”, “Cartilha João Santeiro”, entre outros (CARVALHO; 
ROCHA, 2007, p. 24). 

 

Assim, a educação patrimonial ora se revestiu como uma ação pedagógica que visa 

inculcar os valores de preservação às heranças culturais da sociedade, ora foi compreendida 

sob a luz do pensamento defendido por Pierre Bourdieu, como um campo conflitante, em que 

várias abordagens são postas e questionadas.  

A respeito da estrutura desta dissertação, ela está organizada em três capítulos e uma 

parte dedicada às considerações finais. O primeiro deles, denominado Patrimônio cultural e 

educação: caminhos desta relação no Brasil, trata sobre a trajetória do diálogo dos dois 

campos no país e, com esse propósito, foi estruturado em três subdivisões: 1.1. A relação 

patrimônio cultural e educação no presente; 1.2. Maria de Lourdes Parreira Horta e a 

educação patrimonial no Brasil; 1.3. O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

e a via educativa como instrumento de preservação.  

 O segundo capítulo do trabalho, O lugar do patrimônio cultural na gestão da 

cultura em Sergipe, aborda as diferença conceituais sobre política cultural e gestão cultural, 

e apresenta a minha tentativa de lançar alguns marcos da trajetória da gestão da cultura no 

Estado. No último capítulo, Representações sobre educação e patrimônio cultural através 

da cartilha João Santeiro e do projeto Viver Aracaju, serão analisadas as representações 

sobre a confecção e aplicação da atividade cartilha João Santeiro, posta em circulação em 

1985, e do projeto Viver Aracaju, desenvolvido em 1990, e sobre a ideia de patrimônio 

cultural.   

Ao longo destes capítulos muitos conceitos foram utilizados, juntamente com as 

categorias representação, apropriação e campo, para responder ao problema proposto e 

facilitar a sua leitura e compreensão. Optei por apresentá-los ao longo do texto de modo 

pragmático e instrumental, diante das singularidades do estudo. Acredito que, deste modo, os 

conceitos revelam-se não apenas elementos descritivos ou reveladores do mundo, mas 

também são constitutivos e produtores de realidade. 

Para encerrar a parte introdutória deste trabalho, retomo a defesa da sua importância, 

agora firmada a partir do argumento apresentado pela historiadora francesa Françoise Choay 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CEUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FFran%25C3%25A7oise_Choay&ei=tkyiT9v3BoGm8ASIoM3oCA&usg=AFQjCNFW3tBhAm_mraJp-KHSrUYZ1uYy8A&sig2=NgcL-qTBYFSHHnUGZ7KVpw
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(2006): “o culto que se rende hoje ao patrimônio [...] deve merecer de nós mais do que 

simples aprovação. Ele requer questionamento, porque se constituiu num elemento revelador, 

negligenciado, mas brilhante, de uma condição da sociedade e das questões que ela encerra” 

(CHOAY, 2006, p. 12). Assim, penso que o estabelecimento de investigações sobre os 

processos de releitura da questão do patrimônio, em curso permanente, de certa forma implica 

o envolvimento de novos atores e o desenvolvimento da consciência sobre a importância de 

construir instrumentos para sua preservação e divulgação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CEUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FFran%25C3%25A7oise_Choay&ei=tkyiT9v3BoGm8ASIoM3oCA&usg=AFQjCNFW3tBhAm_mraJp-KHSrUYZ1uYy8A&sig2=NgcL-qTBYFSHHnUGZ7KVpw
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2. PATRIMÔNIO CULTURAL E EDUCAÇÃO: CAMINHOS DESTA RELAÇÃO NO 

BRASIL  

 

 

 O cuidado com patrimônio cultural ganha cada vez mais destaque no cenário da vida 

atual por todo o mundo. No Brasil, a ampliação do conceito por meio da Constituição de 1988 

e o estabelecimento dos instrumentos de preservação do chamado patrimônio imaterial – 

inventário e registro – através do Decreto 3.551 de 04 de agosto de 2000, contribuiu social e 

politicamente para a construção de um acervo farto e diversificado de expressões culturais. 

Aliado a isso, as atividades educativas que enfatizam a importância do cuidado com as 

heranças culturais com vistas à cidadania são valorizadas e despertam a atenção dos órgãos de 

preservação brasileiros, ao ponto de serem incluídas no desenvolvimento da gestão do 

patrimônio cultural reconhecido pelo Estado. 

 Sem dúvida esta é uma interpretação contemporânea acerca da ideia de patrimônio e 

de seu cuidado que surge diante da necessidade de redefinir sua competência exequível.  

Logo, compreender o campo do patrimônio cultural e como a sua relação com a ação 

educativa se configura no presente exige o entendimento de sua historicidade, como esta 

ligação foi construída a partir de problemas específicos e como foi marcada ao longo do 

tempo por heranças e descontinuidades, como foi definida em determinados momentos e 

seguidamente ressignificada. 

Este capítulo tem com objetivo tratar sobre a trajetória do diálogo entre patrimônio 

cultural e educação no país, a partir de três relevantes eixos, que estão diretamente 

relacionados, e também atravessados, de certo modo, pelas concepções de educação 

patrimonial assumidas pelo IPHAN, mais antigo órgão de preservação do patrimônio no 

Brasil e que, desde sua fundação, nos anos de 1930, acabou por moldar e direcionar as 

políticas de salvaguarda  no Brasil.  

 

2.1. A RELAÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL E EDUCAÇÃO NO PRESENTE  

  

 A palavra patrimônio está historicamente associada à noção de herança, de bens de 

família. De origem latina, a expressão surgiu no âmbito privado do direito de propriedade e se 

referia à transmissão de bens no seio da elite patriarcal romana. Com a difusão do 

cristianismo e do advento da modernidade, foi agregado a esse termo, até então associado ao 

universo aristocrático da antiguidade clássica, o valor simbólico e coletivo e nesse bojo 
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ganhou importância a prática do colecionismo e estudo dos objetos valorados (FUNARI; 

PELEGRINI, 2006). 

 A consolidação do Estado Nacional Moderno e em especial a Revolução Francesa 

promoveram uma transformação de caráter categórico à ideia de patrimônio. O processo 

revolucionário que marcou a história da França no final do século XVIII trouxe consigo a 

prática do vandalismo e contra as consequências trazidas por ela exigiu-se a incorporação de 

marcas históricas ao domínio nacional. Nesse cenário passou-se a associar, a alguns bens 

materiais, os valores nacional, cognitivo e artístico, como também se iniciou a organização 

dos elementos que hoje incorporam uma autêntica política de conservação do patrimônio 

edificado. Surgiu então a ideia de monumento histórico, que, diferente do monumento, cuja 

destinação memorial foi pensada a priori, não é criado como tal, mas construído a posteriori 

pelos olhares convergentes do historiador e do amante da arte, que o seleciona na massa de 

edifícios existentes (CHOAY, 2006).   

Assim, a noção moderna de patrimônio configurou-se a partir desse período e até a 

atualidade mostra-se relacionada ao sentido de conservação de elementos do passado que 

podem estabelecer uma mediação com o presente. Ela se delineou mediante o estabelecimento 

de um determinado olhar especializado que passou a selecionar e atribuir certos valores a bens 

concretos, num rol de estruturas resistentes ao desaparecimento de formas tradicionais de 

construção das memórias compartilhadas por todos.  

 Inicialmente a ideia de patrimônio de uma nação foi orientada por uma preocupação 

prática, mas depois, no século XIX, passou a ser movida por uma ação política e pedagógica 

no contexto de construção das identidades dos estados nacionais. Conforme Zita Possamai 

(2012), a propriedade dos bens como posse da nação expressou “[...] a preocupação com a 

criação de expedientes simbólicos da constituição imaginária da nacionalidade como 

importante meio pedagógico de ensinar as futuras gerações sobre a história nacional” 

(POSSAMAI, 2012, p. 130).  

 Durante o século XX, o patrimônio nacional e sua noção de bem histórico e artístico 

atingiu sua pujança, como bem registrou Mário Chagas (2007). Em várias partes do mundo os 

vestígios distantes no tempo e no espaço foram tomados como parte do patrimônio nacional, 

integrando projetos de construção das nacionalidades – no Brasil, inclusive, os cuidados de 

modo sistemático com o que hoje chamamos de patrimônio cultural deram-se nos primeiros 

anos da década de 1930 – mas, com o fim da II Guerra Mundial e a derrota dos fascistas, foi 

posta em questionamento a utilização do passado e suas heranças de modo particularista. O 

surgimento da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
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Cultura) e a emergência de novos agentes sociais e com múltiplos interesses no cenário social 

e político fragilizaram a defesa de um patrimônio homogêneo e contribuíram para o 

desenvolvimento de abordagens mais abrangentes e menos restritivas de cultura, assentadas 

no princípio do respeito à diversidade humana e ambiental:  

 

[...] havia um patrimônio cultural a ser preservado e que incluía não apenas a 
história e a arte de cada país, mas o conjunto de realizações humanas em 
suas mais diversas expressões. A noção de cultura incluía hábitos, costumes, 
tradições, crenças; enfim, um acervo de realizações materiais, e imateriais, 
da vida em sociedade. Duas concepções afirmaram-se em primeiro lugar, a 
de que mesmo no interior do contexto nacional existiam culturas diversas e 
plurais, ou seja, a de que cada nação comportaria uma infinidade de culturas 
e subculturas; em segundo, a noção de que a cultura congregava bens 
materiais e imateriais e intangíveis (ABREU, 2009, p. 37). 

 

 Desse modo, a partir da segunda metade do século XX, a trajetória do patrimônio foi 

desviada da ênfase aos bens relativos à cultura material de valor artístico e histórico e passou 

a caminhar ao lado do conceito antropológico de cultura. Assumiu-se, então, a ideia de 

cuidado a um patrimônio vinculado à memória social8, através da qual se construíam e se 

reconstruíam as identidades de grupos, de sociedades, de nações e de povos. 

 Atualmente o campo do patrimônio cultural estruturado sob essa perspectiva encontra-

se em nítida expansão e mudança. Os temas que marcam esse espaço (a questão da 

preservação e da memória) estão em evidência e ocupam um papel central nos debates sobre a 

cultura e o planejamento futuro da vida em sociedade. O patrimônio cultural deixou de ser 

uma temática de interesse restrito para grupos de intelectuais e transformou-se nos últimos 

anos num objeto capaz de mobilizar e gerar controvérsias para o grande público.  

 Parte dos motivos que engendram essa nova realidade possivelmente está associada à 

globalização, fenômeno que se caracteriza por “processos que promovem a interconexão 

internacional [...] – aumentando os fluxos de comércio, investimento e comunicação entre as 

nações” (HIRST; THOMPSOM, 2002, p. 247). O termo globalização – um dos mais 

difundidos nas últimas décadas como definidor da sociedade contemporânea – transita entre 

vários conceitos e abordagens que alinham o poder de transformação da paisagem social que 

esse fenômeno possui e reconhecem os sentidos de internacionalização, liberalização, 

                                                             
8 A memória social pode ser compreendida como uma construção coletiva, que depende das condições em que é 
evocada, transmitida e entendida. Ela se forma e se reproduz no contexto das interações em que são partilhadas 
as experiências coletivas, nos espaços diariamente vividos pelas populações. Segundo James Fentress e Chris 
Wickham (1992), é um processo ativo de busca de significado que reestrutura os elementos a serem lembrados 
de forma a conservá-los, reordená-los ou excluí-los. Sobre o tema vale consultar: POLLAK (1989; 1992); 
GONDAR, DODEBEI (2005); HALBWACHS (2006). 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=Halbach+mem%C3%B3ria&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.espacoacademico.com.br%2F056%2F56carvalhal.htm&ei=8wTwUI3KFoei8AS74YHwBA&usg=AFQjCNH_jnGeuV0k-RDhGEc23gQnSCpVRQ&bvm=bv.1357700187,d.eWU
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universalização, ocidentalização e mudança na natureza do espaço social que estão agregados 

a ele (RAMOS, 2005).  

 Em linhas gerais, a globalização está relacionada com a intensidade nos níveis de 

migração entre fronteiras e nos comércios e finanças internacionais, que ganhou força nas 

últimas décadas e que tornaram o mundo global sem barreiras regulatórias, moldado em um 

espaço social compartilhado por forças tecnológicas e econômicas com as estruturas sociais 

da modernidade – como o capitalismo, o racionalismo e o industrialismo – espalhadas e 

contributivas à universalização das culturas.  

 No entanto, sobre esta última marca da globalização, ainda que exista este movimento 

em direção à universalização das culturas, a dinâmica societária evidencia que o fenômeno 

transforma a busca da identidade dos grupos e do sujeito, atribuída ou construída, numa fonte 

fundamental de significado social. No presente há uma tendência de construção da ação social 

e política em torno das identidades enraizadas no passado e no espaço das comunidades ou 

construídas com significado e espiritualidade.  

 Os processos que envolvem a globalização parecem estabelecer uma nova relação 

entre as culturas locais e a cultura global, quando, numa espécie de contra movimento, ao 

disseminar a cultura mundializada, influencia os padrões de comportamento e provoca a 

valorização da tradição e o fortalecimento dos regionalismos manifestos na identidade 

cultural9.  

 O nosso mundo é reconhecido verdadeiramente como um espaço interdependente e 

pluricultural e a necessidade de sua compreensão a partir de uma perspectiva múltipla que 

articule identidade cultural, interconexão global e política multidimensional ganha cada vez 

mais legitimidade. Deste modo, acredito que boa parte dos motivos que contribuem para esta 

nova configuração no campo do patrimônio cultural esteja diluída dentro do fenômeno da 

globalização, que, com sua tendência à uniformização de comportamentos e formas de vida e 

o fortalecimento dos meios de comunicação em massa, fomentam o reaparecimento e a 

asserção das identidades culturais locais (e não o seu enfraquecimento). Conforme assegura o 

arquiteto e filósofo mineiro Leonardo Barci Castriota: “na esteira da globalização 

avassaladora, surpreendentemente a tradição reaparece, renovada, e se reafirma como uma 

força viva” (CASTRIOTA, 2009, p. 12). 

 No Brasil é possível apontar outro elemento motivador para o processo de valorização 

                                                             
9 A identidade cultural possui relação com o sentimento de pertencimento a um conjunto de sentidos e 
significados que absorvemos ao longo da vida, que, portanto, construímos. Stuart Hall define-a como um 
discurso, como “[...] um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações, quanto a 
concepção que temos de nós mesmos” (HALL, 1999, p. 50). 
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do patrimônio cultural ocorrido nos últimos anos: a ampliação do conceito de patrimônio 

cultural assumido no país a partir de 1988, com a promulgação de uma nova Constituição, 

acompanhando a tendência de muitos países do globo. 

 

A Constituição de 1988 representou, pelo menos em nível formal, um 
avanço considerável ao elevar à categoria de direitos fundamentais da pessoa 
humana os direitos culturais, expresso nos arts. 215 e 216 e ao consagrar 
dois princípios basilares que devem nortear a política de preservação de 
nosso patrimônio histórico-cultural (ORIÁ, 2010, p. 09). 

 

A Constituição Federal, elaborada após um período ditatorial da história brasileira, e 

contando com a participação ativa dos movimentos sociais em sua elaboração, instituiu o 

Estado Democrático de Direito, que assegurou o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social. Ela assumiu uma configuração claramente protecionista, mostrando-se preocupada em 

garantir também o exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes da cultura nacional e a 

liberdade das manifestações culturais (PEREIRA, 2008).  

 Na Carta de 1988 são expressamente consagrados os princípios da cidadania cultural e 

diversidade cultural, cabendo ao Estado garantir a plenitude dos direitos culturais e o acesso 

às informações sobre a cultura nacional, como o apoio e incentivo à valorização e difusão das 

diversas manifestações. Além disso, neste central documento da vida brasileira, também foi 

proposto que através de uma lei específica fossem fixadas datas comemorativas de grande 

significado para os diferentes segmentos éticos e nacionais, reconhecendo a pluralidade 

étnico-cultural da formação histórica brasileira. 

 Por certo, uma das mais valiosas inovações presentes nessa Constituição (ainda em 

vigor) foi a ampliação do conceito de patrimônio cultural, consubstanciado no artigo 216 e em 

seus incisos: 

 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade nos quais se incluem: 
 
I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III- as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 
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V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988). 

 

Depois desse marco, o conceito de patrimônio cultural deixou de estar limitado a um 

conjunto de bens móveis e imóveis de notável valor estético e artístico que foram tombados 

pelo poder público (quase sempre ligados a setores dominantes da sociedade). O Estado 

reconheceu a memória como algo capaz de reforçar nossa identidade cultural e de auxiliar na 

construção da cidadania, elemento central de todo o documento.  

 Por esse motivo e por muitos outros, a Constituição de 1988 é considerada um marco 

que reinventa a nossa cidadania, um marco da transição democrática e da nacionalização dos 

direitos humanos no Brasil. Ela se revelou um “[...] mosaico de interesses de uma sociedade 

heterogênea e desigualmente organizada” (KINZO, 1990, p. 116).  

 No hall dos debates sobre a preservação das memórias e identidades, os processos 

educativos que colocam o patrimônio cultural e aspectos da memória social como fonte de 

conhecimento assumem um grande peso no presente e disputam o status de atividade 

fundamental em prol das heranças culturais. Como exemplo de valorização, na esfera federal, 

a partir da década de 2000, o IPHAN passou a contar com um setor responsável pela educação 

patrimonial e no ano de 2004 realizou um encontro técnico com representantes de todas as 

superintendências estaduais, em Pirenópolis, Goiás, para organizar e estabelecer uma ação 

coordenada neste campo. Depois desse marco institucional foi organizado o 1º ENEP – 

Encontro Nacional de Educação Patrimonial, realizado em São Cristóvão, Sergipe, em 2005, 

que buscou discutir e propor parâmetros nacionais para ações de educação patrimonial 

desenvolvidas nas escolas, nos museus e na sociedade civil.  

Em 2011 aconteceu a segunda edição do ENEP, na cidade de Ouro Preto, Minas 

Gerais, onde foram estabelecidas rumos para a construção de uma política nacional para este 

setor. Além dessas ações, o órgão federal, durante a última década, apoiou diversos cursos 

sobre educação e patrimônio cultural, organizados por diferentes universidades do país, e 

empreendeu a Oficina para Capacitação em Educação Patrimonial e Fomento a Projetos 

Culturais nas Casas do Patrimônio, realizada em 2008, também em Pirenópolis. No ano 

seguinte ocorreu o I Seminário de Avaliação e Planejamento das Casas do Patrimônio, que 

objetivou a criação de instrumentos legais e administrativos para garantir a sustentabilidade 

da proposta. Como um dos resultados do encontro foi elaborado a Carta de Nova Olinda, 

contendo diretrizes para a atuação das Casas do Patrimônio: 
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a casa do Patrimônio tem por objetivo constituir-se como um espaço de 
interlocução com a comunidade local, de articulação institucional e de 
promoção de ações educativas, visando fomentar e favorecer a construção do 
conhecimento e a participação social para o aperfeiçoamento da gestão, 
proteção, salvaguarda , valorização e usufruto do patrimônio cultural 
(CARTA DE NOVA OLINDA, 2009, p. 04). 

 

As Casas do Patrimônio são, essencialmente, um projeto pedagógico e de educação 

patrimonial, cuja proposta se fundamenta na necessidade de estabelecer novas formas de 

relacionamento do IPHAN com a sociedade e com o poder público. A educação patrimonial 

no universo das práticas programadas para esses espaços é tema transversal e interdisciplinar, 

concebida com todos os processos educativos que primam pela construção coletiva do 

conhecimento, pelo diálogo entre os agentes sociais e pela participação efetiva das 

comunidades depositárias das referências culturais onde convivem diversas noções de 

patrimônio cultural. 

Conforme o trecho lançado no site do IPHAN, apresentado para responder o que é 

educação patrimonial: 

 
Toda vez que as pessoas se reúnem para construir e dividir novos 
conhecimentos, investigam pra conhecer melhor, entender e transformar a 
realidade que nos cerca, estamos falando de uma ação educativa. Quando 
fazemos tudo isso levando em conta alguma coisa que tenha relação ao com 
nosso patrimônio cultural, então estamos falando de Educação Patrimonial! 
O IPHAN concebe educação patrimonial como todos os processos 
educativos que primem pela construção coletiva do conhecimento, pela 
dialogicidade entre os agentes sociais e pela participação efetiva das 
comunidades detentoras das referências culturais onde convivem noções de 
patrimônio cultural diversas (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO 
NACIONAL, [2013], s/p). 

 

É possível notar que existe por parte do Instituto a defesa de uma vivificação 

patrimonial assentada na diversidade como valor, de modo a permitir que as pessoas 

participem, com suas especificidades e diferenças, do cuidado de suas heranças culturais. Esta 

concepção parece combater a ideia de uma educação bancária e behavorista, em que a 

transmissão dos saberes opera do educador para o educando e o seu comportamento é 

moldado pelo princípio de causa e efeito, pelo estímulo e resposta. 

De acordo com a entrevista concedida por Sônia Regina Rampim Florêncio10, 

integrante (na época) da divisão de articulação e fomento do IPHAN, na ocasião do I Fórum 

                                                             
10 Entrevista disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=sRikhvqt664 >. Acesso em: 12 abr. 2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=sRikhvqt664
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Nacional do Patrimônio Cultural, que ocorreu em Ouro Preto, Minas Gerais, entre 13 a 16 de 

dezembro de 2009:  

 

Em todo o processo de gestão do patrimônio cultural há a necessidade de 
ações educativas. A gente não acredita naquela postura instrucionista, onde 
os técnicos vão dizer pra comunidade o que é patrimônio e como eles devem 
preservar o patrimônio. O trabalho é de construção coletiva, é diferente. 
Quando a gente entende que as pessoas de uma comunidade vão discutir o 
que é patrimônio, isso é um campo de conflito. Porque o que é patrimônio 
para mim, pra você ou pra outro, pode ser uma noção diferenciada. [...] A 
questão é usar esse passado, as formas de representação desse passado, a 
simbologia desse passado pra discutir as questões do presente. Eu acho que 
esse é um caminho que a gente pode entender o patrimônio cultural como 
fazendo parte da nossa vida e com as pessoas sentindo, tendo um sentimento 
de pertencimento, de pertença em relação a esse patrimônio. Então esse é um 
principio básico, a construção coletiva e compartilhada do que é patrimônio 
cultural. Outro principio que a gente vê é o diálogo. Então, a gente acredita 
numa educação que seja uma educação dialógica, nos termos de Paulo 
Freire, mesmo. Não acreditamos naquela educação instrucionista ou 
educação bancária, como dizia Paulo Freire, onde tem um dono do saber e 
vai dizer, olha isso aqui você tem que saber, isso é patrimônio, isso vai ser 
valorizado, porque eu sou técnica e eu entendo mais do que você e vou dizer 
o que é patrimônio. Está postura está superada. Acredito que a sociedade 
brasileira conhece muito bem o que é seu patrimônio e precisa só de 
situações de aprendizagem que sejam geradas (FLORÊNCIO, Sônia 
Regina Rampim. Entrevista concedida para o I Forum Nacional do 
Patrimônio Cultural, em parceria com a TVUfop, Canal da Universidade de 
Ouro Preto, 2009). 

 

A educação patrimonial está, assim, filosoficamente ligada ao pensamento de Paulo 

Freire e à perspectiva de uma prática educacional libertadora, dialógica, cujo objetivo maior é 

a conscientização dos indivíduos em relação ao contexto social e histórico em que estão 

inseridos para a transformação da realidade. Sustenta-se a defesa de que somente através de 

uma educação libertadora, capaz de respeitar os limites do educando e explorar suas 

capacidades, é possível conhecer a posição que ele ocupa no mundo e as condições que o 

cercam. Ela é concebida em sua dimensão política e parte, também, da ideia que a memória e 

o esquecimento são produtos sociais.  

Aliada a esta posição filosófica, a educação patrimonial advogada pelo IPHAN parece 

convergir com o pensamento de Edgar Morin (2001) e o destaque sobre a importância de 

situar o ser humano no universo e não separá-lo dele:  

 

a educação do futuro deve ser responsável para que a ideia de unidade da 
espécie humana não apague a ideia de diversidade e que a da sua diversidade 
não apague a de unidade. Há uma unidade humana. Há uma diversidade 
humana. A unidade não está apenas nos traços biológicos da espécie humana 



31 
 

homo sapiens. A diversidade não está apenas nos traços psicológicos, 
culturais e sociais do ser humano. Existe também diversidade propriamente 
biológica no seio da unidade humana; não apenas existe unidade cerebral, 
mas mental, psíquica, afetiva, intelectual; além disso, as mais diversas 
culturas e sociedades têm princípios geradores ou organizacionais comuns. É 
a unidade humana que traz em si os princípios de suas múltiplas 
diversidades. Compreender o humano é compreender sua unidade na 
diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do 
múltiplo, a multiplicidade do uno (MORIN, 2001, p. 55). 

 

Penso que esse destaque à relação educação e patrimônio no presente ocorre também 

como reflexo das iniciativas agremiadas pela sociedade neste campo, que de certo modo 

coloca este debate no centro das discussões da política patrimonial, destacando a ideia de que 

o patrimônio cultural só adquire pleno sentido na medida em que as pessoas estejam incluídas 

no planejamento e na gestão patrimonial e possam desta forma, determinar suas características 

e possibilidades. 

Essa positiva atitude social frente aos desafios da complexa vida contemporânea é 

apontada por Pedro Paulo Funari e Sandra Pelegrini (2006), quando indicam o empenho 

recente das comunidades em preservar e usar aquilo que consideram seu patrimônio, através 

da realização de ações educativas:  

 

Em várias partes do país, entidades civis mobilizam-se para se apropriar dos 
seus bens culturais. Em cidades como Santana do Parnaíba e São Sebastião, 
entre outras, surgem projetos de preservação patrimonial que contam com a 
participação de crianças das comunidades locais (FUNARI; PELEGRINI, 
2006, p. 07). 
 

Há uma espécie de movimento, ainda que desordenado, que espelha a relação que uma 

parte da sociedade estabelece com sua memória e que indica sua disposição de compartilhar 

as ações de preservação do patrimônio cultural a partir de seus próprios pressupostos (em 

situações que considera que testemunhos de sua história estejam em risco, abandono, descaso 

e desvalorização). Ana Carmen Casco (2006), ao analisar a relação sociedade e educação 

patrimonial, registra que essas ações “[...] aparecem como iniciativas de grupos que assim 

entendem ser seu papel ou que resolvem ocupar o vazio deixado pela ausência de uma ação 

efetiva do Estado (municípios, governos estaduais e governo federal) nesse campo” (CASCO, 

2006, p.01). 

 De toda sorte, é responsabilidade efetiva do Estado, através de sua estrutura funcional, 

em consonância com os anseios sociais, mediar a elaboração de uma política de patrimônio 

voltada para a educação e uma política de educação com vista à preservação do patrimônio e 
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da memória – como aquela que se esboça no programa Mais Educação11. Os agentes estatais 

precisam dar publicidade à suas ações, aos modos como são operadas, aos bens que protege e 

aos estudos que desenvolve para aperfeiçoar sua prática, a fim de tornar ainda mais clara a 

importância do projeto de preservação dos patrimônios e memórias do Brasil.  

   

2.2. MARIA DE LOURDES PARREIRA HORTA E A EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL NO BRASIL 

 

A expressão “educação patrimonial” foi introduzida no Brasil pela museóloga Maria 

de Lourdes Parreira Horta, em 1983, por ocasião do 1º Seminário sobre o Uso Educacional de 

Museus e Monumentos, realizado no Museu Imperial, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, sob 

sua coordenação12. O objetivo deste encontro era a apresentação de um método inspirado em 

uma iniciativa pedagógica adotada na Inglaterra nos anos 1970, cujo mote era o uso 

educacional de museus e monumentos (HORTA; GRUMBERG; MONTEIRO, 2009).  

 A educação patrimonial – tradução para Heritage Education – foi, então, apresentada 

aos técnicos de diversas formações, vindos de vários Estados brasileiros, como um “[...] 

método ativo e permanente de ensinar as pessoas, crianças ou adultos, a aprender a conhecer o 

seu Patrimônio, e a compartilhar esse conhecimento com seus semelhantes” (HORTA, 1990, 

p. 12), como uma metodologia específica (para o trabalho educacional nos museus e 

monumentos) baseada no “[...] ensino centrado no objeto cultural, na evidência material da 

cultura. Ou ainda, como fonte primária de ensino” (HORTA, 2010, p. 16).  

A ideia central levada junto à disseminação da educação patrimonial no país era a 

apropriação da cultura material como instrumento de aprendizado. O objeto concreto, no 

entendimento de Horta, não era apenas um recurso, mas uma realidade. Ele deveria ser 

compreendido com um ponto de partida, como realidade básica da qual se pode depreender 

um universo de informação e considerações. 

                                                             
11 O Programa Mais Educação/ MEC aumenta a oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades 
optativas que foram agrupadas em macrocampos, como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e 
lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, 
educação científica, educação econômica e recentemente a educação patrimonial. Para mais informações, 
consultar: <http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article>. 
Acesso em: 22 abr. 2012. 
12 Uma delegação composta por três pessoas partiu de Sergipe e participou do “Seminário de Petrópolis”. Entre 
elas estava a professora da UFS e museóloga Verônica Maria Menezes Nunes. Em entrevista ela assegurou: 
“todos nós que fizemos parte daquele seminário saímos dali consciente de que tanto o museu, quanto um 
monumento pode ser explorado educativamente” (MENEZES, Verônica Maria Nunes. Entrevista concedida à 
pesquisadora em 27 de novembro de 2012). 
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 Depois deste seminário, segundo Evelina Grunberg (2010), surgiram ações e projetos 

por todo o país nas unidades do IPHAN, baseados na metodologia da educação patrimonial e 

numerosas oficinas sobre o seu uso foram ministradas com o objetivo de divulgar a 

metodologia de trabalho e garantir a continuidade de sua aplicação, em parceria com as 

Secretarias Estaduais de Educação e Universidades.  

 Em 1999, o Instituto lançou a primeira publicação sobre a educação patrimonial: o 

Guia Básico de Educação Patrimonial. Organizado por Horta e contando com a participação 

de Evelina Grunberg e Adriane Queiroz Monteiro, o Guia foi concebido para servir como um 

manual voltado para professores, museólogos, arquivistas, bibliotecários e outros agentes que 

desejassem empreender ações que envolvessem comunidades, escolas, centros históricos, 

museus, monumentos, arquivos e bibliotecas; e buscou atender ao propósito de auxiliá-los na 

execução de atividades educativas voltadas para a preservação da herança cultural.  

 Confeccionado com o selo do IPHAN e do Museu Imperial, e hoje com quatro edições 

lançadas – em 1999, 2005, 2006 e 2009 –, o Guia foi o resultado das experiências acumuladas 

pelas autoras por cerca de quinze anos, no período de 1984 a 1999, em oficinas e outros 

trabalhos, que objetivavam a difusão e implantação da metodologia no Brasil.  

O livro surgiu para servir como um roteiro para os debates e estudos do assunto, e nele 

consta, de modo bem didático, incursões sobre o conceito e metodologia da educação 

patrimonial e patrimônio cultural. A mais recorrente definição de educação patrimonial 

utilizada no país encontra-se justamente no Guia Básico de Educação Patrimonial e talvez 

esta seja considerada por muitos pesquisadores como a mais consistente obra sobre o tema no 

Brasil:  

 

[...] trata-se um processo permanente e sistemático de trabalho educacional 
centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e 
enriquecimento individual e coletivo [...] – que tem por – objetivo capacitar 
os cidadãos para o usufruto de sua herança cultural e propiciar sua 
participação na criação da cultura [...] um instrumento de “alfabetização 
cultural” que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, 
levando-o à compreensão do universo sócio-cultural e da trajetória histórico-
temporal em que está inserido (HORTA; GRUMBERG; MONTEIRO, 2009, 
p. 06). 

 

Vale destacar que a educação patrimonial recebe outras definições, ao longo dessa 

obra: aparece como um instrumento de “alfabetização cultural”13 – o que promove a 

                                                             
13 O entendimento da educação patrimonial como um instrumento de “alfabetização cultural” sugere que existe, 
neste processo, a figura dos “analfabetos culturais”. Não levam em consideração a complexidade do conceito de 
cultura (SILVEIRA; BEZERRA, 2007). 
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inquietude manifesta dos antropólogos – e também se reveste como metodologia específica 

que pode ser aplicada ao estudo de qualquer evidência material ou manifestação da cultura e 

deverá se desenvolver ao longo das seguintes etapas metodológicas: 1) observação; 2) 

registro; 3) exploração; 4) apropriação.   

 É possível notar que a acepção exposta no Guia tentou ampliar a natureza dos objetos 

a serem trabalhados por meio da metodologia da educação patrimonial e que a sua proposta 

não pretende encerrar outras possibilidades educativas. Ainda assim, a expressão que se 

consagrou nos últimos trinta anos, inclusive por conta do apoio e visibilidade dada pelo 

IPHAN, passou a ser combatida, principalmente, nos espaços museais. Segundo Mario 

Chagas, atual presidente do IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus, 

 

[...] essa expressão – insisto no termo – estabeleceu-se no Brasil com o 
desejo de constituir-se em marco zero, em gesto inaugural de uma 
metodologia, de uma prática e de uma reflexão vinculada ao campo do 
patrimônio cultural. O marco zero adotado foi: em termos temporais, o ano 
de 1983; em termos espaciais, a cidade de Petrópolis; em termos 
institucionais, o Museu Imperial.  
 
Assim, todas as práticas e reflexões anteriores a esse marco zero foram 
desautorizadas enquanto práticas constituintes do campo da educação 
patrimonial. Em outras palavras: o esforço de fixação do marco zero da 
educação patrimonial no Brasil, como uma metodologia de sabor inglês, 
pretendeu, de modo consciente ou inconsciente, descartar as múltiplas 
experiências anteriores que se desenvolveram no campo da educação 
patrimonial (CHAGAS, 2004, p. 141). 

  

Diante desta crítica é possível indicar que a educação patrimonial também é um 

campo, nos moldes do pensamento de Bourdieu: “o campo, no seu conjunto, define-se como 

um sistema de desvio de níveis diferentes e nada, nem nas instituições ou nos agentes, nem 

nos atos ou nos discursos que eles produzem, têm sentido senão relacionalmente, por meio do 

jogo das oposições e das distinções” (BOURDIEU, 2003. p. 179). 

Em termos analíticos, a educação patrimonial se configura, então, como um espaço 

marcado por uma dinâmica própria, por regras e capitais específicos e por um polo dominante 

e outro dominado, que funciona na medida em que seus agentes investem nele. As ações 

individuais e coletivas se dão dentro de uma normatização, criada e transformada 

constantemente por essas próprias ações: 

 

O campo da educação patrimonial não é tranquilo e não é pacífico, ao 
contrário, é território em litígio, aberto para trânsitos, negociações e disputas 
de sentidos. Orientações, tendências e metodologias diversas estão em jogo 
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nesse território. Toda tentativa de reduzir a educação patrimonial a uma 
única metodologia também pode ser lida como tentativa de domínio 
hegemônico, controle e eliminação de diferenças (CHAGAS, 2004, p. 144-
145). 

 

Denise Grinspum, em sua tese Educação para o Patrimônio: Museu de Arte e Escola. 

Responsabilidade compartilhada na formação de públicos defende o uso do conceito 

educação para o patrimônio, que pode ser entendido como 

 

[...] formas de mediação que propiciam aos diversos públicos a possibilidade 
de interpretar objetos de coleções dos museus, do ambiente natural ou 
edificado, atribuindo-lhes os mais diversos sentidos, estimulando-os a 
exercer a cidadania e a responsabilidade social de compartilhar, preservar e 
valorizar patrimônios com excelência e igualdade (GRINSPUM, 2000, p. 
30). 

 

Este entendimento sobre novas concepções estéticas e metodologias para sua 

aplicação, que ganharam força nos anos 1980, parecem minimizar os limites que a expressão 

educação patrimonial passou a carregar. Uma educação para o patrimônio implica tornar 

acessível a todos uma mediação que propicia aos seus públicos a possibilidade de interpretar 

os objetos de suas coleções, atribuindo-lhes os mais diversos sentidos, estimulando-os a 

exercer, como cidadãos, a responsabilidade social de compartilhar, preservar e valorizar seus 

patrimônios. 

Entre novas proposições em substituição à expressão educação patrimonial e críticas 

ao uso do termo, também identifico a chamada educação museal, defendida pelo IBRAM. 

Através do documento Política Nacional de Museus, que apresenta as diretrizes de uma 

política cultural para o setor, é possível perceber que no discurso do órgão existe uma 

distinção entre elas, quando se espera a “criação de políticas de formação em educação 

museal e patrimonial, reconhecendo que estas expressões configuram campos de atuação e 

não metodologias específicas” (BRASIL, 2003, p. 11).  

Segundo a arqueóloga Camila Wichers, a educação museal seria “ações educativas 

centradas no patrimônio [...] a partir da perspectiva museológica, mas sempre em diálogo 

aberto com as contribuições vindas da Educação Patrimonial” (WICHERS, 2009, p. 02). Ela 

estaria, então, assentada numa pedagogia direcionada para a educação da memória a partir das 

referências patrimoniais, amparadas por procedimentos técnicos vindos da museologia e que, 

por natureza, procuram ampliar as perspectivas de acessibilidade e problematizar as noções de 

pertencimento.  
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Importa registrar, no entanto, que a educação é uma prática-social e o seu campo, 

assim como o campo do patrimônio, é um espaço de conflito, devoração e adjetivação 

(CHAGAS, 2006). Os usos e significados da expressão “educação patrimonial” são 

constituídos por práticas educativas socialmente adjetivadas e ainda que exista o embate, não 

está unicamente vinculada a nenhuma pessoa, entidade ou modelo de ação em particular. De 

todo modo, é bem verdade que embora em torno dessa expressão fossem postos 

questionamentos conceituais, este termo se consagrou com o reconhecimento do IPHAN e 

adquire importância crescente para uma gama de profissionais envolvidos na preservação do 

patrimônio, como jornalistas, professores, gestores, profissionais de museus, entre outros 

campos. 

Penso que, na prática, a educação patrimonial está presa ao objetivo de fornecer 

suporte aos indivíduos para que eles possam se apropriar dos bens, de certo modo, escolhidos 

por quem a promoveu, e, por conseguinte, está imersa em um jogo complexo, que envolve 

métodos, objetos, grupos, valores e identidades. Como registrou André Luiz Soares (2009), é 

importante entender e analisar a educação patrimonial com vistas a desmistificar uma 

imparcialidade equivocada atribuída a esta atividade, já que ela também parte de uma eleição 

daquilo que deve ou não ser lembrado, onde e quando. Condição que não elimina sua 

importância: 

 

A disputa pela manutenção/difusão/propulsão de determinados enfoques 
deve ser entendido como salutar e fazendo parte do jogo político ao qual 
vivenciamos a todo tempo. [...] O discernimento sobre os territórios em 
litígio é que dão a tônica das representações que estão sendo disputadas. [...] 
não há consenso, unidade ou estática na definição dos bens culturais, da 
história ou da memória que se vai perpetuar (SOARES, 2009, p. 31). 

 

A valorização dos bens culturais através de atividades de educação patrimonial parte 

da relação entre o homem e o objeto transformado por ele e resulta do reforço de seus laços 

culturais, além de contribuir para o entendimento e a prática da cidadania. Como destacou 

Maria Célia Teixeira Santos (1994), o conhecimento da realidade em que se vive (a memória 

preservada, os dados do presente, o entendimento das transformações e a busca de um novo 

fazer) não significa uma aceitação submissa e passiva dos valores do passado, mas implica o 

reconhecimento dos elementos básicos para a conservação da identidade cultural do grupo. 

 

2.3. O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL E 

A VIA EDUCATIVA COMO INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO 
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O IPHAN nasceu como SPHAN14, através da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, 

como parte do então Ministério da Educação e Saúde Pública. O seu primeiro presidente foi 

Rodrigo Melo de Franco Andrade, advogado, jornalista e intelectual, que dirigiu o órgão por 

cerca de trinta anos, entre 1937 a 1969, e imprimiu na trajetória do órgão a sua “fase heroica”. 

A criação do SPHAN e sua proposta inicial de imprimir uma brasilidade através da 

proteção do acervo da arte colonial brasileira foi fruto de debates e pesquisas entre expoentes 

modernistas, o ministro Gustavo Capanema e outros intelectuais cooptados pelo governo 

varguista, e contou com um anteprojeto de criação elaborado por Mario de Andrade, 

considerado ambicioso até o presente, pois propôs o cuidado e respeito à diversidade cultural 

da nação.  

Até os anos finais da década de 1960 predominou no SPHAN/ DPHAN o cuidado com 

os bens de “pedra e cal”, ou seja, a salvaguarda de monumentos brasileiros de valor 

excepcional e material, com o intuito de construir uma memória e uma identidade nacional, 

ainda que o espírito do anteprojeto não tenha sido totalmente esquecido (FONSECA, 2009). 

De acordo com o Decreto n° 25, de 30 de novembro de 1937, que organizou a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional: 

 

Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico. 
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte 
integrante do patrimônio histórico ou artístico nacional, depois de inscritos 
separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o 
art. 4º desta lei. 
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também 
sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e 
paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que 
tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana.  

 

                                                             
14 Ao longo de cerca de 70 anos de atuação, o órgão preservacionista sofreu uma série de alterações em sua 
estrutura e denominação: em 1937 o SPHAN foi criado; em 1946 o SPHAN passou a ser denominado 
Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN); no ano de 1970 o DPHAN foi 
transformado em IPHAN; em 1979 o IPHAN foi dividido em SPHAN e Fundação Nacional pró-Memória  
(FNpM); em 1990 o SPHAN e a FNpM foram extintos e foi criado o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 
(IBPC); no ano de 1994 o IBPC e o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (IBAC) passam a serem denominados, 
respectivamente, IPHAN e Fundação Nacional de Artes (FUNARTE). Para saber mais sobre a trajetória do atual 
IPHAN, consultar: FONSECA (2009); MINISTÉRIO DA CULTURA, FUNDAÇÃO NACIONAL PRÓ-
MEMÓRIA (1987). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Capanema
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A proteção do patrimônio deu-se através do instrumento do tombamento, um ato de 

reconhecimento do valor cultural de um bem através de um regime jurídico especial de 

propriedade, que transforma o bem em patrimônio oficial. O tombamento até o presente é 

usado no país e sua instituição deu-se por meio do mesmo decreto-lei. 

Sobre a relação educação e patrimônio, segundo o trabalho monográfico de Cléo 

Oliveira (2011), a primeira menção à importância da educação patrimonial no Brasil foi 

registrada no anteprojeto para a criação do SPHAN. Mario de Andrade, então Diretor do 

Departamento de Cultura do Estado de São Paulo, defendeu a criação de museus de cunho 

pedagógico para suprir a deficiência do modelo escolar brasileiro (OLIVEIRA, 2011). A 

respeito da compreensão de patrimônio e cultura do modernista, autor de Macunaíma, Maria 

Cecília Londres Fonseca registrou:  

 

A preocupação maior de Mário de Andrade não se restringia à conceituação 
de patrimônio, mas também dizia respeito à caracterização da função social 
do órgão, o que implicava detalhar atividades que facilitassem a 
comunicação com o público. Na verdade, para Mario, a atuação do Estado na 
área da cultura devia ter como finalidade principal a coletivização do saber, 
daí sua preocupação e mesmo seu envolvimento na questão educacional 
(FONSECA, 2009, p. 102).  

 

Mario de Andrade foi considerado um homem empolgado e visionário por defender o 

estímulo a uma expressão artística e cultural brasileira. Talvez a sua sensibilidade e a 

compreensão sobre os limites e possibilidades das instituições educacionais e culturais do 

Brasil também se deu pelo “fato de ter sido autodidata, tendo estudado a história da arte 

através de reproduções, e compreendeu a necessidade de facilitar o acesso do brasileiro às 

imagens criativas produzidas no mundo” (RÉGIS, 2008, p. 42).  

Além disso, é possível também que as posições de Mario de Andrade sobre a 

preservação do patrimônio nacional tenham recebido influência da Carta de Atenas, assinada 

em 1931, já que sua repercussão foi imediata no Brasil, conforme as proposições do professor 

Valdeci dos Santos Júnior (SANTOS JÚNIOR, 2005). Ressalto que a redação desse 

documento aponta a educação como capaz de garantir a conservação de monumentos e de 

obras de arte através do estímulo por seu interesse:  

 

A conferência, profundamente convencida de que a melhor garantia de 
conservação de monumentos e obras de arte vem do respeito e do interesse 
dos próprios povos, considerando que esses sentimentos podem ser 
grandemente favorecidos por uma ação apropriada dos poderes públicos, 
emite o voto de que os educadores habituem a infância e a juventude a se 
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absterem de danificar os monumentos, quaisquer que eles sejam, e lhes 
façam aumentar o interesse de uma maneira geral, pela proteção dos 
testemunhos de toda a civilização (CARTA DE ATENAS, 1931, p. 04). 

 

De todo modo, a defesa pela democratização da cultura não foi um grande destaque 

dentro do órgão nos trinta primeiros anos de funcionamento. Houve nesse período um grande 

empenho em criar uma tradição brasileira, estabelecida com base num processo de 

combinação cultural entre as matrizes portuguesas, africanas e indígenas, mas que 

efetivamente tomou a forma de um quadro unificado e singular da identidade cultural 

brasileira (GONÇALVES, 2002). 

Durante as décadas iniciais de funcionamento do SPHAN, a relação entre a educação e 

o patrimônio histórico e artístico no órgão esteve limitada à posição de atividade 

complementar, diferente do lugar que assume na atualidade, pela concepção de uma 

identidade nacional circunscrita aos referentes de uma cultura ilustrada e concebida no 

singular, somado aos poucos “recursos financeiros e humanos minimamente suficientes para 

cumprir suas múltiplas atribuições em um território tão extenso” (FONSECA, 2012, p. 18). 

De toda forma, o seu presidente destacava a importância do convívio da população junto aos 

monumentos e a história que eles invocam: 

 

uma das causas de insegurança verificada na proteção do acervo de arte 
antiga e testemunho histórico no Brasil, é a falta de solidariedade da 
população nacional com as medidas necessárias para esse objetivo, falta 
decorrente do desconhecimento não apenas do valor e da importância dos 
bens culturais a preservar, mas de sua própria existência. (MINISTÉRIO 
DA CULTURA; FUNDAÇÃO NACIONAL PRÓ-MEMÓRIA, 1987, 
p.72). 

 

A Revista do SPHAN – que após 1946 passou a ser chamada de Revista do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – possivelmente foi uma das ações de divulgação do 

patrimônio histórico e artístico nacional de maior envergadura da entidade preservacionista 

até a década de 1960. Publicada até o ano de 2002, ela foi criada conforme programa 

apresentado em sua primeira edição, em 1937, para “[...] divulgar o conhecimento dos valores 

de arte e de história que o Brasil possui e contribuir empenhadamente para seu estudo” 

(ANDRADE, 1937a, p. 02). É interessante destacar que, ainda nessa ocasião, o presidente do 

SPHAN apontou que “[...] há necessidade de uma ação sistemática e continuada com o 

objetivo de dilatar e tornar mais seguro e apurado o conhecimento de valores de arte e de 

história de nosso país” (ANDRADE, 1937b, p. 02). 



40 
 

Nos anos de 1960, em meio a uma radicalização na política e pela politização da 

atividade cultural, a importância da educação continuou a ganhar espaço em espaços editoriais 

do SPHAN/ DPHAN. Nesse período, Rodrigo Melo Franco de Andrade chegou a afirmar que 

a obra educativa do órgão foi iniciada mediante a publicação de uma revista, de uma série de 

monografias especializadas, folhetos e catálogos, em paralelo à realização de exposições e 

conferências, e reconheceu que o único meio eficaz de assegurar a defesa permanente do 

patrimônio histórico e artístico do país era o da educação popular voltada para a persuasão dos 

brasileiros, de modo semelhante à campanha do “petróleo é nosso” (OLIVEIRA, 2011). 

 Nos anos 1970, diante das exigências do modelo de desenvolvimentismo então vigente 

no Brasil, houve uma articulação do IPHAN com o objetivo de “demonstrar a relação entre 

valor cultural e valor econômico, e não apenas procurar convencer autoridades e sociedade do 

interesse público de preservar valores culturais, como ocorrera nas décadas anteriores” 

(FONSECA, 2009, p. 142). Em busca deste interesse foram realizadas reuniões de 

governadores de Estado, secretários estaduais da área cultural, prefeitos de municípios 

interessados, presidentes e representantes de instituições culturais, a fim de assentar o 

pressuposto de que a responsabilidade pela preservação do patrimônio nacional deveria ser 

partilhada com as administrações estaduais, já que elas poderiam ser beneficiadas.  

Duas reuniões foram realizadas no Brasil e que tiveram como produtos o 

“Compromisso de Brasília”, assinado em 1970, e o “Compromisso de Salvador”, em 1971. 

Em todos os encontros o tema da educação foi registrado como um instrumento para a 

consolidação da nova orientação da política de preservação do patrimônio. Na carta assinada 

em abril de 1970, em Brasília, dois pontos do documento tratam especificamente da questão. 

Neles, aos professores de vários níveis de ensino é atrelada a responsabilidade de inculcar nos 

estudantes a importância de conhecer e preservar o acervo histórico e artístico, as jazidas 

arqueológicas e pré-históricas, as riquezas naturais e da cultura popular: 

 

Sendo o culto ao passado elemento básico da formação da consciência 
nacional deverão ser incluídas nos currículos escolares de nível fundamental, 
médio e superior, matérias que versem o conhecimento e a preservação do 
acervo histórico e artístico, das jazidas arqueológicas e pré-históricas, das 
riquezas naturais e da cultura popular, adotado o seguinte critério: no nível 
elementar, noções que estimulem a atenção para os monumentos 
representativos da tradição nacional; no nível médio, através da disciplina de 
Educação Moral e Cívica; no nível superior (a exemplo do que já existe no 
curso de Arquitetura, com a disciplina Arquitetura no Brasil), a introdução, 
no currículo das escolas de Arte, da disciplina de História da Arte no Brasil; 
e nos cursos não especializados, a de Estudos Brasileiros, parte destes 
consagrados aos bens culturais ligados à tradição nacional. 
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Caberá às universidades o entrosamento com bibliotecas e arquivos públicos 
nacionais, estaduais e municipais, bem assim os arquivos eclesiásticos e de 
instituições de alta cultura, no sentido de incentivar a pesquisa quanto à 
melhor elucidação do passado e à avaliação de inventários dos bens 
regionais cuja defesa se propugna (COMPROMISSO DE BRASÍLIA, 
1970, p. 02). 

 

 O “Compromisso de Salvador”, com uma preocupação semelhante, reforçou a 

necessidade de incluir nas discussões ocorridas no espaço das escolas e das universidades a 

importância de conhecer e preservar o patrimônio nacional. Nesta carta também foi destacado 

o papel do profissional da museologia: 

 

Recomenda-se aos governos estaduais que incluam no ensino de 2º grau 
curso complementar de estudos brasileiros e a museologia, que permita aos 
diplomados a prestação de serviços nos museus do interior, onde não haja 
profissional de nível superior (COMPROMISSO DE SALVADOR, 1971, p. 
01). 

 

Com a entrada de Aloísio Magalhães na presidência da entidade, o cenário 

preservacionista no país foi alterado. Ele permitiu a inclusão, na cena cultural brasileira, dos 

bens advindos do fazer popular, e substituiu a noção de “patrimônio histórico e artístico” pela 

ideia de “bens culturais”: 

 

Quando usa a noção de “cultura brasileira”, ele enfatiza mais o presente do 
que o passado. [...] Enfatiza, ainda, a diversidade cultural no contexto da 
sociedade brasileira. [...] Seu propósito é identificar e preservar o caráter 
nacional brasileiro de forma que o processo de desenvolvimento econômico 
e tecnológico possa prosseguir sem que isso represente uma perda de 
autonomia cultural frente aos países do primeiro mundo (GONÇALVES, 
2002, p. 52-53). 
 

 A postura do novo dirigente também trouxe à tona as propostas abrangentes do projeto 

original de Mário de Andrade, como o destaque a diferentes formas de cultura popular, 

compreendida como plural e como expressão autêntica de uma identidade nacional, além do 

necessário atrelamento entre cultura e desenvolvimentismo. Provavelmente a atividade de 

designer exercida por Aloísio Magalhães, e o então cenário político, econômico e social do 

Brasil no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, marcados pela crise do fim do regime 

militar e a valorização de uma nova identidade para a nação frente ao processo de 

globalização, contribuíram para aguçá-lo a buscar um desenvolvimento econômico autônomo 

voltado para o regional. 
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A partir da curta gestão de Aloísio Magalhães à frente da entidade, entre 1979 e 1982, 

houve empenho do órgão em democratizar a política de preservação, com investidas para a 

inclusão da comunidade como “sujeito”, chamado a participar com os agentes institucionais, e 

não apenas como objeto a ser cuidado (FONSECA, 2009). Ainda assim, a educação 

patrimonial parece ter continuado com uma importância secundária no campo do patrimônio, 

sendo lembrada em discursos e materiais publicados pelo SPHAN e FNpM (OLIVEIRA, 

2011).  Somente na década seguinte uma geração de intelectuais se apropriou do pensamento 

e das investidas de Magalhães e buscou, no campo da cultura, reformular a ideia de identidade 

nacional aliada à defesa da democratização e engendrar políticas culturais neste sentido .  

Em Sergipe percebo que ocorreu a tentativa de articular as várias ideias e práticas 

instituídas pelo referido órgão preservacionista, ao longo dos anos de sua atuação. Aliás, a 

gestão da cultura em terras sergipanas, em várias frentes de atuação, se processou em 

consonância com a política cultural engendrada no nível federal. Atendendo a lógica de que 

“[...] a grande política não é o oposto da pequena” (NOGUEIRA, 2010, p. 5), as atividades no 

campo da cultura conduzida pelo aparelho estatal, mostraram-se em vários momentos 

entrelaçadas com aquelas promovidas no restante do país. O tombamento do Terreiro “Filhos 

de Obá”15, descendente da Nação Nagô, em 1988, sob a justificativa de que aquele era uma 

espaço de interesse histórico e antropológico, ilustra muito bem essa relação. Ele acontece no 

momento em que a ideia de herança cultural toma um novo enfoque, influenciada pela 

abertura democrática (como já posto aqui). 

Assim, numa perspectiva cronológica inversa, partindo do presente para o passado, 

busquei apresentar a noção atual sobre patrimônio cultural e educação patrimonial, os embates 

a cerca da expressão trazida pela museóloga Maria Loudes Parreira Horta na década de 1980, 

chegando à relação entre educação e patrimônio segundo o IPHAN, desde a sua fundação, 

ocorrida nos idos dos anos de 1930. 

No próximo capítulo, com vistas a fundamentar o conhecimento a respeito do cenário 

em que as duas atividades, objetos deste estudo, foram realizadas, vou apresentar marcos da 

gestão cultural em Sergipe, e, por conseguinte no campo do patrimônio cultural, sem arriscar 

longos debates a respeito dessa trajetória, na tentativa de não perder de vista o cerne do 

trabalho: as representações sobre as experiências educativas que tiveram como propósito de 

                                                             
15 O tombamento do Terreiro Filhos de Obá deu-se através do decreto n. 10.010, de 04 de novembro de 1988, a 
pedido de Severo D´Acelino, através do Instituto Sergipano de Pesquisa da Cultura Popular e Negra. O terreiro 
está localizado na cidade de Laranjeiras, à rua Jackson de Figueiredo, s/n. Conforme entrevistas realizadas com 
Fernando Soutelo (17/12/2012) e a professora Verônica Nunes (27/11/2012), o reconhecimento desse espaço 
como um bem integrante do patrimônio histórico e artístico de Sergipe, apresenta-se como um marco da 
mudança nos paradigmas que engendravam as políticas patrimoniais até então no Estado. 
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divulgar, informar e sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de cuidar dos bens relativos à 

história e da cultura do Estado. 
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3. O LUGAR DO PATRIMÔNIO CULTURAL NA GESTÃO DA CULTURA EM 

SERGIPE 

 

 

Tratar sobre as ações no campo da cultura significa ir além dos conceitos, embora 

sempre os tenhamos como referência (FONSECA, 2009). Esse entendimento implica no 

destaque e na compreensão de que estas possuem uma dileta relação com os anseios, limites e 

experiências da sociedade no momento em que foram executadas, pois as diretrizes, critérios e 

prioridades que balizaram os seus projetos e as intervenções que as compuseram (geralmente) 

foram construídos de acordo com as necessidades e demandas temporais dos indivíduos e 

seus grupos e dos recursos disponíveis para sua execução.  

Com o objetivo de investigar as práticas de educação patrimonial promovidas pela 

antiga FUNDESC, neste capítulo destaco as diferenças conceituais entre política e gestão 

cultural para em seguida estabelecer marcos que estiveram voltados à preservação da 

memória do Estado, na trajetória gerencia da cultura em Sergipe, ao longo do século XX. Tive 

em vista, localizar o cenário e as motivações que engendraram as atividades de divulgação da 

cartilha João Santeiro e do projeto Viver Aracaju, base para a constituição de minha análise 

sobre relação entre educação e patrimônio cultural sob as lentes de agentes culturais 

sergipanos. 

 

3.1. “PRIMEIROS PASSOS” DA POLÍTICA DO PATRIMÔNIO NO BRASIL 

 

De um modo geral, política cultural e gestão cultural são expressões popularmente 

associadas ao universo da administração pública brasileira, imbricadas de tal modo que em 

muitas circunstâncias são pensadas como sinônimas. A toda política cultural subtende-se uma 

gestão da cultura, mas nem sempre uma gestão da cultura opera dentro de uma política 

cultural.  

Política cultural pode ser entendida como “[...] programas de intervenção realizados 

pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos comunitários com o objetivo de 

satisfazer as necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento de suas 

representações simbólicas” (COELHO, 2004, p. 293). Gestão cultural, por sua vez, está 

relacionada a um conjunto de ações de uma organização pública ou privada cujo objetivo é 

alcançar determinados fins, por vezes previstos nos programas de política cultural. A gestão 
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cultural implica pôr em prática as normas, planos e projetos de uma política cultural e 

estabelecer a estrutura logística das chamadas instituições culturais (SARAVIA, 2008). 

A implementação de políticas culturais, quando ocorre pela via estatal, geralmente 

vem na forma de normas jurídicas que determinam procedimentos e estabelecem a relação 

entre os agentes envolvidos e os bens culturais, como também através de uma intervenção 

direta de ação cultural na própria produção das atividades culturais e em seu apoio. Quando as 

políticas culturais são empreendidas pela sociedade, sua ação torna-se mais facilmente 

legítima perante o povo e, neste caso, elas consistem no apoio da produção cultural, 

incentivando artistas, mantendo ou criando infraestrutura adequada ou fomentando a 

formação de público e estímulo cultural.  

O interesse pelos debates históricos sobre políticas culturais (no Brasil) é recente e 

parece devotar atenção para aquelas empreendidas pelo poder público. De toda sorte, sabe-se 

que “a história das políticas públicas de cultura no Brasil é constituída, em sua grande 

maioria, por grupos de ações concentradas em períodos de exceção democrática” 

(CALABRE, 2009, p. 01). Talvez pela partilha desse entendimento ou motivos particulares e 

subjetivos, as pesquisas sobre a questão convergiram sobre as últimas duas décadas da 

primeira metade do século XX e sobre os anos em que o país foi assolado por uma ditadura 

militar, entre 1964 e 1985. 

 A gestão da cultura na ocasião da busca por intensas relações de dominação sempre 

apareceu como um favorável instrumento ideológico a ser usado pelo grupo político em 

situação favorável ou por sua oposição. Apesar dessa compreensão, saliento que o registro 

deste argumento não propõe sentenciar sobre os rumos das políticas públicas culturais 

brasileiras, que, por sinal, desde a passagem do Ministro Gilberto Moreira Gil à frente da 

pasta da cultura (2003-2008), durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

seguem para o estabelecimento de relações democráticas e participativas entre o Estado, a 

cultura e a sociedade.  

O empreendimento de análise acurada de políticas culturais que existiram ou ainda são 

implantadas exige ao pesquisador certo esforço para empreender uma investigação sobre os 

objetivos dos programas realizados e sobre a ideia de cultura que esteve presente em sua 

concepção e execução. Sobre esta questão, Antonio Albino Canelas Rubim destaca que é 

 

fundamental constatar que toda política cultural traz embutida, de modo 
explícito ou não, uma concepção a ser privilegiada de cultura. Esclarecer o 
conceito de cultura imanente à política cultural é um procedimento analítico 
vigoroso para o estudo aprimorado deste campo. A amplitude do conceito de 
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cultura utilizado não apenas delineia a extensão dos objetos das políticas 
culturais, mas comporta questões a serem enfrentadas por tais políticas 
(RUBIM, 2007, p. 149). 

  

 No Brasil, a relação entre o Estado, cultura e o seu patrimônio tem um longo trajeto16. 

Entretanto, a elaboração de políticas para o setor, ou seja, a preocupação na preparação e 

realização de ações de maior alcance, com um caráter perene, data do século XX (CALABRE, 

2007). Segundo Maria Cecília Londres Fonseca (2009), a temática da preservação do 

patrimônio histórico e artístico nacional passou a ganhar destaque a partir da década de 1920, 

quando intelectuais denunciaram o descaso com as cidades históricas e a dilapidação do que 

seria um “tesouro” da nação perante os países tidos como civilizados, levando este problema 

para os debates no Congresso Nacional, nas instituições culturais e na imprensa. 

 Os anos 1930 foram marcados por um intenso trabalho de construção da nação, 

fundado num projeto de modernização proposto pelo governo Getúlio Vargas, em que 

prevaleceu a defesa da unidade nacional e do interesse público, através da via política e 

simbólica. Neste cenário, a busca pela unidade das origens e a ancestralidade comum de toda 

a nação foram postas de modo a servir com um dos instrumentos para “[...] ordenar o caos, 

encerrar os conflitos, irmanar o povo e civilizá-lo” (CHUVA, 2003, 314). 

 Segundo a historiadora Maria Helena Capelato (2003),  

 

A política cultural do varguismo foi coerente com a concepção de Estado 
que orientou a atuação do governante. Em nome de valores políticos, 
ideológicos, religiosos e morais, os representantes do regime justificavam a 
proibição ou valorização de produtos culturais. [...] A cultura foi entendida 
como suporte da política e nessa perspectiva, cultura, política e propaganda 
se mesclaram (CAPELATO, 2003, p. 125). 

 

Nessa perspectiva, em que o campo cultural foi reconhecido como espaço de 

construção da unidade nacional, como um suporte da política, a intervenção do Estado foi 

valorizada. Para engendrar este projeto, o presidente Getúlio Vargas buscou cooptar forças 

políticas e sociais, apoiado em perspectivas nacionalistas, para empreender uma 

modernização, posteriormente considerada conservadora.  

A experiência da preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, em especial, 

pode ser considerada como a “[...] política cultural mais bem sucedida na área pública deste 

país. [...] um passo decisivo da intervenção governamental no âmbito da cultura e o lance 

                                                             
16 Segundo José Ricardo Oriá (2010), a gênese da construção da memória em nosso país está ligada à própria 
formação do Estado nacional no século XIX, que se intensificou nos anos 1920 com iniciativas de projetos de lei 
de parlamentares e criação de órgãos estaduais e de proteção ao patrimônio histórico. 
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acertado de um regime autoritário empenhado em construir uma identidade nacional 

iluminista no tópico dependente” (MICELI, 2001, p. 359).  

Em 1934, por meio da Constituição Federal promulgada nesse ano, a cultura apareceu 

pela primeira vez num texto constitucional brasileiro. Segundo o artigo 148, foi conferido ao 

Estado o dever de favorecer e animar o desenvolvimento das artes, das letras e da cultura em 

geral. Em seu artigo 10 é dado a ele a competência para proteger as belezas naturais e os 

monumentos de valor histórico ou artístico e pela primeira vez no Brasil se explicitou a noção 

jurídica de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

Durante o chamando Estado Novo Varguista, através do decreto nº 25, de 30 de 

novembro de 1937, foi criado o SPHAN, como já tratado aqui, e nesse mesmo documento 

definiu-se Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como o conjunto dos bens móveis e 

imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. A partir daí a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional foi regulamentada e o instrumento de tombamento implantado. 

Por certo, o cenário brasileiro nas três primeiras décadas do século XX assistiu a um 

processo de reconstrução da identidade nacional brasileira com vistas a arregimentar forças 

diversas que pudessem sustentar politicamente o projeto de nação em curso. Houve nesse 

momento, o propósito de moldar uma brasilidade autêntica e “produzir uma imagem 

singularizada do Brasil como cultura e como parte da moderna civilização ocidental” 

(GONÇALVES, 2002, p. 41). Logo, o patrimônio histórico e artístico foi concebido como um 

documento de identidade da nação brasileira. 

Ainda que outros direcionamentos moldassem a gestão do país nos anos seguintes, 

este modo de entendimento dos bens patrimoniais permaneceu fortemente na esfera das 

políticas culturais articuladas pelo poder público federal e, por conseguinte, estadual, até o 

final dos anos 1970 e início da década seguinte, quando buscaram dar uma roupagem mais 

abrangente sobre o tema, considerando, inclusive, a autonomia dos Estados e municípios. 

 

3.2. GESTÃO E POLÍTICAS CULTURAIS EM SERGIPE: UM PAINEL 

 

 Algumas contribuições trazidas por pesquisadores indicam que somente nos anos 1930 

foram inauguradas as políticas culturais no país com a passagem de Mário de Andrade pelo 

Departamento de Cultura da Prefeitura da cidade de São Paulo e a implantação do Ministério 
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da Educação e Saúde, mais especificamente com a presença de Gustavo Capanema à frente 

deste ministério (RUBIM, 2007; CALABRE, 2009).  

No entanto, ouso arriscar que em Sergipe um dos primeiros palcos privilegiados para o 

desenvolvimento de suas representações simbólicas foi o Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe (IHGSE), fundado em 1912, através do empenho de Florentino Menezes17, para 

cuidar da documentação do Estado e estudar a sua realidade (NUNES, 1984). A partir dessa 

data, o Instituto tornou-se um importante núcleo cultivador da memória, das tradições e da 

identidade dos sergipanos, e “[...] passou a desempenhar um papel dos mais destacados na 

acanhada vida cultural do Estado. Num momento em que não existia curso superior nem 

espaço público para reuniões literárias ou científicas, a não ser da pequena Biblioteca 

Pública” (DANTAS, 2002, p. 06). 

O IHGSE foi um projeto republicano, em oposição à estratégia inicial do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em sintonia com a política estabilizadora e 

centralista das primeiras décadas do Império do Brasil. Conforme Itamar Freitas (2002), essa 

diferença vai “[...] imprimir a mais estreita relação da própria história do grêmio com a 

sociedade local e destacar sua função social mais significativa: 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, I., 2002, p. 16). 

A “Casa de Sergipe”, como carinhosamente foi chamado o IHGSE por alguns sócios, 

nasceu como uma organização científica, literária e cultural, e passou nas primeiras décadas 

do século XX a organizar uma memória comum para o Estado, através da eleição de estátuas, 

datas e símbolos pátrios e estimulando campanhas pela instrução pública e atividades 

científico-literárias, instrumentalizadas pela montagem de uma biblioteca, arquivo, museu e 

revista.  

A dinâmica de sua fundação fornece indícios de uma tomada de consciência dos 

intelectuais que o integraram acerca do lugar que ocupavam numa sociedade que aspirava à 

modernidade nos moldes ocidentais. O discurso pronunciado pelo fundador Florentino Telles 

de Menezes, por ocasião da fundação do IHGSE, destaca a função social do Instituto e 

permite compreender as motivações de suas atividades: 

 

                                                             
17 Florentino Telles de Menezes (1886-1959) foi catedrático do Colégio Ateneu Sergipense e escreveu várias 
obras no campo da sociologia, destacando-se: Leis de Sociologia Aplicadas ao Brasil (1913), Desenvolvimento 
Intelectual dos Povos (1916) Escola Social Positiva  (1917), O Partido Socialista Sergipano (1918), O Voto 
Secreto (1924), O Processo de Seleção nas Sociedades e Influência do Clima nas Civilizações (Teses de 
Concursos, 1926), Tratado de Sociologia  (Aracaju: Casa Ávila, s/d) e Grandezas, Decadência e Renovação da 
Vida (1952). Foi um dos fundadores do IHGSE e da Academia Sergipana de Letras (ASL) (BARRETO, 2007).  
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Sergipe é pobre e pequeno em território, mas grande pelo trabalho, pela 
energia e pelo talento de seus filhos, pelo talento que eleva... eleva e nobilita. 
[...] Não temos um instituto que guarde as nossas tradições ellas se 
extinguem por si ou são destruídas pela acção do tempo que tudo aniquila. 
As tradições são a alma dos povos e nós devemos guarda-las como o legado 
mais precioso que nos deixaram os nossos antepassados. 
Quebrem-se as tradições de um povo, de uma raça e ver-se-há que em seu 
logar ficará uma reunião de homens amontoados, sem leis, sem ordem, sem 
unidade, si não ethnica pelo menos psycologica e social. 
O desprezo às tradições é o ultimo symptoma que apparece nas sociedades 
envelhecidas, as quaes tenderão para a anarchia (MENEZES, 1913, p. 11). 

 

 Certamente Florentino Menezes, assim como outros intelectuais brasileiros, 

consagrou a ciência como o melhor meio para compreender e solucionar os problemas sociais. 

A ciência era compreendida como o caminho ideal para reduzir os fenômenos sociais a leis e 

informações objetivas, capazes de fomentar o desenvolvimento de instrumentos adequados a 

intervenções reformadoras na sociedade. O saber científico era considerado um pressuposto 

legítimo e necessário para a apreensão da realidade. Ciência e civismo eram os elos da 

corrente cultural nos primeiros anos da República no Brasil (GONTIJO, 2003). 

Nos anos de 1920, em meio a essa mesma atmosfera, uma série de ações voltadas aos 

vários aspectos da vida social foi empreendida durante o governo do presidente Mauricio 

Graccho Cardoso18 (1922-1926), como uma tentativa de transformar Sergipe num Estado 

moderno e progressista. Por certo, concorreram causas nacionais e locais para que fossem 

possíveis as realizações que moldaram esta administração, bem como a personalidade singular 

do homem que ele foi (NUNES, 1984). Segundo o pesquisador Luiz Antonio Barreto (2003), 

o cuidado de Graccho Cardoso com as manifestações da arte e da cultura era perceptível em 

pequenos gestos: 

 

Na visita que fez, a uma casa comercial de Aracaju, em fevereiro de 1923, 
para constatar a existência, em condições desfavoráveis, de pinturas de 
autoria de Horácio Hora. Acompanhado de Ciro Cordeiro de Farias, seu 
Chefe de Polícia, e de Cláudio Gans, seu auxiliar administrativo, procurou o 
dono da loja e declarou o interesse do Estado de adquirir as obras de arte, 
recebendo-as do proprietário, Hygilberto Couto, que era da família do artista 
laranjeirense (BARRETO, 2003, p. 26). 
 

 

                                                             
18 Maurício Graccho Cardoso (1874-1950) foi governador do Estado de Sergipe (1922-1926), deputado federal 
(1921-1923, 1927-1929, 1930-1932,1946-1950) e senador (1921). Em seu governo criou vários grupos escolares 
em Sergipe, o prédio da Prefeitura de Aracaju, o Atheneu Pedro II, o Mercado Modelo, a Associação Comercial 
de Sergipe, a sede sergipana do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, fundou duas faculdades (a 
de Farmácia Aníbal Freire da Fonseca e a de Direito Tobias Barreto), criou o Instituto de Química e o Instituto 
Parreiras Horta (parte da faculdade de medicina da Universidade Federal de Sergipe) (Ibid.).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aracaju
http://pt.wikipedia.org/wiki/Farm%C3%A1cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADbal_Freire_da_Fonseca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tobias_Barreto_de_Meneses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Sergipe
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Durante a gestão de Graccho Cardoso foi criado o Arquivo Público Estadual de 

Sergipe (APES), através do decreto nº 845, de 15 de outubro de 1923, cujo objetivo era 

“receber e conservar, sob classificação sistemática, todos os documentos relativos ao direito 

pátrio, a legislação, a administração, a história, a geografia e, em geral, as manifestações do 

movimento científico literário e artístico de Sergipe, ou quaisquer outros documentos cujo 

depósito seja oficialmente determinado”.  

Além disso, a Biblioteca Pública, instituída em 1848, teve um novo regulamento que 

buscou, na ocasião, ampliar o número de leitores atendidos e incluiu a implantação da 

Biblioteca Infantil Protógenes Guimarães, destinada “ao ensino moderno das crianças pela 

gravura, pela fábula e pelo cinema” (BARRETO, 2003, p. 22). Houve também, no final da 

gestão de Graccho Cardoso, no setor cultural, a publicação das Obras Completas, de Tobias 

Barreto, organizadas por Manoel dos Passos de Oliveira Telles, do Dicionário Biobliográfico 

Sergipano, de autoria de Armindo Guaraná, de Pela Imprensa e pelo Povo, de Gumercindo 

Bessa, de Minha Gente e do Álbum de Sergipe, de Clodomir Silva. 

Nos idos do final dos anos de 1920, foi criada a Academia Sergipana de Letras (ASL), 

uma instituição literária cuja finalidade era o cultivo e o desenvolvimento das letras em geral 

e colaborar para a elevação das artes em Sergipe, segundo o modelo da Academia Brasileira 

de Letras (ABL).  

A ASL foi fundada em 1929, por iniciativa do poeta Antônio Garcia Rosa19 e de 

outros intelectuais sergipanos, destacando-se, entre eles, José de Magalhães Carneiro20, 

Cleómenes Campos21 e Clodomir Silva22; e seguiu o modelo institucional da ABL e da 

Academia Francesa, composta por quarenta patronos e, por conseguinte, quarenta membros. 

No caso sergipano, no primeiro momento, só foram escolhidos dezesseis patronos pelos 

dezesseis fundadores23. A Academia sucedeu à Hora Literária, instituição recreativa, fundada 

em 1º de abril de 1919, depois transformada em sociedade literária de caráter acadêmico 

                                                             
19 Antônio Garcia Rosa (1877-1960) era farmacêutico, graduado pela Faculdade de Medicina de Sergipe, foi 
professor do Ateneu Sergipense, poeta e colaborador dos jornais: Gazeta de Sergipe e Diário da Manhã 
(GUARANÁ, 1925; BARRETO, 2007). 
20 José de Magalhães Carneiro (1895-1968) atuou como cirurgião-dentista e professor do Ateneu Sergipense. 
Ensaiou-se na Literatura, escrevendo em jornais e revistas da época (BARRETO, 2007). 
21 Cleómenes Campos de Oliveira (1895-1968) foi comerciante, funcionário dos Correios e literato. Escreveu 
Coração encantado, obra premiada pela ABL e publicada em 1923, por Monteiro Lobato & C. Editores (CRUZ 
E SILVA, 1994). 
22 Clodomir de Souza e Silva (1892-1932) atuou nas caixas tipográficas desde cedo de onde passou ao 
jornalismo. Cursou a Faculdade de Direito de Recife, integrou a primeira geração do IHGSE, a Loja Maçônica 
Capitular Cotinguiba e a ASL. Foi ainda professor do colégio Atheneu Sergipense e da Escola Técnica de 
Comércio Conselheiro Orlando, além de deputado estadual por duas vezes. Escreveu Álbum de Sergipe (1920), 
Minha Gente (1922, 2ª edição em 1962, 3ª edição em 2003) (BARRETO, 2007). 
23 A lista com todos integrantes fundadores da ASL e seus respectivos patronos está disponível na Revista da 
Academia Sergipana de Letras, n. 36, publicada em 2010. 
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autônomo, por decisão da Assembleia Geral de 17 de julho de 1927, para difundir a cultura 

sergipana, e contribuiu para incentivar os seguidores das correntes literárias tradicionalistas 

(NUNES, 1984). 

Durante os primeiros anos do século XX, com o advento da República no Brasil e o 

crescimento dos centros urbanos do país, acentuou-se a necessidade de equiparar a realidade 

brasileira àquelas vivenciadas em regiões europeias ditas como civilizadas. Segundo Cristiane 

Vitório de Souza, em seu estudo sobre o campo intelectual sergipano durante a República 

Velha: 

 

A análise das instituições sergipanas instaladas nas primeiras décadas 
republicanas permite concluir que apesar das especificidades inerentes a 
cada um, eles convergem quanto aos seus objetivos centrais: edificar uma 
república das letras capaz de legitimar os talentos locais e contribuir para a 
aceleração do processo civilizatório que sentiam estar em marcha em 
Sergipe (SOUZA, 2001, p. 174, grifo da autora). 

 

A criação de instituições culturais nesse período, através do papel fundador, orientador 

e disciplinar de vários intelectuais, exprimiu a tomada de consciência desse grupo para a 

necessidade de construir um Estado moderno, inserido no mundo civilizado. Na medida em 

que o republicanismo avançava e ganhava espaço na sociedade, instituições comprometidas 

com seus ideais surgiam e alicerçavam os debates culturais por todo o país. Era a construção 

da realidade erudita que caminhava ao lado de uma população desprovida de instrução, que 

precisava ser regenerada para se tornar saudável, disciplinada e produtiva (CARVALHO, 

1989). 

Um ano após a criação do SPHAN, em 1938, o seu presidente Rodrigo Melo Franco 

de Andrade, solicitou uma comissão de intelectuais sergipanos, da qual fez parte José 

Calazans Brandão da Silva24, para sugerir monumentos religiosos e edificações da zona 

urbana e rural para efeito de registros de tombamento (CARVALHO; ROCHA, 2007). Como 

resultado do diálogo do grupo de “sergipanos” com a direção do SPHAN, haja vista a força da 

                                                             
24José Calasans Brandão da Silva (1915-2001) atuou no cenário intelectual sergipano, especialmente até a década 
de 1950, antes de seguir para a Capital baiana. Em Sergipe foi professor da Escola Normal e do Ateneu 
Sergipense, e presidente do IHGSE. Na Bahia foi professor de História Moderna, de História Contemporânea e 
de Folclore na Universidade Federal da Bahia (da qual foi Vice Reitor), sendo também presidente do Conselho 
Estadual de Cultura, presidente da Academia de Letras da Bahia, presidente do Rotary Clube da Bahia, dentre 
outras atividades. Formado em Direito, destacou-se no magistério, na pesquisa histórica – principalmente nos 
estudos sobre a saga de Antônio Conselheiro e o arraial de Canudos – e no folclore. Vários estudiosos já se 
debruçaram sobre a obra e atuação de José Calasans. Entre eles destaco Jairo Carvalho do Nascimento, autor de 
Jose Calasans e Canudos - A historia reconstruída, publicado em 2009, pela EDUFBA, e Silvania Santana 
Costa, que no ano de 2011 defendeu a dissertação de mestrado Espaços construídos, posições ocupadas: história 
docente de José Calasans Brandão da Silva em Sergipe, orientado pela professora Dra. Anamaria Gonçalves 
Bueno de Freitas. 
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Constituição promulgada em 1934, foi registrado o primeiro tombamento da cidade de São 

Cristóvão, através do Decreto nº 94, de 22 de junho de 1938, pelo interventor Eronildes 

Ferreira de Carvalho25. Através desse documento, São Cristóvão foi elevada à categoria de 

monumento histórico, diante da justificativa de ser dever do Estado velar por suas tradições, 

conforme o artigo 134 da Carta Constitucional de 1934. No mesmo decreto ainda foi 

explicitada a medida do tombamento, considerando que a antiga Capital de Sergipe era um 

repositório da história local e possuía prédios com traços arquitetônicos que deveriam ser 

preservados. 

Segundo Fernando Soutelo26, importante agente cultural sergipano e membro do 

Conselho de Cultura do Estado: 

 

Sergipe não viveu a inquietação intelectual que levaria à ideia de 
preservação do nosso acervo patrimonial. Daí porque podemos dizer que o 
Decreto-Lei no. 94, de 22 de junho de 1938 está em sintonia com o momento 
nacional muito mais por um efeito de imitação do que por uma consciência 
clara da necessidade de preservação da antiga capital do Estado. É que em 
todo País, falar-se em patrimônio histórico e artístico era moda. 
Passada a euforia dos primeiros tempos, o Governo do Estado recolheu-se à 
inação e omitiu-se em desenvolver trabalhos concretos de preservação da 
memória cultural, salvo a recriação do Arquivo Público Estadual através do 
Decreto-Lei no. 617, de 3 de abril de 1945 (SOUTELO, em fase de 
elaboração, p. 14). 

 

Nas décadas de 1940 e 1950, a história das políticas culturais em Sergipe se entrelaçou 

às iniciativas de particulares27, de modo especial, às ações de José Augusto Garcez28, que 

                                                             
25 Eronildes Ferreira de Carvalho (1895-?) foi médico e militar. Atuou como Diretor Geral de Higiene e Saúde 
Pública do Estado de Sergipe e dividiu com Augusto Maynard o poder revolucionário de 1930 a 1945, sendo 
eleito indiretamente, Governador Constitucional em 1935. Em sua gestão foram construídos os prédios da 
Biblioteca Pública, do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, do Palácio Serigy e do Hospital de 
Assistência a Psicopata, ampliado o Hospital de Cirurgia e aconteceu a morte do cangaceiro Lampião, na 
fazenda Angicos, atual município de Poço Redondo, sertão sergipano (BARRETO, 2007). 
26 Luiz Fernando Ribeiro Soutelo é graduado em Economia, pesquisador, membro do IGHSE e do Conselho 
Estadual de Cultura, onde atua desde a década de 1970. Dentre os vários postos que assumiu, destaco a função 
de adjunto do superintendente do Instituto de documentação da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, na 
década de 1980.  
27 Como exemplo das investidas de grupos de particulares na seara da cultura está a atuação da Sociedade de 
Cultura Artística de Sergipe (SCAS). Formada por um grupo de intelectuais, entre eles Felte Bezerra e 
Guilhermino Resende, a associação foi fundada em 1951, influenciada pelo movimento da “Cultura Artística” de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Segundo José Carlos Teixeira, a SCAS tinha o compromisso de “formar e 
popularizar a arte no cenário sergipano” (TEIXEIRA, José Carlos Mesquita. Entrevista concedida à pesquisadora 
em 02 de agosto de 2012) e com este intento, trouxe para Aracaju, renomados violistas e violoncelistas, 
pianistas, corais, cantores líricos, orquestras, grupos de dança e de teatro de vários lugares do Brasil e de países 
do mundo, graças ao apoio recebido de políticos, do Ministério da Educação, dos muitos mensalistas e da 
parceria com do movimento em outros Estados. Além disso, a SCAS mostrou-se uma grande incentivadora do 
teatro e literatura sergipana. Associada à sua ação esteve o Teatro da Cultura artística, o Cineclube do Atheneu, o 
Teatro de Amadores de Sergipe e a publicação de vários livros, conforme o artigo de João Costa, A Sociedade de 
Cultura Artística de Sergipe (1985). 
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imbuído do desejo de musealizar as raízes culturais de Sergipe, fundou em 1948 e manteve 

com recursos próprios, o Museu Sergipano de Arte e Tradição (SANTOS, 2009). Como 

resultado de coletas feitas em suas viagens pelo interior do Estado, o intelectual preservou, 

pesquisou e comunicou parte do patrimônio salvaguardado a partir de um espaço alocado em 

sua própria casa, conforme ele próprio registrou no livro Realidade e Destino dos Museus 

(1958): 

 

Endereço – Avenida Barão de Maruim, 629 – Caixa Postal, 83. Distrito – Aracaju – 
Estado de Sergipe BRASIL. Entidade mantenedora – José Augusto Garcez. Direção 
– José Augusto Garcez. Natureza – Particular. Características – O Museu é 
autônomo, de caráter geral, franqueado diariamente ao público, com admissão 
gratuita do visitante, variando o número anualmente de 800 a 2.000 pessoas. Não há 
horário estabelecido, porque está vinculado na própria mansão residencial, sendo o 
público atendido pelo proprietário, sua família e empregados. Observações – a) 
Mencionado órgão foi organizado com recursos próprios, não recebendo até hoje 
[1958] nenhum auxílio dos poderes públicos. b) A casa é alugada, não 
correspondendo a técnica exigida na perfeita função do verdadeiro Museu. c) 
Todavia, animado pelo idealismo e os conhecimentos de museologia, quanto a 
organização, arrumação, catalogação, restauração de objetos, venho realizando de 
acordo com os nossos recursos. Por falta de auxílio de poderes públicos ainda não 
dispomos de funcionários competentes e técnicos a fim de transformar a casa da 
História atuante na sua ação educativa e social. d) Realizo pesquisas com sacrifícios 
e recursos próprios no que se refere a paleontologia, etnologia e Arte Popular. e) 
Possuímos: A – Achados referentes à Paleontologia (fósseis de Mastodonte e 
Megatherium) e de outros animais. B – Objetos que representam a etnologia 
brasileira. Aquisições – C – Arte Sacra: – imagens em madeira, terra-cota, 
porcelana, gesso, cera, bronze. Sinos, peças barrocas, etc. D – Arte popular em geral, 
inclusive artesanato. Especificação do material: terracota, couro, barro comum, 
chifres, sisal, osso, cipó, palhinha, taquara, tucum, fio, caroá, coco, flecha, etc. E – 
Armaria: – pistolas, armas brancas, lanças, trabucos, fuzis, rifles, garruchas e 
espadas. Máquinas de guerra: – canhões e balas. F – Instrumento de Tortura- tronco. 
G – Ciclo do Cangaceiro: Embornais de pano e couro, cantil, chapéu e punhais que 
pertenceram aos bandidos: José Baiano e Lampião. H – Ciclo da Escravidão – peças 
e documentos. I – Iconografia: Imagens e quadros. J – Animais paquidermazados. K 
– Antropologia Cultural. Empreendimento: – Em 1957, na campanha Internacional 
de Museus – apesar de não receber revistas, cartazes, indispensável colaboração 
publicitária nem auxilio do ICOM – inaugurei a secção de Antropologia Cultural, 
exposição interna e na Livraria Regina Limitada. Livro em preparo: Função do 
Museu no sistema educacional brasileiro, devidamente ilustrado. Mantenho a dez 
anos através do PRJ-6 o Programa radiofônico PANORAMA CULTURAL, aonde 
existe uma secção sobre a missão dos Museus. Serviço de Documentação: – Por 
carência de espaço, não possuímos sala de reserva ao público. Toda residência é 
ocupada com o acervo. Mantemos uma biblioteca de assuntos gerais. Em 1953 
introduzi em Sergipe “literatura falada” com o Serviço de Documentação do 
“Movimento Cultural de Sergipe”. Editei 33 vols. sobre economia, poesia, finanças, 
sociologia e Museu. Para a publicação de aludidas obras, contei com a colaboração 
de alguns patriotas. Visitas guiadas: – Aos visitantes esclareço a origem do acervo, 
bem assim o aspecto histórico, empenhando esforços a fim de oferecer ao público o 
sentido primordial que é de colocar o Museu – na missão educativa e social 
(GARCEZ, 1958, p.33-35). 

                                                                                                                                                                                              
28 José Augusto Garcez (1918-1992), filho de tradicional família da região do Vaza-Barris, iniciou o Curso de 
Direito na Bahia, mas por motivos de saúde, não chegou a conclui-lo. Fez parte da ASL e fundou o Museu 
Sergipano de Arte e Tradição e o Movimento Cultural de Sergipe. É considerado o “pai da museologia 
sergipana” (BARRETO, 2007). 
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Sem dúvidas, José Augusto Garcez foi um homem sensível à ideia de que o museu 

deveria servir como espaço permanente de exposição, pesquisa e conservação dos 

testemunhos materiais do homem e do seu meio e por isso, pelo estabelecimento do “Museu 

de Arte e Tradição”, bem como pela fundação em 1953 do Movimento Cultural Sergipano 

(associado à ASL e que tinha por objetivo contar com a preservação, pesquisa e comunicação 

de acervos e documentos sergipanos) é considerado o precursor do pensamento museológico 

em Sergipe, tal como destacou o museólogo Claudio Santos (2009). 

A partir da segunda metade da década de 1940 e inicio dos anos de 1950, o Brasil 

assistiu ao desenrolar de campanhas pela “desmoralização da censura” e defesa da 

democracia, a um intenso processo de urbanização fruto das ondas migratórias, que de certa 

forma contribuíram para alterar a noção do que se considerava público. Como assegurou 

Maria Cecília França Lourenço (1999), nesse período as distintas culturas foram prestigiadas 

e no país passou-se a valorizar os esportes, os programas radiofônicos, a chamada cultura de 

massa, bem como se assistiu a emergência das campanhas pela valorização da cultura popular. 

Os museus, então, como espaços que, de certa forma, espelham a realidade e o espaço 

relacional em que estão inseridos, passaram a dar grande ênfase à conservação das coleções e 

ao papel educacional de difusão do saber ali disposto. 

 A respeito do Movimento Cultural Sergipano, vale salientar que ele possibilitou como 

editora29 a publicação de diversas obras de José Augusto Garcez, tais como Canudos 

Submersos (1956), O destino da Província  (1954) e Realidade e Destino dos Museus (1958), 

além da edição de dezenas de livros – chegando à década de 1960 com 37 títulos publicados, 

revelando e destacando grandes nomes da literatura sergipana. O movimento fundado por José 

Garcez também criou a Biblioteca Popular Tobias Barreto e o Serviço de Pesquisa e 

Documentação Cultural-Científica, cuja função era resgatar documentos que versavam sobre a 

história sergipana, conforme discurso de posse de Marcos Landahl Cabral no Movimento de 

Apoio Cultural Dr. Antônio Garcia Filho30 (agremiação fundada em 1984, com a finalidade de 

subsidiar as ações da ASL em suas inúmeras atividades culturais). 

                                                             
29 De acordo com Elissandra Silva Santos (2008), José Augusto Garcez teve a ideia de fundar o Movimento 
Cultural de Sergipe para ajudar o poeta Santo Souza a ter sua obra publicada. A autora também assegurou que o 
nome dado à editora foi sugestão do próprio Santo Souza que publicou outros títulos anos depois. Além de Santo 
Souza e do próprio José Augusto Garcez, outros autores também entraram na proposta editorial do Movimento, 
dentre eles José Calazans e Florentino Menezes.  
30 Disponível em: <http://www.colmeialiteraria.com.br/trabalho/2001>. Acesso em: 20 maio 2012. 

http://www.colmeialiteraria.com.br/trabalho/2001
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Segundo a professora Verônica Nunes (2007), o “Museu de Arte e Tradição”, ao lado 

do Museu do IHGSE, organizado por Epifânio Doria31, constituíram o cenário museal 

sergipano durante a década de 1950 e a partir do acervo dessas duas instituições foi 

constituído (basicamente) o Museu de Sergipe32, fundado em 5 de março de 1960, durante a 

administração do Governador Luiz Garcia33 (1959 a 1963). 

 A propósito, o Museu de Sergipe – hoje Museu Histórico de Sergipe (MHS) – surgiu 

como influência das ações do Movimento fundado por Garcez, e também por sugestão de José 

Calasans e Lauro Barreto Fontes34. A escolha de sua sede foi o antigo Palácio Provincial de 

São Cristóvão, sua curadoria esteve a cargo dos irmãos Junot Silveira35 e Jenner Augusto36, e 

sua primeira gestora foi Maria Thétis Nunes37. É o mais antigo museu sergipano fruto da ação 

                                                             
31 Epifânio da Fonseca Dória (1884-1976) dedicou-se a organização de arquivos e bibliotecas do Estado. Ocupou 
o cargo de presidente do APES e da Biblioteca Pública do Estado. Foi secretário-perpétuo do IHGSE (FREITAS, 
2009).  
32 Para obter mais informações sobre a fundação do Museu de Sergipe, consultar o artigo Cinquentenário do 
MHS em 3 tópicos (1960/2010), de José Thiago dos Santos (Thiago Fragata), disponível em: 
<http://museuhsergipe.blogspot.com.br/2012/05/cinquentenario-do-mhs-em-3-topicos.html>. Acesso em 21 
maio 2012. 
33 Luiz Garcia (1910-2001) foi advogado, atuando em Sergipe e no Rio de Janeiro, diretor do jornal Correio de 
Aracaju e político. Assumiu o posto de deputado estadual constituinte em 1935, de deputado federal (legislaturas 
de 1951-1955, 1955-1959, 1967-1971 e 1971-1975 e 1º Suplente de 1979-1983) e Governador do Estado (1959-
1963). Fundou a Liga Eleitoral Católica, uma campanha de mobilização do eleitorado católico (BARRETO, 
2007). 
34 Lauro Barreto Fontes (1915-2008) foi engenheiro civil, radicado em Salvador, onde foi funcionário da 
Petrobrás. Em Sergipe, foi agente do DPHAN na época da inauguração do Museu de Sergipe, hoje MHS. 
Possuiu um escritório de engenharia e restauração, responsável, entre outros projetos, pela restauração em favor 
da Igreja Nossa Senhora do Amparo, localizada no Município de São Cristóvão (1979).  Faleceu na Capital 
baiana, aos 93 anos, em plena atividade intelectual escrevendo para um jornal daquele Estado, conforme 
registrou o advogado Domingos Pascoal no site Infonet (Disponível em: < 
http://www.infonet.com.br/domingospascoal/ler.asp?id=74835&titulo=claudionunes>. Acesso em 21 maio 
2012). 
35 Junot Silveira (1928-2003) foi repórter, noticiarista, editorialista, escritor de contos e professor. Atuou como 
correspondente em Sergipe e editor geral das edições de domingo do jornal A tarde da Bahia. Além das 
crônicas, Junot publicou alguns livros, como exemplo: A Bahia na voz dos Trovadores (1955) e "São Cristóvão 
de Minha Saudade" - In São Cristóvão Del Rei (1969). Natural de Aracaju, recebeu o título de Cidadão da 
Cidade do Salvador, conferido pela Câmara Municipal. Foi um jornalista premiado. Ao longo da vida, o 
professor Junot recebeu títulos, diplomas, medalhas, como a Thomé de Souza, a de Mérito de Macaúbas e a de 
Pacificador com Palma, outorgada pelo Ministro do Exército General Lucena, em 1995. Foi Secretário de 
Governo do Estado de Sergipe, Secretário de Estado para Assuntos Extraordinários de Divulgação e Informação 
da Bahia, diretor da Casa Ruy Barbosa e professor adjunto de Catedrático da Secretaria de Educação e Cultura 
de Sergipe (Disponível em:< http://www.jornaldepoesia.jor.br/1jsilveira.html#nota>. Acesso em: 10 set.2012). 
36 Jenner Augusto da Silveira (1924-2003) foi artista plástico, integrado o movimento de renovação das artes 
plásticas na Bahia, durante a década de 50, que teve como maior divulgador de sua arte o escritor Jorge Amado. 
Também foi cartazista, ilustrador, desenhista e gravador. Em Sergipe foi o precursor da Arte Moderna, quando 
em 1949 realizou os murais decorativos do Bar Cacique, com claras referências à obra de Candido Portinari. 
Vários painéis atribuídos a sua autoria foram tombados pelo governo do Estado de Sergipe (Disponível em: < 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbet
e=2178>. Acesso em: 14 set. 2012). 
37 Maria Thétis Nunes (1925-2009) foi historiadora, professora e escritora sergipana. Formou-se em Geografia e 
História na primeira turma da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia, e em Museologia no 
Museu Histórico Nacional. Foi membro do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Estadual de Cultura, 

http://museuhsergipe.blogspot.com.br/2012/05/cinquentenario-do-mhs-em-3-topicos.html
http://www.infonet.com.br/domingospascoal/ler.asp?id=74835&titulo=claudionunes
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=2178
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=2178
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritora
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do poder público e esteve voltado, inicialmente, à conservação das coleções, ainda muito 

distante da noção de desenvolvimento social que passou a caracterizar os espaços museais a 

partir da década de 1970, depois da realização da Mesa redonda de Santiago do Chile38 

(SANTOS, 2004). 

 Ainda a respeito da administração de Luiz Garcia, esta “revelou-se mais inovadora no 

terreno cultural propriamente dito” (DANTAS, 2004, p. 61). Durante a sua administração, 

além da fundação do mencionado museu, também foi criada, em 1960, a Secretaria de 

Educação e Saúde e agregada a ela o termo Cultura. Por seu intermédio foram implantados 

núcleos, como o de Artes Plásticas, colocando painéis artísticos de Jenner Augusto em obras 

públicas, como no Hotel Palace e na Estação de Passageiros do Aeroporto de Aracaju, e 

publicaram livros, como forma de valorização da literatura sergipana (BARRETO, 2005). 

Para o posto da nova secretaria foi nomeado o médico Antônio Garcia Filho39, irmão do 

governador, aclamado pela opinião pública (O NORDESTE, 1960; A CRUZADA, 1960). 

 É interessante destacar que nos meados do século XX (entre os anos de 1940 e 1960), 

a esfera federal não promoveu ações diretas de grande vulto no campo da cultura. Apenas 

intervenções pontuais marcaram o período democrático: a instalação do Ministério da 

Educação e Cultura, em 1953, e a Campanha de Defesa do Folclore, da qual fez parte José 

Augusto Garcez. Conforme o professor Antonio Rubim: 

 

O interregno democrático de 1945 a 1964 reafirma as duas tristes tradições. 
O esplendoroso desenvolvimento da cultura brasileira que acontece no 
período, em praticamente todas as suas áreas não tem qualquer 
correspondência com o que ocorre nas políticas culturais nacionais. Elas, 
com exceção da atuação do SPHAN, praticamente inexistem (RUBIM, 2007, 
p.105). 

 

                                                                                                                                                                                              

da ASL e presidente do IHGS por mais de três décadas. Thétis foi a primeira mulher sergipana a ingressar no 
magistério superior (DANTAS, 2009). 
38 A Mesa redonda de Santiago do Chile foi um encontro que aconteceu entre os dias 20 e 31 de maio de 1972 a 
pedido da UNESCO e organizado pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM). O documento resultante do 
encontro ressalta a importância dos museus no mundo contemporâneo, sua contribuição para os planos 
educativos e de desenvolvimento social, configurando-se em um marco da museologia social e em referência 
para as políticas públicas na América Latina, marcando o avanço da área de museus na região em termos de 
institucionalização e de cooperação. Por meio dessa Carta defendeu-se a opção pela interdisciplinaridade, os 
esforços para recuperação e uso social do patrimônio, acessibilidade às coleções; a modernização da 
museografia, a implantação de avaliações institucionais, o aperfeiçoamento da formação profissional de 
museólogos na América Latina, o destaque para a responsabilidade com a conscientização da ação museológica, 
dentre outros pontos. Este documento é reconhecido como a mais importante contribuição da América Latina 
para o pensamento museológico internacional e sua importância decorre especialmente da inserção, nas 
discussões, da questão do papel social dos museus (CÂNDIDO, 2003). 
39 Antônio Garcia Filho (1916-1999) foi médico, jornalista, poeta e professor da Faculdade de Medicina de 
Sergipe. Foi vereador eleito em 1949 e Secretário de Educação e Cultura de Sergipe (BARRETO, 2008).  



57 
 

 Dando continuidade a tentativa de construir um painel do cenário cultural sergipano, 

destaco a gestão de Lourival Baptista40 (1967-1970). Em seu primeiro ano de mandato foi 

criado o Conselho Estadual de Cultura, um órgão consultivo, normativo e deliberativo da 

Secretaria da Educação e Cultura. Segundo matéria vinculada no jornal Gazeta de Sergipe, 

seria competência no Conselho de Cultura:  

 

elaborar o plano estadual de cultura para aplicação dos recursos estaduais 
destinados a difusão cultural. Entre outras atribuições estão as de cooperar 
para a defesa e conservação do patrimônio artístico do Estado, promover 
campanhas que visem o desenvolvimento da cultura e das artes, opinar sobre 
os programas apresentados pelas instituições culturais do Estado e promover 
e incentivar convênios que possibilitem exposições, festivais de cultura 
artística e congresso de caráter artístico e histórico (GAZETA DE SERGIPE, 
1967, p. 01). 

 

O surgimento do Conselho Estadual de Cultura (CEC) parece ter sido uma tentativa de 

constituição de um órgão específico para a cultura no âmbito do governo estadual. A 

propósito, o CEC é o órgão responsável, em nível estadual, pelos estudos de processos de 

reconhecimento do patrimônio cultural, ainda que o poder legislativo também aprove leis 

estaduais em defesa de elementos alusivos à identidade sergipana. Até 2010, 63 bens foram 

tombados pelo Governo Estadual, conforme lista disponibilizada por Fernando Soutelo. Cerca 

de 30 deles estão localizados em Aracaju e boa parte de toda a lista de patrimônios 

reconhecidos estão ligados à memória política, econômica e cultural da elite sergipana, com 

predileção pelos exemplares da arquitetura civil e religiosa (MENDONÇA, 2006).    

Nas décadas de 1970 e 1980, ocorreu, em contrapartida, uma ação mais articulada do 

Governo Estadual em prol da preservação cultural de Sergipe. Esse período foi decisivo para a 

criação de uma consciência da importância dessa memória (SOUTELO, em fase de 

elaboração). Por certo, a dinâmica que engendrou o cenário cultural no período respondeu às 

tendências lançadas pelo Governo Federal. Conforme depoimento da antropóloga Beatriz 

Góis Dantas41 em entrevista concedida à cientista social Luciana Aguiar, em 2011: 

   
                                                             
40 Lourival Baptista (1915-2013) foi médico e político baiano, com base de atuação em Sergipe. Foi deputado 
estadual (1947-1951), prefeito de Aracaju (1951-1954), deputado federal (1959-1963; 1963 a 1967), governador 
do Estado (1967-1970) e senador (1970-1978; 1979-1987; 1987-1995). Recebeu várias condcorações e publicou 
vários livros, dentre eles: Em defesa da Família, da Infância e da Juventude (1980) e Mobilização nacional 
Contra o Tabagismo (1981) (Disponível em: < 
http://www.senado.gov.br/senadores/senadores_biografia.asp?codparl=2019&li=48&lcab=1987-1991&lf=48>. 
Acesso em: 16 set. 2012). 
41 Beatriz Gois Dantas é escritora e antropóloga sergipana. Foi e professora da UFS, diretora do DPHAA e 
autora de vários livros, entre eles: De feiticeiros a comunistas: acusações contra o Candomblé (1982) e Vovó 
nagô e papai branco: usos e abusos da África no Brasil (1988).  

http://www.senado.gov.br/senadores/senadores_biografia.asp?codparl=2019&li=48&lcab=1987-1991&lf=48
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[...] Em 1970 saiu um artigo chamado “compromisso de Brasília” onde o 
governo recomenda os estados criarem órgãos culturais (...) nós tivemos que 
seguir as demandas do Governo Federal então nós fizemos o que: 
levantamento sobre o patrimônio arquitetônico, patrimônio histórico e 
artístico de Sergipe, e também o levantamento dos departamentos culturais 
que os municípios tinham: biblioteca, etc. (AGUIAR, 2011, p. 35). 
 

Os ecos do “Compromisso de Brasília” implicaram a criação do Departamento de 

Cultura e Patrimônio Histórico e Artístico (DCPAA), através do Decreto-Lei no.  405, de 8 de 

abril de 1970. A sua primeira diretora foi a própria antropóloga Beatriz Dantas, que 

desenvolveu um levantamento da situação de cada um dos monumentos tombados pela União, 

buscou organizar o acervo do Museu de Sergipe e dos órgãos integrantes da estrutura do 

Departamento e a transferência do Arquivo Público Estadual para a Secretaria da Educação e 

Cultura (SOUZA, 2005).  

Em 1971, já no governo de Paulo Barreto42 (1971-1975), através do Decreto no. 2.046, 

de 12 de março, a cidade de Laranjeiras43 foi elevada à condição de monumento estadual. 

Esse ato foi, em grande medida, resultado das investidas do governo federal em agregar a 

cultura o valor econômico. Em meio ao reconhecimento de sua importância cultural, capaz de 

impulsionar a economia local através da promoção do turismo, foi montado um grupo de 

trabalho, através do decreto de 17 de março de 1972, a fim de definir um plano de ação, 

voltado para preservar o conjunto arquitetônico da cidade que passou a ser chamada de 

“museu a céu aberto”, uma referência feita pelo Ministro da Educação Jarbas Passarinho, em 

visita a cidade naquele ano. A propósito, esse documento destacava a necessidade de “ações 

de caráter educacional, centradas no estudo e na documentação das manifestações folclóricas 

existentes no município e no de campanhas objetivando a criação de uma consciência da 

importância do acervo arquitetônico de Laranjeiras”. 

Em 1972, em alusão às comemorações do sesquicentenário da Independência do 

Brasil, foi realizado (pela UFS) o Festival de Arte de São Cristóvão (FASC), que muito 

embora fosse concebido atendendo a lógica do regime militar em vigor (SÁ, 1995), foi 

                                                             
42 Paulo Barreto de Menezes (1925-?) foi engenheiro civil e político sergipano que governou o Estado. Entre 
suas principais obras estão: a criação da avenida que liga o Centro de Aracaju à Atalaia, interligando a zona 
central da capital à zona Sul e a da Biblioteca Pública Epiphâneo Dórea. Foi diretor de obras do ex-governador 
Lourival Batista (BARRETO, 2007). 
43 Laranjeiras é uma cidade sergipana localizada na região do Vale do Cotinguiba, distante da Capital cerca de 20 
km. Por conta da produção de cana-de-açúcar, principalmente, do comércio e do porto, Laranjeiras alcançou 
durante os séculos XVII ao XIX um nível extraordinário de desenvolvimento, sendo considerada uma das mais 
importantes povoações de Sergipe. Atualmente Laranjeiras é uma cidade tombada pelo IPHAN (desde 1996) e 
abriga um campus da UFS. Além da expressiva arquitetura de seus prédios, a cidade também é conhecida pelo 
seu rico folclore. Por lá são encontradas diversas manifestações populares, entre elas o Reisado, as Taieiras, os 
Lambe-Sujos e Caboclinhos, o Cacumbi, a Dança de São Gonçalo, a Chegança, o Samba de Coco. Para conhecer 
mais sobre a história da cidade, consultar: OLIVEIRA (1935); NUNES; NOGUEIRA (2009). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IPHAN
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considerado um marco no cenário artístico sergipano. No ano seguinte Sergipe aderiu ao 

Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste, voltado para a 

recuperação de monumentos históricos com vistas ao desenvolvimento turístico e logo depois, 

em 1974, foi implantado o Museu de Arte Sacra de Sergipe, em São Cristóvão, fruto de um 

convênio entre a Arquidiocese, o Governo do Estado e a Universidade Federal de Sergipe44, 

bem como a Casa de Cultura João Ribeiro, inaugurada como instituição cultural em 09 de 

agosto de 1974, caracterizada por abrigar um museu histórico biográfico, com o objetivo de 

preservar o acervo documental, literário, bibliográfico e artístico do homenageado 

(CELESTINO, 2012). 

O Programa de Reconstrução das Cidades Históricas, conhecido como PCH, foi o 

primeiro programa do governo federal que investiu significativamente na preservação do 

patrimônio cultural urbano, almejando o desenvolvimento urbano e regional do nordeste e do 

planejamento governamental no Brasil.  

Segundo Sandra Rafaela Correa e Rodrigo Santos de Faria (2011), um dos seus 

principais objetivos a reativação econômica do estoque patrimonial do nordeste: 

 

[...] o PCH (1973-1983) é certamente parte integrante das várias ações do 
Governo Militar para retomar o desenvolvimento econômico depois de uma 
severa crise nos anos de 1962/642. Essas ações tinham como pressupostos a 
retomada de investimento público3, estando pautada em diversos planos de 
desenvolvimento econômico e social implementados posteriormente ao 
golpe de 1964 (PAEG, PED-PAC, I PND e II PND), e até a 
redemocratização (CORREA; FARIA, 2011, p. 20).  

 

Em Sergipe, a adoção do PCH possibilitou a formação de mão-de-obra especializada 

(arquitetos, restauradores de bens culturais móveis e mestres de obra) e deu condições de 

Sergipe pleitear uma relativa autonomia administrativa e técnica, na área da preservação do 

patrimônio histórico-artístico, pois foi criado para dar suporte as ações do programa o 

Escritório Técnico da FNpM (SOUTELO, em fase de elaboração).   

Ainda na década de 1970, para acomodar as necessidades do novo gestor estadual, 

José Rollemberg Leite45, que governou Sergipe entre 1975 e 1979, foi extinta a DCPHAA e 

criada a Assessoria Cultural, em 1975, ligada diretamente ao Secretário da Educação e 

                                                             
44 Sobre a fundação do Museu de Arte Sacra de Sergipe, consultar: A construção do Museu de Arte Sacra de São 
Cristóvão (MASC): agentes e práticas no campo do patrimônio cultural sergipano, dissertação de Marcelo 
Santos, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, UFS, em 2010. 
45 José Rollemberg Leite (1912-1996) foi fazendeiro e politico brasileiro. Foi governador de Sergipe por duas 
vezes (1947- 1951; 1975- 1979), também senador da República (1965-1970) e secretário de estado por diversas 
vezes. Foi professor do Atheneu Sergipense, da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, entre outras 
instituições educacionais de Sergipe (BARRETO, 2007). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1912
http://pt.wikipedia.org/wiki/1996
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fazendeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Politico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_governadores_de_Sergipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/1951
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/1979
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senador_da_Rep%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
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Cultura. O pesquisador Luiz Antônio Barreto46 assumiu o cargo de assessor cultural (1975-

1978) e realizou um programa de reedição de obras de autores sergipanos, a criação de novos 

espaços culturais, como o Museu Afro-Brasileiro de Sergipe (fundado em 1976 na cidade de 

Laranjeiras), e a definição de um calendário de eventos (marcado por vários encontros 

culturais, entre eles o Encontro Cultural de Laranjeiras).  

De acordo com Fernando Soutelo: 

 

No governo de Zé Rolemberg Leite, 1975-1979, é o momento em que eu 
considero ter havido pela primeira vez uma política cultural, se não 
formalmente documentada, mas na cabeça das pessoas. O que é que fazia 
parte desta política cultural? A definição de uma série de eventos que eram 
considerados importantes, por exemplo: o Encontro Cultural de Laranjeiras, 
que está há 38 anos, o Encontro Cultural de Estância, que sob a 
responsabilidade do Conselho foi realizado em 79-80, pensou-se no 
Encontro de Propriá, mas que por um outro problema não existiu, o 
Seminário do Gado e do Couro, em Lagarto, que se realizou por três anos. 
Ao lado disso, um resgate da atividade dos grupos folclóricos de Sergipe, 
realizando o Atlas Folclórico de Sergipe – foi uma pesquisa do governo do 
Estado junto com a Campanha da Defesa do Folclórico Brasileiro [...] É um 
momento marcado por uma série de reedições, como a História de Sergipe 
de Felisbelo Freire, A Questão do poder moderador, um outro, Estudo sobre 
a poesia popular  de Silvio Romero, A língua nacional de João Ribeiro, da 

                                                             
46 Luiz Antônio Barreto (1944-2012) foi jornalista e pesquisador sergipano. Estudou Direito nas Faculdades de 
Direito de Sergipe, em Aracaju, e na Nacional, do Rio de Janeiro, assim como cursou a Escola Nacional de 
Música, também no Rio de Janeiro. Exerceu a atividades de repórter, colunista, redator, diagramador e secretário 
de redação dos jornais sergipanos Correio de Aracaju, Folha Popular, Gazeta de Sergipe, Sergipe Jornal e A 
Cruzada, no período de 1959 a 1971. Foi diretor da Revista Perspectiva  (1966-1967) e colaborador de vários 
periódicos de Aracaju, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Teresina, Porto Alegre, Maceió, e da revista Il 
Moderno, de Milão, na Itália. Atuou nas áreas de educação, cultura, história, comunicação, literatura e folclore, 
exercendo cargos em instituições públicas e privadas, entre os quais o de Assessor Cultural do Instituto Nacional 
do Livro (INL) e Diretor da Organização Simões, Editora, ambos no Rio de Janeiro; Diretor da Galeria de Artes 
Álvaro Santos, em Aracaju;  Chefe da Assessoria Cultural da Secretaria da Educação e Cultura do Estado de 
Sergipe; Secretário da Educação e Cultura de Aracaju; Superintendente de Documentação da Fundação Joaquim 
Nabuco, Recife (1987-1989); Diretor Cultural da Fundação Augusto Franco, Aracaju; Assessor da Presidência 
da Confederação Nacional da Indústria; Diretor do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira (Portugal); Diretor do 
Instituto Tobias Barreto. Foi presidente do ASL, onde ocupou a Cadeira nº 28, membro e orador do IGHS; 
conselheiro dos Conselhos Estadual e Municipal de Cultura do Estado; membro da União Brasileira de 
Escritores (UBE) – Secção de Pernambuco e membro fundador do Instituto Luso-Brasileiro de Filosofia, em 
Lisboa. Foi o responsável pela criação de diversas atividades educativo-culturais em Sergipe, como os Encontros 
Culturais de Laranjeiras; a Discoteca Pública, do Museu Afro-Brasileiro de Sergipe, também em Laranjeiras; o 
Seminário do Gado e do Couro, em Lagarto; o sistema de Vagão-Escola, da Biblioteca Infantil no Vagão, 
localizada no Parque Teófilo Dantas; a Oficina de Artes, da Escola de 2º Grau José Antonio da Costa Melo e a 
escola Ecológica, localizada no Parque da Cidade Governador José Rollemberg Leite, o projeto “Cultura na 
Escola” e a implantação da disciplina “Sociedade e Cultura” e Cultura Sergipana” na rede pública estadual de 
ensino. Especialista em Tobias Barreto, também foi exímio pesquisador de aspectos da cultura popular. Escreveu 
diversos trabalhos, entre os quais: Tobias Barreto: a Abolição da escravatura e a organização da Sociedade 
(1988); Tobias Barreto e a Filosofia no Brasil (1990); O pensamento e a ação política de Tobias Barreto 
(1992), Um novo entendimento do folclore (1988); O Poder Judiciário de Sergipe, 100 anos de história (1992) e 
o livro Memórias de Sergipe: Personalidades sergipanas, uma seleção de textos sobre personalidades que 
marcaram a história de Sergipe (2007), entre outros. (Disponível em: < 
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=902&Itemid=1>. 
Acesso em: 30 out. 2012). 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=902&Itemid=1
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alguns cadernos de História, como a Carta de Anchieta , a Carta de Toulosa  
[...] Havia uma decisão de governo de restauração de bens culturais, 
logicamente, não por ele próprio, pelo bem cultural próprio, mas para 
atender a atividade turística, como uma parte do apelo para o turismo no 
Estado (SOUTELO, Luiz Fernando Ribeiro. Entrevista concedida à 
pesquisadora em 17 de dezembro de 2012). 
 

Ainda que houvesse o direcionamento do governo federal, a concretude das ações 

nesse período se deveu a atuação de Luiz Antônio Barreto. Conforme enfatizou Jorge 

Carvalho do Nascimento, em dia 09 de janeiro de 2013, na ocisão da conferencia de abertura 

do Simpósio do 38º Encontro Cultural de Laranjeiras – cuja edição foi em sua homenagem ao 

pesquisador falecido em 2012 – a paixão de Luiz Antônio com a cultura popular se confundia 

com a sua vida: “A relação de LAB com a cultura popular teve a idade do seu nascimento”. 

Penso que diante de tamanha expressividade de sua atuação e legado, a investigação 

aprofundada sobre sua trajetória, sobre as redes que integrou e suas realizações, 

imprescindível para a compreensão do cenário intelectual sergipano a partir dos anos de 1960. 

A respeito da política cultural empreendida pelo governo sergipano no período entre 

os anos de 1960 e 1970 é possível afirmar que três elementos marcaram sua dinâmica: a 

questão do folclore, do artesanato47 e o cuidado com o patrimônio histórico e artístico. O 

desenvolvimento dos estudos sobre cultura popular no Brasil contou com a expressividade de 

muitos sergipanos, entre eles o próprio Luiz Antônio Barreto e Aglaé Fontes48, que expunham 

seus estudos e promoviam debates na ocasião do “Encontro de Laranjeiras”.  

O interesse pelo tema, em solo sergipano, certamente passou pela Campanha de 

Defesa do Folclore, realizada em 1958, como uma série de ações para a valorização da cultura 

popular através do estabelecimento de grande rede nacional de folcloristas (OLIVEIRA, 

2010). Como exemplo, desde a década de 1940 circulou em solo sergipano a Revista de 

Aracaju, um dos principais veículos de publicação de artigos sobre o folclore sergipano 

(LIMA, 1977) e anos mais tarde foi lançamento de Manifestações da lúdica folclórica em 

                                                             
47 Em 1977, os artesãos sergipanos passaram a ser incentivados, de maneira especial, em virtude da adesão do 
Estado ao Programa Nacional de Desenvolvimento do Artesanato, que consistia em promover, desenvolver, 
estimular e orientar a atividade artesanal a nível nacional e propiciar ao artesão, condições de desenvolvimento e 
auto sustentação através da atividade artesanal (SOUTELO Luiz Fernando Ribeiro. Entrevista concedida à 
pesquisadora em 17 de dezembro de 2012).  
48  Aglaé D'Ávila Fontes de Alencar é poetisa, escritora, folclorista, historiadora e professora sergipana. 
Licenciada em Filosofia e pós-graduada em Educação Musical pela UFS, já passou por várias funções públicas, 
entre elas: Secretária de Estado da Educação, Secretária de Estado da Cultura, Presidente da Fundação Aperipê, 
da FUNDESC. Atuou no magistério superior da UFS como professora de Psicologia da Educação, foi fundadora 
e diretora do Centro de Criatividade de Sergipe e proprietária da “Escolinha de Música”, instituição que 
funcionou durante as décadas de 1950 e 1960.  É sócia do IHGS, ASL, do Conselho de Cultura do Estado e, no 
presente, presta consultoria Professora Adjunta de Pesquisadora da Cultura popular. Em dezembro de 2012 
lançou seu 14º livro: Mestre Rindú Projeto Patrimônio Cultural – Série Memórias. 
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Sergipe, em 1975, organizado pelo DPCHA, como resultado de uma pesquisa desenvolvida 

sobre a questão. 

É certo que o Encontro de Cultura tornou-se um dos maiores festivais de folclore e 

cultura popular do Brasil, muito embora as tensões, mudanças e ressignificações, que o 

envolve. A criação do Encontro Cultural e a realização do seu simpósio (que fomenta o debate 

sobre folclore e cultura popular) associaram-se a outro processo ritual existente na cidade de 

Laranjeiras: a devoção religiosa de três grupos folclóricos a Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito (Taieira, Cabumbi e Chegança). Surgiu, assim, como parte de num cenário social de 

político de incentivo ao turismo articulado ao folclore, ao artesanato e ao patrimônio histórico 

e sua permanência, graças a uma rede de folcloristas (AGUIAR, 2011). 

Ainda que houvesse a ênfase aos aspectos folclóricos no cenário sergipano no período, 

foi assinada, em 28 de dezembro de 1976, a lei nº 2.069, que dispõe sobre o Patrimônio 

Histórico e Artístico de Sergipe. A minuta da lei foi redigida por Luiz Antônio Barreto e 

ajustada por Luiz Carlos Brito, então assessor de justiça do Estado, e o documento finalizado 

limitou-se basicamente à proteção dos monumentos edificados. No capítulo I dessa lei está 

registrado:  

 

Art. 1 - Ficam sob a proteção e vigilância do Poder Público Estadual, por 
intermédio da Secretaria da Educação e Cultura, os bens móveis e imóveis 
atuais ou futuros, existentes nos limites de seu território, cuja preservação 
seja de interesse público, desde que se enquadrem em um dos seguintes 
incisos: 
I - Construções e obras de arte de notável qualidade estética ou 
particularmente representativas de determinada época ou estilo; 
II - Edifícios, monumentos, documentos e objetos intimamente vinculados a 
fato memorável da História local ou a pessoa de excepcional notoriedade; 
III - Monumentos naturais, sítios e paisagens, inclusive os agenciados pela 
indústria humana, que possuam especial atrativo ou sirvam de “habitat” a 
espécimes interessantes da flora e da fauna local; 
IV - Bibliotecas e arquivos de acentuado valor cultural; 
V - Sítios arqueológicos (SERGIPE, 1976). 

 

 O reconhecimento da importância de atividades educativas visando à proteção do 

patrimônio cultural marcou a constituição desse documento. De acordo com o seu artigo 19, 

as ações educativas foram amparadas como mecanismo de fortalecimento da memória do 

Estado: 

  

A Secretaria da Educação e Cultura realizará, juntamente com a Fundação 
Aperipê de Sergipe e outras emissoras de rádio e televisão, respeitada a 
legislação pertinente à radiodifusão, bem como junto aos estabelecimentos 
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de ensino, uma sistemática campanha educativa com vistas a criar, no seio 
da comunidade e da juventude, uma consciência pública sobre o valor e o 
significado do patrimônio histórico, artístico, etnográfico e paisagístico do 
Estado e sobre a necessidade de sua preservação (SERGIPE, 1976). 

  

           A Fundação Aperipê de Sergipe, criada em por meio da Lei nº 1.759, de 11 de 

dezembro 1972, deveria, então servir de meio para a inculcação do cuidado aos bens que 

constituíam o patrimônio de Sergipe junto a estudantes, com o apoio dos estabelecimentos de 

ensino.  

Durante os anos de 1970, a ideia de patrimônio ainda estava vinculada ao “acervo 

associado à história dos grupos dirigentes, como as tradições e costumes das classes 

populares, definidas como folclore ou populário” (MICELI, 1984, p. 104). A postura na esfera 

federal estava voltada, então, para o restauro dos monumentos e obras de arte do passado, 

quer para o estímulo das artes plásticas e música erudita, mas também para a tentativa de 

proteção material aos elementos associados às manifestações populares. 

A partir dessa década , diante de uma espécie de compromisso dos países com o bem-

estar de seus cidadãos (BOLÁN, 2006), houve uma tentativa de ampliação do alcance das 

políticas culturais em todo o mundo. No Brasil foi formulado um Plano Nacional de Cultura 

no ano de 1975, que sem sombra de dúvidas, também foi estimulado pelo processo de 

desagregação do autoritarismo vivenciado no país. Nesse documento estava expresso que “a 

proteção, a salvaguarda e a valorização do patrimônio histórico e artístico e ainda dos 

elementos tradicionais geralmente traduzidos em manifestações folclóricas e de artes 

populares, características de nossa personalidade cultural, expressando o próprio sentimento 

de nacionalidade” (BRASIL, 1975, p. 24). 

Em 1979 a estrutura administrativa passou por mais um momento de reformulação. No 

interior da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, foi criada a Subsecretaria de Cultura e 

Arte, a SUCA, à qual se subordinou três órgãos básicos: a Coordenadoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico, a Coordenadoria de Estabelecimentos Culturais e a Assessoria de 

Cultura e Arte. Logo depois, em 1983, a SUCA transformou-se em FUNDESC, num órgão da 

administração descentralizada do Poder Executivo, idealizado pelo professor Fernando Lins49 

de Carvalho, seu primeiro presidente (1983-1985): 

 

                                                             
49

 Fernando Lins de Carvalho é formado em História e em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, fez 
mestrado em Arqueologia na mesma instituição; foi diretor da FUNDESC, Secretário de Cultura e Arte de 
Sergipe, Secretário de Ação Cultural do Ministério da Cultura, Secretário de Educação do Município de Aracaju, 
professor da UFS e diretor do Museu Arqueológico do Xingó, patrocinado pela Petrobras. Atualmente leciona na 
Faculdade Amadeus, localizada em Aracaju. 
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Ao assumir a primeiro mandato como governador, o João Alves me fez um 
convite para a Subsecretaria de Cultura e Arte, a SUCA, que funcionava na 
Biblioteca Pública. Como uma subsecretaria ela estava subordinada a pasta 
da Educação, ao Secretario de Educação. Eu fiz ver ao governador e tive 
muita simpatia da esposa do governador, uma pessoa muito sensível à área 
cultural, eu fiz ver a necessidade de se dar maior amplitude e de recursos a 
subsecretaria e que seria necessário contar com uma fundação cultural. Por 
que uma fundação cultural? Porque eu ia dispor da iniciativa privada para 
alguns projetos, o que não conseguiria pela iniciativa direta (DE 
CARVALHO, Fernando Lins de Carvalho. Entrevista concedida à 
pesquisadora em 12 de agosto de 2012).  

 

A FUNDESC contava, inicialmente, com duas frentes de atuação: o executivo de 

projetos e a parte de divulgação. Era uma Fundação pequena, mas que buscou difundir vários 

aspectos da cultura sergipana (a área de patrimônio, música, cinema, literatura, cultura 

popular) até 1991, quando foi extinta. Apresentou-se como um órgão de incentivo a difusão 

da cultura, e, de certa maneira, possibilitou a capacidade de legitimação da cultura para a 

iniciativa privada, ainda que o Estado fosse o seu maior financiador. 

  Ainda durante o governo de João Alves Filho (1983-1987), dentre a política de 

difusão que apoiou, foi criado em 1985 o Centro de Criatividade, incumbido de promover a 

busca de novas linguagens artísticas através de um trabalho no campo da arte-educação. Esse 

espaço foi inspirado no Centro de Criatividade de Curitiba, que foi alocado numa antiga 

fábrica de pólvora (DE CARVALHO, Fernando Lins de Carvalho. Entrevista concedida à 

pesquisadora em 12 de agosto de 2012).  

Por certo, na década de 1980 surgiram os primeiros Centros de Cultura no Brasil, 

financiados pelo Estado e a partir daí, começaram a proliferar pelas cidades do país 

(COELHO, 2004), para ser um território privilegiado da ação cultural, realizado pelo agente 

cultural ou pela instituição de cultura junto a um grupo visando democratizar o acesso à 

criação e facilitar o acesso à produção da cultura.  

Em Sergipe o Centro de Criatividade foi construído nas proximidades da “antiga caixa 

d´agua” do bairro Cirurgia para atender a comunidade carente que ali vivia. Foi, certamente, 

uma tentativa de fomentar a formação artística da comunidade em que estava inserido. 

Concebido, então, para ser um local onde fosse possível “experimentar, descobrir, tentar, 

errar, perceber”. 

Ao longo dos anos de 1980 e boa parte dos anos de 1990, o Centro de Criatividade de 

Sergipe tornou-se um verdadeiro palco da cultura sergipana. Ofereceu uma série de oficinas 

na área de música, teatro, dança, artes plásticas, cultura popular e arte integrada. Foi o local 

onde vários projetos educativos e culturais culminaram, onde várias exposições foram 
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realizadas, onde vários talentos foram descobertos. Um franco exemplar da tentativa de 

ampliar o alcance da cultura, compreendida como plural.  

Este, então, foi o meu esforço em apontar um conjunto de ações que foram 

promovidas pelo poder público e pela sociedade civil ao longo do século XX (até os anos de 

1980), voltadas para o cuidado com a memória e identidade dos sergipanos. Com isso, 

saliento que não intentei extinguir a proposição de marcos à história do cenário cultural de 

Sergipe. Busquei apresentar a movimentada vida cultural do Estado e, por vezes, o modo 

como ela estava articulada aos projetos executados pelo Governo Federal; procurei indiciar 

como as motivações que estimularam a elaboração da cartilha João Santeiro e do projeto 

Viver Aracaju, tratados no capítulo seguinte, estiveram imersas em valores que foram 

impressos no modo como a gestão da cultura foi praticada em Sergipe. 
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4. REPRESENTAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E PATRIMÔNIO 

CULTURAL ATRAVÉS DA CARTILHA JOÃO SANTEIRO E DO PROJETO VIVER 

ARACAJU  

 

 

 Tendo em vista as questões lançadas nos capítulos anteriores – o lugar social da 

educação patrimonial no presente e como ela alcançou essa posição, bem como aspectos da 

trajetória das políticas culturais em Sergipe e implicações relativas ao cuidado com as 

heranças do povo sergipano – cabe analisar agora as representações sobre patrimônio cultural 

e educação patrimonial expressas em dois projetos educativos voltados à conscientização da 

sociedade sobre a importância de preservar a cultura e seus bens. 

 Convém salientar que as iniciativas e os agentes culturais aqui destacados não 

encerram a vitalidade do campo da educação patrimonial, que ganha cada vez mais força em 

Sergipe. Sem dúvidas, na esfera do poder público e em outros tantos espaços formais ou não, 

sujeitos se preocuparam em informar às pessoas sobre a necessidade de cuidar de testemunhos 

de nossa história de modo didático. Nomes como os de Núbia Marques50, Luiz Antônio 

Barreto, Verônica Nunes51 e Severo D´Acelino52 reforçam esse argumento. 

Em Sergipe, atividades educativas voltadas à preservação do patrimônio cultural e ao 

fortalecimento da identidade do povo, não necessariamente sob a égide da expressão educação 

patrimonial, marcaram o período situado entre os anos de 1970 e 1990. Em meio a tantos 

acontecimentos, vale registrar o projeto “Museu Escola” – desenvolvido no MHS – e as 

                                                             
50 Núbia Nascimento Marques (1927-1999) foi poetisa, militante cultural e ativista social sergipana. Era 
graduada em Serviço Social e Mestre pela PUC de São Paulo na mesma área. Foi professora da UFS e a primeira 
mulher a fazer parte da ASL. No campo da cultura dirigiu o Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico e 
presidiu a FUNDESC por duas vezes. Entre os vários trabalhos com que esteve envolvida incluem-se estudos 
sobre a lúdica e o folclore sergipano. Merece destaque, nesta ocasião, o “Anteprojeto integrado da Subsecretaria 
de Cultura e Academia Sergipana de Letras. O conhecimento que o estudante sergipano tem de sua cultura”, um 
levantamento sobre a familiaridade dos jovens estudantes com a cultura que integram, promovido em 1981. 
51 Maria Verônica Nunes de Menezes é professora da UFS, vinculada ao núcleo de Museologia, campus 
Laranjeiras. Graduada em História e mestre em Memória Social e Documento pela Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, é considerada uma das percussoras nos estudos histórico e culturais em Sergipe. Foi 
diretora do MHS, do Museu do Homem Sergipano e ao longo de sua trajetória profissional promoveu cursos 
voltados ao uso educativo do patrimônio cultural. 
52 José Severo dos Santos, conhecido como Severo D´Acelino, fundou o Movimento Negro Contemporâneo nos 
estados de Sergipe, Bahia e Alagoas e coordenou a Casa de Cultura Afro Sergipana. Integrou os Conselhos 
Estadual e Municipal de Cultura e também foi Conselheiro Nacional do Memorial Zumbi. Poeta, dramaturgo, 
ator, compositor, contista, pesquisador da temática afro-indígena – com ênfase na cultura popular e religiosa 
sergipana. Severo ainda desenvolveu vários projetos educativos, entre os quais destaca-se o “Projeto Cultural de 
Educação João Mulungu vai às Escolas”, a partir do qual buscou difundir nas unidades de ensino a importância 
do negro na formação cultural sergipana. 
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“Oficinas de Cultura Popular”53 – realizadas no Centro de Criatividade, espaço que serviu de 

modo privilegiado às atividades de educativas e que possue uma trajetória que ainda carece de 

estudos.  

A divulgação da cartilha João Santeiro e o projeto Viver Aracaju, desenvolvidos pela 

DPHAA da extinta FUNDESC, respectivamente em 1985 e 1990, foram atividades centradas 

em elementos do patrimônio cultural sergipano. De modo geral, visavam conscientizar os 

alunos das escolas envolvidas sobre a defesa e a apropriação dos bens culturais. Ao investigar 

a dinâmica de execução aplicada em cada caso e examinando o discurso de agentes culturais – 

marcas resultantes da realização dessas atividades – foi possível apresentar alguns pontos 

sobre a relação entre patrimônio cultural e educação, vigentes nesse período. 

 

4.1. A CARTILHA JOÃO SANTEIRO 

 

 A palavra cartilha surgiu como diminutivo de carta e, de acordo com o dicionário 

Michaelis54, significa livrinho em que se aprende a ler. O termo ainda pode ser utilizado como 

tratado elementar de qualquer matéria ou compêndio de doutrina cristã. Em resumo, está 

associado à ideia de um material impresso, simplificado e específico, direcionado a facilitar os 

processos iniciais de ensino. 

 A cartilha tem sua origem nos antigos silabários e sucede ao surgimento das primeiras 

metodologias de alfabetização. Conforme Solange Collares e Laurete Maria Ruaro (2007): 

 

Por volta do final do século XV, Portugal fazia o uso nas escolas de 
“cartinhas” que, posteriormente, foram denominadas cartilhas. Eram 
pequenos livros que reuniam o abecedário, o silabário, e rudimentos de 
catecismo. Portugal realizava remessas de livros escolares para as colônias, 
para que nelas se ensinasse a ler e a escrever. (COLLARES; RUARO, 2007, 
p. 02). 

 

Com o passar dos anos, as cartilhas deixaram de estar limitadas às atividades de 

alfabetização e passaram também a significar publicações que informavam de modo sintético. 

Elas apresentavam qualquer tema específico de maneira simples, objetiva e didática; com 

vistas à difusão do conhecimento de modo prático e viável. 
                                                             
53 O projeto “Museu Escola” foi realizado nos anos finais da década de 1970 e teve continuidade no decênio 
seguinte, no MHS. Consistia na visita de alunos ao espaço museal e no desenvolvimento de atividades lúdicas 
tendo por base o próprio acervo da instituição. As “Oficinas de Cultura Popular”, por sua vez, eram 
desenvolvidas no Centro de Criatividade, na década de 1980. Reconhecidas como atividades de arte-educação, 
trabalhavam com teatro de bonecos, xilografia, brinquedo popular, entre outros temas. 
54 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=cartilha> Acesso em: 20 out. 2012. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=cartilha
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=cartilha
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O livreto “João Santeiro” (anexo B) foi concebido a partir desse entendimento 

ampliado da noção de cartilha, muito embora não carregasse seu nome no título. Ele foi 

elaborado para informar e orientar a população sobre a importância do cuidado com o 

conjunto de bens referentes à cultura do estado. 

Segundo a professora Ana Conceição Sobral, o projeto de confecção da cartilha “João 

Santeiro” nasceu a partir do entendimento do então diretor da FUNDESC, Fernando Lins de 

Carvalho, de atuar na área de patrimônio a partir da conscientização da população. A proposta 

era “[...] inspecionar os monumentos, [...] fotografar e o resultado desse trabalho nós vamos 

montar uma cartilha, orientando a população da importância de preservação dos bens culturais 

do Estado” (DE CARVALHO, Ana Conceição Sobral. Entrevista concedida à pesquisadora 

em 27 de novembro de 2012). 

A cartilha João Santeiro foi publicada em 1985 pelo Governo de Sergipe, por 

intermédio da Secretaria de Estado da Educação e Cultura e da FUNDESC. Houve também a 

colaboração da Fundação Nacional Pró-Memória, através de seu representante em Sergipe na 

época, o arquiteto José Wellington Costa. O texto foi construído por Ana Conceição Sobral de 

Carvalho, Ana Luiza Prata Libório55 – também responsável pelas ilustrações –, Iêda Maria 

Leal Vilela, Maria José Mendonça Melo, Maria José Tenório da Silva56 e adaptado ao cordel 

por Manoel D´Almeida Filho57. Já a datilografia é de Gladston José dos Santos e a impressão 

esteve a cargo da Gráfica Editora J. Andrade, localizada em Aracaju, Sergipe. 

A cartilha contava, através de versos de cordel, a história de João, um menino que, por 

pintar imagens religiosas em paredes e calçadas, passou a ser chamado de João Santeiro. 

Quando mais velho, ele seguiu para trabalhar na cidade grande, carregando um grande 

saudosismo de sua terra natal. Porém, logo que regressou, deparou-se com um cenário de 

                                                             
55 Ana Luiza Prata Libório é arquiteta e urbanista sergipana, formada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Conservação e Restauro de Conjuntos e Monumentos 
Históricos pelo CECRE IV, Salvador. Entre seus projetos está a restauração dos mercados Antônio Franco e 
Thales Ferraz e a ampliação do Mercado Municipal de Aracaju. Participou do livro Intervenções nos Centros 
Urbanos – objetivos, estratégias e resultados, que conta com duas edições (2005; 2009), organizado por Heliana 
Comin Vargas e Ana Luisa Howard de Castilho. 
56 Iêda Maria Leal Vilela é poetisa, graduada em História pela Universidade Federal de Bahia e em Direito pela 
UFS; Maria José Mendonça Melo é graduada em pedagogia; Maria José Tenório da Silva é graduada em 
História, Teologia e atualmente estuda Psicologia. Todas elas foram professoras da rede estadual, cedidas a 
Divisão de Patrimônio da FUNDESC. Hoje são aposentadas. 
57  Manoel D’Almeida Filho nasceu em Alagoa Grande, Paraíba, em 1914 e faleceu em Aracaju, Sergipe, em 
1995. Foi cantador e cordelista. O seu primeiro folheto foi escrito em 1936: A Menina que Nasceu Pintada com 
as Sobrancelhas Raspadas. Por muitos anos manteve uma banca de folhetos em Aracaju, cidade em que viveu a 
maior parte de sua vida. Lutou pela atualização e correção da literatura de cordel, e em 1955 ajudou Rodolfo 
Coelho Cavalcante a organizar o primeiro Congresso de Trovadores e Violeiros, realizado em Salvador 
(Disponível em: < http://cordelparaiba.blogspot.com.br/2011/03/manoel-dalmeida-filho.html> Acesso em: 18 
dez. 2012). 

http://cordelparaiba.blogspot.com.br/2011/03/manoel-dalmeida-filho.html
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grande mudança: vários elementos que constituíam o patrimônio do lugar em que nasceu 

foram destruídos ou descaracterizados.  

O material trazia, na última folha, uma lista de conceitos-chave sob o título de “O que 

é o que é?”. Eram os seguintes: Fundação Nacional Pró-Memória, SPHAN, Patrimônio, 

Inventário e Tombamento. Havia também versos de poesia cordelista que apresentavam o 

problema da história de João Santeiro e encerravam o pequeno livro, como o que segue 

abaixo deste parágrafo e que aponta o tom do discurso utilizado, voltado, em grande medida, 

às preocupações com a preservação das provas materiais das versões oficiais da história, 

capazes de grande alcance pedagógico, a serviço da instrução dos cidadãos: 

 

Uma nação só é grande 
Quando seu povo conserva 
Toda a sua arquitetura 
Como tradição reserva 
Com os traços categóricos 
Os movimentos históricos 
Conserta, zela e preserva 
(SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA; 
FUNDESC, 1985, p. 06). 

 

Impressa em papel reciclado58, a cartilha – elaborada com base nos relatórios de 

inspeção do patrimônio estadual e federal em Sergipe, confeccionados pelos membros da 

FUNDESC – possuía 31 laudas e as seguintes dimensões: 21 cm de altura e 11,20 cm de 

largura. A capa era colorida e a apresentação ficou a cargo do pesquisador Luiz Fernando 

Soutelo, que justificou a produção do livreto com o intento de valorizar o conjunto de bens 

que dão singularidade e individualidade ao povo sergipano, reconhecendo a falha da escola 

brasileira em pouco tratar sobre a cultura nacional e local: 

 

Se a escola, diante de apressada implantação da reforma de ensino e por ter 
se voltado para uma ênfase da técnica em detrimento do Humanismo, não 
tem sabido, nem podido responder a essa responsabilidade, é urgente que 
fora dela se busquem caminhos e a estimulemos a cumprir o papel de inserir-
se na realidade que a cerca e no universo cultural que deve refletir.  
 
A Fundação Estadual de Cultura, reconhecendo essa falha da escola 
brasileira – onde se ensina mais sobre outros países e outras culturas do que 
sobre o Brasil e a nossa Cultura – decidiu partir para um trabalho de 

                                                             
58 Segundo Ana Luiza Prata Libório em entrevista concedida à pesquisadora em 14 de dezembro de 2012, a 
escolha o papel deu-se diante de uma espécie de consciência ambiental do grupo idealizador da cartilha. Ana 
Conceição Sobral de Carvalho, por sua vez, registrou em concedida à pesquisadora em 27 de novembro de 2012 
que a opção por esse tipo de papel ocorreu para que o material impresso ficasse bem próximo de um livreto de 
cordel. 
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valorização daquele conjunto de bens que nos dão singularidade e nos 
individualizam como um universo cultural (SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E CULTURA; FUNDESC, 1985, p.03). 

 

É interessante pontuar como o problema da relação entre patrimônio cultural e 

educação, ainda muito atual, aparece como justificativa para que se execute a atividade. No 

excerto acima, transcrito da apresentação da obra, é reconhecida a necessidade do 

envolvimento dos dois campos para que exista a valorização dos bens referentes à cultura 

local. Coube à Fundação de Cultura estabelecer um novo elo com a escola, locus de 

reconhecida importância. 

Nesse período, vigorava a Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971, que estabelecia as 

diretrizes e bases da educação nacional, também conhecida como Lei da Reforma do Ensino 

de 1º e 2º graus, por haver sido elaborada a fim de atender às demandas do ensino primário e 

médio (por propostas apresentadas em maio daquele mesmo ano, por ocasião do "Curso de 

Especialização sobre o ensino de 1º e ª 2º graus"). O evento aconteceu na Faculdade de 

Educação da Universidade de Brasília, com a participação de representantes de diferentes 

setores educacionais do país, convidados pelo então Ministro da Educação e Cultura Jarbas 

Passarinho (REIS, s/d), razão pela qual o diploma jurídico recebeu outro epíteto: Lei 

Passarinho. 

A propósito, diante da expressa crítica a tal reforma do ensino pelo pesquisador 

Fernando Soutelo, cabe destacar a posição de Moaci Alves Carneiro (1998) sobre essa lei:  

 

Sob o ponto de vista técnico-educativo-formal, não se pode considerar a Lei 
5692 propriamente uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Primeiro, 
porque lhe faltava um sentido de inteireza. Tratava do ensino de forma 
esquartejada, uma vez que focava somente os ordenamentos organizacionais 
da pré-escola e do 1º e 2º graus, deixando de lado o ensino superior. Depois 
a substância educativa, energia vivificadora de uma LDB, era substituída 
pela mera ‘razão técnica’, com inegáveis prejuízos para os aspectos de 
essencialidade do ‘processo educativo’. Estes aspectos nunca podem ser 
sufocados pelos elementos da organização do ensino, sob pena de se oferecer 
uma subeducação (CARNEIRO, 1998, p. 26). 

 

Na década de 1980, a ótica tecnicista imperava no pensamento oficial, muito embora o 

cenário educacional brasileiro, influenciado pelo movimento da democratização da sociedade, 

estivesse marcado por uma mudança na “[...] forma de olhar a escola e o trabalho pedagógico, 

ao colocar em evidência as relações de determinação existentes entre educação e sociedade e 

a estreita vinculação entre a forma de organização da sociedade, os objetivos da educação e a 

forma como a escola se organiza” (FREITAS, H., 2002, p. 139). 
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Esse período representa uma ruptura com o pensamento tecnicista que predominava na 

área até então. As críticas veiculadas por diversos meios sobre o fracassado modelo 

educacional brasileiro, cujas características são altos índices de repetência e evasão, indiciam 

a circularidade das novas ideias a cerca do papel social da educação escolarizada.  

A escola, desde os princípios da modernidade, tornou-se, ao lado da família, central na 

experiência formativa dos indivíduos e na própria reprodução da sociedade em seus aspectos 

culturais, ideológicos e profissionais (CAMBI, 1999). A instituição evidenciou um papel de 

cuidado com o crescimento do sujeito em suas dimensões pessoal e social, o que foi ampliado 

e reforçado ao longo do tempo.  

Essa ideia a respeito da instituição escola, somada à necessidade de mudança do 

cenário político e social do Brasil, possivelmente contribuiu para o empenho da equipe da 

DPHAA da FUNDESC em distribuir a cartilha João Santeiro nas escolas. Inicialmente, a 

proposta era divulgar a cartilha em vários espaços, como universidades e centros 

comunitários. Porém, por limitações financeiras, ela foi distribuída em apenas quatro 

instituições escolares da Capital, a saber: Colégio de Ciências Pura e Aplicada (CCPA), 

Instituto de Educação Rui Barbosa (antiga Escola Normal), Escola Estadual Leandro Maciel e 

Centro Educacional Presidente Vargas. De acordo com depoimentos, a opção por esse grupo 

de escolas, em que uma era particular, deveu-se à disponibilidade de alunos com a faixa etária 

alvo da cartilha, entre 08 e 12 anos; à proximidade geográfica dessas instituições a sede da 

FUNDESC e à possibilidade de execução das etapas de divulgação do material. É possível 

também que a indicação desses estabelecimentos, diante do cenário de dificuldades 

operacionais encontradas pela Divisão, haja ocorrido pelo fato de integrantes da equipe 

conhecerem funcionários dessas escolas.  

A respeito de difusão da cartilha nos colégios, de acordo com a minuta do projeto, ela 

ocorreria em três etapas a serem desenvolvidas em seis meses, entre julho e dezembro de 

1985. A primeira delas consistia basicamente no estabelecimento de contato com os diretores 

das escolas e a elaboração do cronograma de ação. Em seguida, seria realizado o lançamento 

da cartilha no Centro de Criatividade. Por fim, aconteceria a divulgação nas escolas 

selecionadas, o que incluía a aplicação de um questionário a ser avaliado pela equipe do 

DPHAA com vistas a fundamentar a ampliação do projeto.  

Na prática a divulgação ocorreu de modo similar ao planejado. Excluiu-se, apenas, o 

lançamento da cartilha no Centro de Criatividade. No espaço escolar, por sua vez, ela se 

processou da seguinte forma: foi aplicado um questionário-sondagem, a fim de gerar uma 

expectativa nos alunos, seguido de recolhimento e análise desse material. Depois, era feito o 
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lançamento da cartilha, com a participação de um grupo de teatro popular ou cordelista. Por 

último, ocorria a distribuição do material com os professores das áreas envolvidas – 

Comunicação e Expressão e Estudos Sociais59.  Já o questionário de avaliação, uma vez 

distribuído, seria examinado pela equipe envolvida. 

 

Na verdade, foi um trabalho importantíssimo. [...] A gente ia nas escolas pra 
fazer uma explanação, uma leitura da cartilha nas salas. [...] A principio, veja 
bem, a gente pedia alunos, a gente conversava com a coordenação das 
escolas [...] e a gente pedia professores da área de História, Geografia e 
Letras. Porque na verdade a cartilha em si ela não aborda só a construção de 
‘pedra e cal’, claro. O que envolvia dentro de uma cidade? Os costumes, as 
tradições, a religiosidade. Então, a historinha foi montada em cima disso. 
(DE CARVALHO, Ana Conceição Sobral. Entrevista concedida à 
pesquisadora em 27 de novembro de 2012). 

 

Foram publicados dois mil exemplares a um custo total de Cr$ 2.739,00 (dois mil 

setecentos e trinta e nove cruzeiros). Esperava-se o apoio financeiro das prefeituras locais, 

agências bancárias e diretorias regionais de educação para imprimir a segunda edição do 

livreto. Isso possibilitaria divulgar a cartilha nos municípios do interior do Estado, onde foram 

realizadas visitas de inspeção aos monumentos tombados pelos governos estadual e federal. O 

material seria aplicado nas escolas indicadas pelas Diretorias Regionais de Educação, o que 

não ocorreu. 

Nada obstante, a iniciativa de divulgar a temática e os problemas da preservação do 

patrimônio cultural em Sergipe foi muito significativa para os integrantes da DPHAA e para 

os alunos que tiveram acesso à publicação. Muito embora não seja objetivo deste estudo 

investigar a circularidade e a apropriação do material pelos discentes, vale registrar o 

depoimento de João Adolfo, que na época estudava no CCPA, uma das escolas em que o João 

Santeiro foi distribuído: 

 

Se eu me lembro da Cartilha? Lembro sim. Ela foi trabalhada pela professora 
de História na época. Falava sobre os monumentos sergipanos, não? Eu 
lembro. Recordo também que a turma achou muito engraçado o nome do 
personagem João Santeiro. (SILVEIRA, João Adolfo da Silva. Entrevista 
concedida à pesquisadora em 10 de novembro de 2012). 

 

Sem dúvidas, as cartilhas, quando planejadas e com objetivos bem definidos, podem 

ser bastante eficazes como ferramentas informativas e educativas. A receptividade de João 

                                                             
59 Segundo a professora Ana Conceição, havia o intento de que os debates sobre a preservação do patrimônio 
fosse incluído nos currículos dessas disciplinas.  
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Santeiro nas escolas, por parte dos professores e dos alunos, foi satisfatória. Isso é notável 

pela maneira como as recordações sobre a atividade foram apresentadas e pelo empenho em 

captar recursos para uma segunda edição, o que está expresso em vários ofícios expedidos 

pelo então presidente da FUNDESC. Vale lembrar que a memória é muito mais do que um 

documento unilinear. Sua narrativa mostra a complexidade do acontecimento e serve como 

ponto de articulação da História com a vida cotidiana (BOSI, 2003). 

 O projeto da cartilha parecia estar vinculando a um compromisso social muito grande, 

pois tratava-se de uma denúncia acerca da situação em que se encontrava o patrimônio 

cultural de Sergipe, a condição dos bens tombados. No mesmo momento em que foi 

elaborada, iniciaram-se trabalhos de levantamento e inventário dos bens culturais do Estado, 

mas, até o presente, diante da falta de recursos e de interesse político, eles não foram 

concluídos.  

Numa espécie de carta encaminhada aos alunos, vinculada a um breve questionário de 

cinco perguntas aplicado antes da apresentação do livreto (chamado de questionário-

sondagem), é possível compreender como a atividade tinha um caráter denunciativo: 

 

Estamos lançando a Cartilha “JOÃO SANTEIRO”. Ao elaborarmos este 
trabalho nos preocupamos fundamentalmente em mostrar a situação em que 
se encontram os nossos bens culturais, objetivando sensibilizar a classe 
estudantil, a comunidade e o poder público, sobre a importância da 
preservação de nossos bens no sentido que o passado de uma Nação é que 
faz a nossa História. 

  

 Era preciso, então, nesse jogo entre desaparecimento e reconstrução, cuidar do objeto 

concreto – ainda que não fosse feita explicitamente essa restrição – pois ele era capaz de 

realizar uma mediação simbólica entre o presente e o passado, a identidade nacional e os 

indivíduos. Na verdade, o valor histórico mostrou-se em todo o curso da cartilha como 

categoria definidora do patrimônio, embora sua noção ampliada (incluída somente no texto 

constitucional de 1988) já estivesse presente em algumas passagens do texto, contempladas 

através da menção às manifestações folclóricas, ao contador de “Histórias de Trancoso”, por 

exemplo. 

 

A Taieira tão bonita 
Está quase em extinção 
Ensaiada por Belina 
Com beleza e perfeição, 
A grande mestra Nagô 
Que no seu tempo embarcou... 
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Deixando a recordação 
 
Do Cacumbi, do Reisado, 
Do Guerreiro, da Chegança, 
Do Pastoril, da Lapinha, 
De antigos tipos de danças, 
Também do Bumba-Meu-Boi,  
Tudo isso já se foi 
Deixando só a lembrança 
 
[...] 
Tonho Preto, aquele contador de muitas glórias 
Do Saci, do Lobisomem  
Assim como suas histórias 
A muita gente assombrou  
Porém do que ele contou, 
Hoje só resta a memória 
(SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA; 
FUNDESC, 1985, p.24-26). 

  

De todo modo, a referência aos bens materiais teve mais destaque no discurso presente 

em “João Santeiro”. A própria escolha do nome do personagem já indicia a valorização dos 

bens tombados, em especial as igrejas, em contraposição aos elementos da cultura popular, 

ainda que eles se fizessem presentes. No cenário fictício em que vivia o personagem João 

Santeiro, foram apresentados vários bens – a igreja matriz, que “lindo forro possuía” e “talhas 

bem trabalhadas”, o “tão falado e querido Gabinete de leitura”, a Casa de Correção, a capela 

da fazenda “com imagens trabalhadas”, o teatro, o “grupo escolar, de tantas recordações”, o 

“sobrado azulado, morada de gerações” – que reforçam essa compreensão.  

Em um dos ofícios encaminhados ao Ministro da Cultura Aluísio Pimenta, em 1986, 

solicitando fundos para a reedição do material, o que viabilizaria a divulgação pelo interior do 

estado, registrou-se que “o desenvolvimento da cartilha esteve alinhado à atual política de 

preservação da memória cultural”. Isso se deu pela tentativa expressa de articular as ideias de 

bem e de diversidade cultural ao longo do trabalho, acrescente-se o fato de ser uma atividade 

educativa, direcionada ao público escolar, sugestões expressas pela política cultural do 

governo federal. 

 Durante a fase de abertura do regime militar, entre 1970 e 1980, considerando a crise 

da modernidade e o advento de uma comunidade cientifica mais independente, estruturada e 

diversificada, a política cultural em nível federal foi orientada com o propósito de ampliar a 

noção de patrimônio e estimular a participação social (FONSECA, 2009).  

Em 1970 é assinado o “Compromisso de Brasília”, uma carta patrimonial fruto do I 

Encontro de Governadores de Estado, Secretários Estaduais da área cultural, Prefeitos dos 
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Municípios interessados, Presidentes e Representantes das Instituições Culturais, que tinha 

por objetivo o estudo da complementação das medidas necessárias à defesa do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. Por certo, o intento maior desta reunião de dirigentes era “[...] 

demonstrar a relação entre valor cultural e valor econômico, e não apenas procurar convencer 

autoridades e sociedade do interesse público de preservar valores culturais, como ocorrera nas 

décadas anteriores” (FONSECA, 2009, p. 142). Era o direcionamento das políticas de 

patrimônio no sentido do mercadológico potencial turístico. 

Resguardadas essas questões, o “Compromisso de Brasília” recomendava uma série de 

medidas essenciais para a salvaguarda do patrimônio, também sob o princípio da 

descentralização. Esse documento orientava a criação de legislação específica para a 

preservação do Patrimônio brasileiro, por exemplo, e salientava a necessidade de empreender 

atividades educativas que rememorassem o passado da nação (como já tratado). 

A “Carta de Brasília”, construída no ano seguinte e fruto do II Encontro de 

Governadores para Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural do 

Brasil, tal como o “Compromisso de Brasília”, ecoou em Sergipe. A ressonância desses dois 

documentos, nos idos de 1970 e 1980, é marcante no cenário da política cultural sergipana, 

pois, vinculadas a eles, estão formação de uma estrutura própria para gerir o patrimônio em 

Sergipe; a adoção do Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas; bem como 

o fomento à valorização do folclore, do artesanato e de atividades educativas em prol da 

preservação do patrimônio histórico e artístico.  

 Ainda sobre a análise dos sentidos dessa atividade, é interessante pontuar que o 

personagem e seu cenário fictício demonstravam uma romântica e peculiar relação com os 

bens culturais que os marcava, tal como se houvesse o propósito de apresentar um modelo de 

comportamento salutar a ser seguido.  

 

Olhando aquelas pinturas, 
O povo todo dizia: 
- Esse menino é maluco, 
Olha aí que porcaria;  
Parece não ter infância, 
Pela sua ignorância, 
Só gosta de velharia. 
 
João sabendo respondia: 
- Velharia? Não, é glória? 
Para quem sabe pintar 
As honras de uma vitória 
Quem não tem essa grandeza 
Saiba com toda certeza 
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Que velharia é história. 
(SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA; 
FUNDESC, 1985, p.10-11). 

 

 João Santeiro é uma figura que assume a causa do patrimônio por toda a vida. É o 

“herói que já teve a glória de nascer com o dom para guardar a memória das coisas que têm 

valor”. É interessante pontuar que a questão da “causa” já foi ponderada pelo antropólogo 

José Reginaldo Santos Gonçalves, no livro “A retórica da perda: os discursos do patrimônio 

cultural no Brasil” (2002). Para ele, essa “causa” é fruto de uma devoção pessoal, que 

transcendente as contingências da vida individual. 

 Implícita nessa atividade também está a utilização de uma narrativa presa ao 

entendimento da história como Magistra Vitae, em que se toma o passado como um exemplo 

para projetar o futuro: 

 

Se tudo um dia for, todo dia,  
Destruído, derrubado, 
O que construímos ontem 
Hoje não for preservado 
Não temos o que zelar 
Já não podemos mostrar 
O que fomos no passado 
(SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA; 
FUNDESC, 1985, p.30). 

 

 Como destacou Gonçalves (2002), a questão do patrimônio cultural, nessa ocasião, 

situou-se como uma narrativa caracterizada pelo desaparecimento de valores culturais 

nacionais. “Em consequência, a nação é apresentada sob o efeito de um perigoso processo de 

perda da memória e, consequentemente, da identidade” (GOLÇALVES, 2002, p. 88) e a 

divulgação da cartilha, então, um gesto de persuasão. 

 

4.2. PROJETO VIVER ARACAJU 

 

Por vezes chamado pelos agentes de “Vivenciando Aracaju” ou “Revivendo Aracaju”, 

o projeto Viver Aracaju foi desenvolvido na Capital sergipana entre os últimos meses de 1990 

e o início de 1991, durante a gestão da professora Aglaé D´Avila Fontes de Aguiar a frente da 

Secretaria Estadual de Cultura e Meio Ambiente (1989-1991), pela equipe da DPHAA da 
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FUNDESC e envolveu vários agentes60 que participaram da elaboração e difusão da cartilha 

João Santeiro.  

Voltado para os alunos do antigo 1º grau da rede pública estadual (mas contando 

também com a participação de alunos do 2º grau) a sua proposta era oferecer a “oportunidade 

prática de participarem da defesa do acervo arquitetônico e de sua valorização ampla”, 

conforme justificativa explicitada em seu projeto, de modo “[...] a atingir diretamente o aluno 

em sua escola onde se processam as mudanças de mentalidade, e através de atividades 

simultâneas criativas e científicas, fazer com que se sensibilize para a importância do 

Patrimônio Cultural”. 

Segundo depoimento da professora Aglaé, idealizadora da atividade: 

 

Viver como? Eu só posso viver com ação. Se não eu teria ‘botado’ o nome 
“Leia Aracaju”. O nome foi “Viver Aracaju”. Então como era? Era baseado 
na pedagogia de Freinet, que diz o seguinte: [...] eu sei o que é aquele prédio, 
mas eu sei muito mais se eu faço um passeio-didático e eu paro aqui, falo 
sobre esse prédio, eu falo sobre as outras coisas e na volta os alunos 
escrevem sobre o que viram. Essa era, vamos dizer o centro da pedagogia de 
Freinet. [...] Era um passeio informativo [...] A história da cidade caminhava 
com Ana Conceição guiando. Isso sim. Então quando terminava, a exemplo 
do que Freinet fazia, os meninos escreviam o que eles viam, com o jeito 
deles de escrever. (AGUIAR, Aglaé D´Avila Fontes de. Entrevista 
concedida à pesquisadora em 18 de dezembro de 2012). 

 

Célestin Freinet foi um importante pedagogo francês, fundador do Movimento da 

Escola Moderna, e que buscou ao longo de sua vida construir uma escola popular. 

Historicamente, Freinet está entre os educadores escolanovistas das primeiras décadas do 

século XX, que teceram criticas ao modelo de ensino tradicional, centrado na figura do 

professor e nos conteúdos enciclopédicos, e propuseram modelos de educação ativa. Seu 

pensamento, de modo especial, estava marcado por sua postura marxista, fato que contribuiu 

para difusão do seu método, no cenário de debates sobre a renovação da escola que se iniciou 

em todo o mundo após a segunda guerra. Segundo Franco Cambi (1999), o pensamento 

pedagógico de Freinet é um dos modelos mais maduros de “Escola Nova” da Europa. 

Na teoria do educador francês, a autonomia, a cooperação e o trabalho possuem papel 

de destaque. Num trecho sobre a educação de crianças Freinet exprime a sua preocupação 

com tais questões: 

 
                                                             
60 Conforme o projeto escrito da atividade Viver Aracaju, fizeram parte da sua execução os professores Jairo de 
Araújo Andrade, Ana Conceição Sobral de Carvalho, Maria José Tenório da Silva, Maria Valderez Silva Santos, 
Nádia Maria Pimentel de Santana. 
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[...] não podemos, atualmente, pretender conduzir metódica e 
cientificamente as crianças; ministrando a cada uma delas a educação que 
lhe convém, iremos nos contentar com preparar e oferecer-lhes ambiente, 
material e técnica capazes de contribuir para sua formação, de preparar os 
caminhos que trilharão segundo suas aptidões, seus gostos e suas 
necessidades (FREINET, 1996, p. 10). 
 

As ideias de Freinet no Brasil ganharam espaço depois da década de 1970 e foram 

introduzidas, inicialmente, no meio acadêmico, através do contato de brasileiros com 

educadores ligados ao movimento francês da Escola Moderna. De acordo com Reinaldo 

Matias Fleuri (1998): 

 

A Pedagogia Freinet foi inicialmente bastante estudada em nível 
universitário estimulando os estudantes a realizar experiências das técnicas 
Freinet em classes de ensino de primeiro e segundo graus. Realizaram-se 
também diferentes pesquisas e dissertações de pós-graduação. Através de 
cursos de formação de professores e de atividades de intercâmbio com 
movimentos de escola moderna de outros países (em modo particular da 
França), pouco a pouco a Pedagogia Freinet tornou-se cada vez mais 
conhecida no Brasil. (FLEURI, 1998, p. 05). 

 
Possivelmente o contato da professora Aglaé com o modelo educacional Freinet deu-

se durante sua atuação no departamento de Psicologia da UFS e diante das disciplinas que 

ministrou, voltadas para o universo da educação infantil. É interessante pontuar que na 

ocasião do projeto analisado, dois elementos presentes na pedagogia freinetiana foram 

utilizados com eixos das etapas que o compôs: a aula passeio e o texto livre. Assim como 

pensou Freinet ao idealizar as duas atividades, o objetivo da sua aplicação na ocasião do Viver 

Aracaju era trazer motivação para construção de uma nova ação no tocante a consciência da 

importância da preservação do patrimônio cultural. 

Organizada para acontecer em três momentos, o projeto visou conscientizar os alunos, 

despertando uma nova relação com os bens patrimoniais.  

 

O projeto “Viver Aracaju” constava o seguinte: nós marcávamos com as 
coordenadoras das escolas e os professores que queriam participar, no 
horário das aulas a gente ia ministrar as palestras [...] Eu ficava com a parte 
da preservação, Maria José Tenório com a parte da história, da mudança da 
Capital e Nádia com a parte da arqueologia, a gente se dividia. [...] Tinha 
mais gente. Mendonça ficava com a parte de expografia, fazia todo o 
trabalho de expografia. Bom, então a gente levava esse material, e às vezes a 
gente produzia até folhetinhos, distribuía com os alunos. Depois, o professor 
passava a tarefa, nos marcávamos noutro momento uma visita aqui ao centro 
da cidade [...] mostrando as construções, a natureza, as árvores centenárias, a 
beleza do lugar, daqui do centro da cidade que ‘pega’ da Ponte do Imperador 
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até o Parque, até o final, mostrando aquela beleza não só natural, a paisagem 
e a arquitetura, até o cheiro a gente entrava na questão do cheiro do Centro, 
que culminava na visita ao Palácio do Governo. Então, o resultado desse 
trabalho, dessa visita, culminava os professores das disciplinas de História, 
Geografia e Letras faziam, passavam trabalhos para os alunos que eles 
trouxeram pra cá e nos montamos uma exposição no Centro de Criatividade 
(DE CARVALHO, Ana Conceição Sobral. Entrevista concedida à 
pesquisadora em 27 de novembro de 2012). 
 

Assim, após reuniões com a coordenação da escola e professores (das áreas de 

História, Geografia e Letras) era apresentada aos alunos uma exposição oral e visual sobre a 

formação histórica da cidade, pensada para sensibilizá-los e fornecer a todos uma gama básica 

de informações sobre o assunto. Nessa ocasião eram usados cartazes com ilustrações e 

fotografias de Aracaju, que abordavam a formação da cidade e apresentavam seus 

monumentos e também um texto intitulado “Vamos viver Aracaju”, que tratava sobre a 

importância da valorização do patrimônio histórico e de sua preservação. 

 
Figura 01 – Projeto Viver Aracaju: palestra/ apresentação do tema 
 

 
Fonte: Acervo da SUBPAC 
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É possível observar na imagem logo abaixo deste parágrafo (figura 01), em que 

aparece a professora Ana Conceição (vestindo roupa branca) e sua colega Nadia Pimentel 

(usando camisa escura) os materiais empregados para confecção dos cartazes (folhas de 

isopor, cartolinas, fotografias, figuras fotocopiadas), a maneira como foram feitos pela equipe 

do DPHAA e o modo como os temas foram articulados, começando pela enquete “O que é o 

que é?” (também presente na atividade de divulgação da história de João Santeiro).  

 

Figura 02 – Alunos do Colégio Tobias Barreto acompanham a exposição na escola 

 

Fonte: Acervo da SUBPAC 
 

Após as palestras, que durava (geralmente) o horário correspondente a um turno 

escolar e a exposição dos cartazes nas dependências da escola (figura 02), acontecia em outro 

momento à visita ao centro histórico de Aracaju, com o auxilio do “ônibus cultural” em que se 
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procurava mostrar aos alunos os primeiros bairros, praças, igrejas e monumentos históricos da 

Capital sergipana. O roteiro, conforme croqui a seguir (figura 03), começava do bairro São 

Antônio. Da Igreja de Santo Antônio (01), marco inicial do surgimento de Aracaju, seguia 

para o centro da cidade, quando era visitado o Palácio Serigy (02), a antiga Delegacia Fiscal 

(03), o Cineteatro Rio Branco (04), a Igreja São Salvador (05), o Arquivo Público do Estado 

(06), a Ponte do Imperador (07), o Palácio Olímpio Campos (08), o Palácio Fausto Cardoso 

(09), o prédio da Vice-gorvernadoria (10), a antiga Escola Normal (11), a Catedral 

Metropolitana (12), o Palácio Inácio Barbosa (13), o anexo do Tribunal de Justiça (14), a 

Secretaria de Habitação e Saneamento (15) e o Mercado Municipal (16). 

 

Figura 03 – Projeto Viver Aracaju: roteiro 

 

Fonte: Imagem extraída do Projeto Viver Aracaju, acervo da SUBPAC 
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O ponto alto da atividade era a visita ao Palácio Olímpio Campos (na época a sede do 

Governo Estadual). Lá os alunos participavam de mais uma mostra fotográfica, conheciam 

detalhes sobre a arquitetura do monumento e eram apresentados ao governador em exercício, 

tal como foi registrado por uma aluna em seu trabalho final: 

 

Descemos do ônibus e nos dirigimos a visita final: o Palácio do Governo. Lá 
dentro havia uma amostra de fotografias de vários lugares (pontos da cidade) 
na época depois subimos as escadas e fomos conhecer os cômodos, os 
governadores antigamente moravam e trabalhavam lá, mais hoje apenas 
trabalham. Todos os cômodos, estão muito bem conservados e parecer ser 
até que estamos no século XIX, os detalhes da porta são lindos, todos bem 
trabalhados sem contar com os murais representados por mulheres. Os 
moveis também tem esculturas, nos pé das mesas há um garoto segurando 
um pote de barro na cabeça, existem cristais e lustres enormes em quase 
todos os cantos do Palácio... Depois de toda esta visita o governador em 
exercício Benedito de Figueiredo nos recebeu e nos comprimentou pela 
oportunidade de visita ao Palácio que durante toda a semana é proibida a 
entrada... Adoramos a excursão sempre tive vontade de saber mais a nossa 
história e principalmente de conhecer o Palácio do Governador apesar de 
está passando por uma restauração no momento [...] Toda a turma gostou ... 
Parecia mesmo uma viagem ao passado... (Texto produzido pelas alunas 
Mauricelia, Ryrenia, Critiane e Simone, do Colégio de 1º e 2º graus Tobias 
Barreto, turma 182 [sic]). 

 

Nas escolas, após a visita ao roteiro previsto, os alunos (geralmente, organizados em 

equipes) recebiam a orientação dos professores – que por sua vez tinham visto a 

recomendação da equipe do DPHAA de trabalhar sob a proposta da livre expressão – de 

confeccionarem textos e desenhos que tratavam sobre a experiência que tinham vivido e sobre 

a importância da preservação dos monumentos que guardavam a história da cidade, enfim, a 

respeito da temática trabalhada durante o projeto, de modo a expressar a sua visão a respeito 

do patrimônio histórico-cultural visitado. 

Assim, vários desenhos, colagens, textos, poesias e relatos de experiência que 

versavam desde a formação de Sergipe, a fundação da atual Capital, a origem da palavra 

Aracaju foram produzidos pelos alunos e depois expostos na Sala Mestre Olívio Matias, no 

Centro de Criatividade, conforme nota na coluna Luduvice José, na edição de 25-26/11/1990 

do Jornal de Sergipe (p.07): “Viver Aracaju. Hoje no Centro de Criatividade, a Secretaria 

Estadual da Cultura, abre exposição Viver Aracaju, que mostrará fotos e textos sobre os 

principais aspectos da arquitetura da Capital sergipana no início deste século”. 

Dos vários desenhos ainda guardados no arquivo da SUBPAC, quase todos 

evidenciam a “monumentalidade” dos prédios aracajuanos (figura 04 e 05). E os textos, 
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destacam a história dos espaços visitados, aspectos da configuração urbana da cidade e a 

importância de preservar os bens patrimoniais.  

 

Figura 04 – Projeto Viver Aracaju: atividade de aluno I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da SUBPAC 

 

De acordo com as figuras expostas (03 e 04) é possível perceber o destaque que foi 

dado ao patrimônio edificado, ainda que na proposta da atividade fosse incluído o tratamento 

às sensibilidades (do cheiro, das cores do centro histórico). 
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Figura 05 – Projeto Viver Aracaju: atividade de aluno II 

 

Fonte: Acervo da SUBPAC 

 

Segundo relatório Nos caminhos da cultura  (1991), a respeito da gestão da professora 

Aglaé Fontes à frente da Secretaria Estadual de Cultura e Meio Ambiente, cerca de 250 

alunos participaram do projeto Viver Aracaju, estudantes de quatro escolas localizadas na 

Capital: o Colégio Tobias Barreto, o João Alves Filho, o Atheneu Sergipense e o Instituto de 

Educação Rui Barbosa. Ainda segundo esse documento, o objetivo do projeto era estimular o 

aluno a vivenciar e valorizar o nosso patrimônio cultural, sobretudo enfatizar a necessidade de 

preservação desses bens acumulados no passado no passado e que hoje constituem a memória 

histórica dos sergipanos.  
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É interessante pontuar que embora o cenário dos anos de 1980, em que os debates 

sobre a necessidade de ampliação da ideia de patrimônio eram latentes, aliado ao fato da 

professora Aglaé estar entre os grandes nomes nas pesquisas sobre cultura popular, não 

determinou que a proposta da atividade partisse, por exemplo, dos elementos concernentes as 

tradições populares.  

Acredito que o cenário de demolição de prédios que marcou a história de Aracaju, 

durante os anos de 1980, foi bastante impactante para todos aqueles envolvidos diretamente 

na gestão do cuidado com o patrimônio no Estado: 

 

Aracaju era uma cidade que estava passando por um processo de mudança 
urbana na década de 1980, de crescimento, não digo desenvolvimento, de 
crescimento. E aí começaram a serem sacrificados vários prédios. Até então 
a nossa preocupação a grande preocupação nossa era com o patrimônio 
religioso, a partir de 1981 passou a ser com o patrimônio oficial. Era prédios 
que fatalmente iam se perder. (SOUTELO, Luiz Fernando Ribeiro. 
Entrevista concedida à pesquisadora em 17 de dezembro de 2012).  

 

Certamente esse cenário foi o grande incentivador para execução do projeto. Ademais, 

1987, houve e demolição do casarão do Dr. Augusto Leite61 (que estava localizada na 

Avenida Barão de Maruim, em Aracaju) que gerou grande comoção. Tamanha expressividade 

do episodio, todos os entrevistados trataram “livremente” da questão com bastante emoção. 

Conforme notícia vinculada no Jornal Gazeta de Sergipe, edição de 03/08/1987, a 

histórica casa de Dr. Augusto Leite, em estilo eclético, desapareceu numa rápida ação 

predatória, da noite para o dia e mostrou-se uma perda irreparável para o patrimônio histórico 

sergipano, ainda que tivesse ocorrido uma intensa manifestação que reclamava a não 

demolição do prédio, por artistas, autoridades, políticos e educadores. 

A respeito da demolição do prédio, a arquiteta e urbanista Ana Libório informou: 

 

Um erro histórico [...] Ali foi um crime, era uma época muito difícil. Ali era 
um palacete, era a obra mais importante de Aracaju, tal como a mão dos 
Rollemberg, no Minigolf, que a OAB restaurou. Hoje em dia vivemos em 
tempo melhores, naquela época era muito difícil de pregar aquela causa. Era 
um grupo pequeno, sem estrutura. Quando o diretor tinha um pouquinho de 
interesse como era o caso de como Fernando Lins [...] quando não tinha, o 
pessoal passava um tempo esquecido (LIBÓRIO, Ana Luiza Prata. 
Entrevista concedida à pesquisadora em 14 de dezembro de 2012).  

                                                             
61 Auguto César Leite (1887-1978) foi o fundador do Hospital Cirurgia. Formado pela Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, com especialização na Clínica Mayo, em Minnesota (EUA), e na Sorbonne, em Paris (França), 
Augusto Leite revolucionou a medicina cirúrgica em Sergipe, primeiro no Hospital Santa Isabel e depois no 
Hospital de Cirurgia. Também atuou como deputado estadual, deputado federal e senador, e foi fundador da 
União Republicana, da qual foi membro constituinte, abandonando a militância em 1937.  
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No lugar da antiga residência foi construída uma agência da Caixa Econômica Federal. 

Sobre o acerto que motivou a demolição da casa, algumas pessoas especulam que ela foi 

vendida à Caixa e que esse banco promoveu a sua demolição, outros, que o proprietário da 

casa, antes de vender o imóvel preferiu demoli-la para vender apenas o terreno.   

 

4.3. PATRIMÔNIO CULTURAL E EDUCAÇÃO SOB AS LENTES DOS 

AGENTES CULTURAIS SERGIPANOS 

 

Postos os objetivos das atividades escolhidas, as motivações e aspectos de suas 

execuções, apresento agora a minha construção a respeito da relação patrimônio cultural e 

educação existente entre os agentes culturais que compuseram o DPHAA da FUNDESC, no 

período de suas execuções, pautada na pergunta: quais as representações sobre patrimônio 

cultural e educação patrimonial foram possivelmente apropriadas por eles?  

A DPHAA ou apenas Divisão de Patrimônio Histórico, como o próprio nome sugere, 

era um setor da Fundação de Cultura responsável pelo Patrimônio Histórico, Artístico e 

Arqueológico, em outras palavras, pelas “medidas necessárias ao tombamento, fiscalização, 

conscientização, restauração, conservação de bens históricos, artísticos, arqueológicos e áreas 

de interesse histórico e paisagístico”, conforme designação do Relatório Nos caminhos da 

cultura (1991, p. 52).  

Em tese, era um setor voltado ao cuidado dos bens edificados. No entanto, por vezes a 

equipe que lá atuava, desenvolveu pesquisas, publicou folhetos que envolviam aspectos da 

cultura popular. Ainda assim, percebi que a representação do patrimônio de “pedra e cal” 

mostrava-se mais forte, como um rico expoente da manifestação cultural dos sergipanos.  

As duas atividades, pode-se dizer, estiveram centradas no patrimônio edificado e 

vinculadas aos estratos dominantes da sociedade. Na ocasião da cartilha João Santeiro 

objetivou-se comunicar à população sobre a situação dos bens tombados pelo Estado e pelo 

Governo Federal em Sergipe a partir do relatório de inspeção, divido em dois tomos. O 

projeto Viver Aracaju, diante da série de demolições de monumentos que a Capital sergipana 

sofria, também esperava comunicar e conscientizar sobre a necessidade de mudança de 

postura em relação a essas condições, pois era preciso cuidar das marcas da cultura, através da 

sua conservação e dos inventários que tratariam sobre elas.  

Conscientizar a população era a peça que engendrava as ditas atividades, que 

motivaram suas realizações, pois o trato com o patrimônio cultural, “jamais resgatado em sua 
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totalidade e integridade, mas sempre por intermédio dos seus fragmentos” (GONÇALVES, 

2002, p. 106), demandava tais cuidados. Era a situação degradante dos bens que parecia 

alimentar, de modo especial, o desejo dos integrantes da DPHAA em colaborar.  

Como procurei mostrar nos capítulos anteriores, a política de defesa do patrimônio 

histórico e artístico que o IPHAN empreendeu ao longo de sua trajetória, marcou o campo da 

cultura em todo país. E de certa maneira logrou sucesso, pois ainda hoje existe uma grande 

associação entre os bens edificados e a ideia de patrimônio cultural, concebida pela maior 

parte da população. 

Acredito que muito embora a promulgação da “Constituição Cidadã” e o tombamento 

do terreiro “Filhos de Obá” tenham ocorrido na década de 1980 represente importante marco 

indicativo de uma mudança de paradigmas das políticas culturais para o patrimônio, a 

valorização do chamado patrimônio histórico e artístico é demasiado forte em Sergipe. Os 

bens relativos à cultura popular, atrelados muito mais ao presente, foram compreendidos 

como parte integrante de outro campo de ação.  

Muito embora a noção de bens como produtos históricos dinâmicos e mutáveis já 

começasse a ser advogada no período, percebo que os assuntos do universo da cultura popular 

se mantem num outro campo de ação.  O que não causa estranhamento, haja vista que: 

 

[...] considerar danças, manifestações, aspectos ligados à culinária, ofícios e 
diversos costumes de comunidades específicas, como merecedores de ações 
especiais de proteção e salvaguarda por parte das políticas governamentais é 
uma ideia com presença relativamente recente nos debates nacionais acerca 
do tema. (COUCEIRO; BARBOSA, 2008, p. 152). 

 

A ideia de patrimônio cultural (após 1988) parece ter continuado atrelada ao passado, 

a imposição de uma identidade sergipana e a sua divulgação, um elemento de persuasão. 

Talvez isso tenha ocorrido por que tais agentes vivenciaram a dinâmica do cenário cultural 

sergipano durante os anos de 1970, quando o empenho em preservar os monumentos foi 

intenso, ainda que existisse uma grande fragilidade operacional para sua execução. 

Os sergipanos nas duas ocasiões foram vistos como um povo que está em busca de sua 

identidade cultural – traço que se estende aos brasileiros. Parecia haver o entendimento que os 

sentimentos de pertença a um grupo, embora construídos no decurso das vivências diárias, 

careciam ser fortalecidos e nada mais natural trabalha-los na escola, lugar onde ela é 

“aprofundada e (re) orientada através da apropriação que cada um faz da aprendizagem 

sistemática da História” (BARCA, 2007, p. 116). 
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 Essa disciplina, ao lado da Geografia, Estudos Socais, Redação e Educação Artística, 

teve um papel relevante nos dois momentos. A possibilidade de articular diferentes 

perspectivas de tempo, espaços e expressividades, contribuiu para a escolha desse conjunto. 

Em outros Estados brasileiros a aplicação de cartilhas educativas sobre o patrimônio, nos 

espaços dessas disciplinas, também aconteceu. Maria Ivonilde Mendonça Targino (2007), por 

exemplo, em sua dissertação intitulada Uma experiência de educação patrimonial na cidade 

de João Pessoa: o processo de elaboração das Cartilhas do Patrimônio pelo IPHAEP – 

1980/2003, orientada pela Dra. Claudia Eangler Cury, coaduna com essa premissa. 

 No caso das Cartilhas do Patrimônio paraibanas, a necessidade de “alfabetização” das 

populações urbanas com relação ao seu patrimônio histórico, arquitetônico e cultural foi o 

principio norteador e sua aplicação no mundo escolar se deu pela escolha de algumas escolas 

que se localizavam próximas ao Centro Histórico de João Pessoa e promoção de palestras 

com os professores de Educação Artística, Estudos Sociais, História, Geografia e 

Comunicação e Expressão para que eles pudessem desenvolver atividades pautadas nesses 

materiais com seus alunos. 

 Percebo, nas experiências sergipana e paraibana, uma forte semelhança. Ambos 

parecem ter buscado construir e veicular uma cultura história escolar, de estabelecer formas 

de produção de conhecimento sobre as relações presente-passado-futuro que não 

necessariamente foram construídos pelos chamados historiadores de ofício (CURY; 

VIRGÍNIO, 2009).  

 A circulação da cartilha João Santeiro e o projeto Viver Aracaju pretendiam imprimir 

uma nova forma de tratar o patrimônio cultural aos professores e alunos e faziam parte de 

uma orientação política para a área cultural, articulada com as recomendações federais do 

órgão preservacionista. Muito embora, sacralizassem os bens e discursos do passado para sua 

perpetuação no futuro, e, por conseguinte não rompessem com a ideia de patrimônio histórico 

e artístico. O que na verdade, também está relacionado com sua capacidade exequível e as 

disputas de poder, sempre presentes em torno da ideia de patrimônio, seja em qual tempo ela 

foi trabalhada. 

A escola, então, foi o palco escolhido para aplicação dessas atividades. Dentro dos 

hábitos culturais da nossa sociedade, dos nossos rituais cotidianos, a escola é um instrumento 

de conformação e confirmação de hábitos, valores, crenças e saberes considerados prescritos 

pela vida moderna ocidental. “Educar é, por um lado, rememorar e, por outro, 

invariavelmente projetar utopias” (BOTO, 2003, 379). 
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A relação entre patrimônio cultural e educação é uma questão que embora envolva 

“campos de tensão e de devoração”, tal como registrou Mario Chagas (2006), produz práticas 

e dispositivos que provocam sonhos. Ainda assim, penso não ser oportuno estabelecer uma 

adjetivação entre o modelo de educação patrimonial empreendida em 1985 ou 1990, tomando 

como partida as práticas articuladas no presente e que possuem outras referências, outras 

aspirações. 

A propósito, segundo Leandro Henrique Magalhães e Patrícia Martins Castelo Branco 

(2009), a educação patrimonial tradicional parte do princípio da existência de uma identidade 

e de uma memória, imposta pelos detentores do saber sistematizado e oficial; o foco se dá nas 

edificações e manifestações de caráter público, vinculado ao Estado e aos grupos dominantes, 

rejeitando outras tradições ou valores; propõe uma única possibilidade para o conhecimento, 

focando na preservação e não na apropriação e interpretação; não favorece uma 

multiplicidade de memórias, caracterizando-se como impositiva e obrigatória. A educação 

patrimonial transformadora parte da necessidade do reconhecimento de seu contexto imediato, 

de sua localidade, indo além do patrimônio oficial, e assim, de uma concepção tradicional de 

identidade nacional; reconhece uma diversidade de manifestações e edificações. 

Ainda que muitos autores levantem o debate da educação patrimonial tradicional 

versus educação patrimonial transformadora, as investigações sobre o passado dão a lição de 

avaliar cada época a partir de seus próprios valores, sob o risco de incorrer em construções 

anacrônicas.   

Acredito que a educação patrimonial, como já discutido, comporta um conjunto 

infinito de programas, projetos, atividades e que por vezes não foram caracterizadas por sua 

expressão. A elaboração, divulgação e utilização da cartilha João Santeiro, assim como a 

iniciativa de trabalhar o acervo arquitetônico do centro da Capital aracajuana através do Viver 

Aracaju, são exemplos de ações de educação patrimonial.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo destas páginas busquei contribuir para os debates a cerca da educação 

patrimonial, sugerindo uma interpretação sobre o modo como ela foi compreendida e 

praticada em Aracaju, em determinados períodos, por um grupo particular de pessoas.  

Convém salientar que as práticas são a expressão das representações, ou melhor, são 

os modos de fazer, a partir de uma forma de ver a realidade, das “[...] matrizes de práticas 

construtoras do próprio mundo social” (CHARTIER, 1991, p. 183) e vice-versa, as 

representações implicam no modo como as práticas foram empreendidas. 

Certa desse entendimento, procurei identificar a percepção de agentes culturais sobre 

patrimônio cultural, como categoria partilhada pelo grupo. Minha expectativa era 

compreendê-la de modo distinto, levando em conta que entre 1985 e 1991, houve a 

promulgação da “Constituição cidadã” e com ela uma nova dinâmica foi posta ao campo do 

patrimônio cultural.  

No entanto, percebi que houve o predomínio da noção de patrimônio histórico e 

artístico. Talvez porque durante muito tempo houve a valorização deste tipo de bem por parte 

do IPHAN, ou mesmo, porque o cultivo desse entendimento atendesse aos interesses 

específicos do grupo de personagens envolvidos. 

Vale registrar que boa parte das investidas necessárias ao tombamento, fiscalização, 

conscientização, restauração, conservação de bens históricos, artísticos, arqueológicos e áreas 

de interesse histórico e paisagístico, em Sergipe, era responsabilidade dos membros da 

DPHAA da FUNDESC. Tão logo, havia a compreensão de que os bens edificados careciam 

de cuidado e atenção, haja vista a situação acompanhada pelos agentes da Divisão de 

Patrimônio. 

Assim, em Sergipe, as ações de valorização das heranças culturais perpassavam, na 

maioria das vezes, pela preservação do patrimônio edificado e como o conjunto de medidas 

que em alguns momentos eram acionados para o cuidado desses elementos, estavam ações 

educativas e de divulgação. Por vezes, tal como alertou Cléo Oliveira (2011), ações de 

divulgação eram realizadas como sendo ações de educação patrimonial por todo o país. O que 

de alguma forma possui relação, pois ações educativas quase sempre possuem componentes 

de divulgação em seu conjunto, de modo que o conhecimento dos bens em questão seja 

disseminado. 
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Os casos analisados, a cartilha João Santeiro e o projeto Viver Aracaju visavam, além 

da divulgação do patrimônio sergipano, o envolvimento dos alunos de modo que eles 

compreendessem a importância desse legado. Havia o intento de que os alunos assumissem 

uma nova postura, uma nova consciência sobre os elementos que tratavam do passado do 

Estado.  

No cenário cultural sergipano no período analisado já circulava a ideia – como 

testemunha a legislação estadual sobre patrimônio, a fabricação de folhetos e pesquisas sobre 

a cultura sergipana, dentre outras ações – que um aspecto importante para o sucesso da 

preservação do patrimônio local era a realização de atividades de conscientização, que 

visassem comunicar a situação degradante dos bens culturais em todo o Estado. Este caráter 

denunciativo parecia alimentar, de modo especial, o desejo dos integrantes da DPHAA em 

colaborar e alterar a sensibilidade da população. 

Diante dos limites logísticos da equipe da Divisão de Patrimônio, a escola foi o lugar 

escolhido para a prática da educação patrimonial. A opção pelo espaço escolar também 

perpassou pela compreensão daquele ser um lugar privilegiado de formação, onde o aluno 

constitui conhecimentos, aprende a negociá-los e a compartilhá-los. Inegavelmente a 

instituição escolar possui uma grande importância para a sociedade, uma vez que influencia e 

interfere na formação dos indivíduos que nela permanecem. 

Posto isso, a guisa de finalização, acredito ser pertinente reforçar que pesquisas neste 

campo carecem de atenção, não apenas na seara da História da Educação. Estudos sobre o 

Centro de Criatividade, sobre a trajetória de personagens que contribuíram para o campo do 

patrimônio sergipano, como, por exemplo, Ana Conceição Sobral, com quarenta anos 

dedicados as atividade na área de preservação, ou Fernando Soutelo, que tão igualmente 

deixou sua marca na história do Estado, ajudando a eleger os monumentos representativos da 

história do povo sergipano, são pertinentes e certamente ajudarão a compreender como foi 

construída a memória cultural do Estado.  

Ainda registro que pesquisas, sob a perspectiva da história da leitura e que tomem 

como objeto para investigação as diversas publicações construídas no meio cultural sergipano, 

que tiveram o fim de divulgar aspectos da história e cultura de Sergipe, sejam realizadas. É 

importante tomar a operação de construção de sentido como um processo historicamente 

determinado, que produz significações múltiplas, pertinentes. 

O momento, na verdade, reclama novas perspectivas de análise tendo por base novas 

fontes e o patrimônio cultural em sua diversidade, mostra-se como um signo polifônico, capaz 
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de apresentar várias interpretações e a desvendar múltiplas representações sobre a dinâmica 

da história. 

O campo patrimonial está em movimento, porque é um instrumento de mediação, um 

espaço de negociação de sentidos que ligam os indivíduos às suas memórias e identidades, em 

tempos distintos. Compreender esta dinâmica social interessa, pois aponta o que se pode fazer 

com ele e a partir deles (CHAGAS, 2009). 

Tenho clareza que os temas aqui levantados – o diálogo entre o campo do patrimônio 

cultural e educação no país, as concepções de educação patrimonial assumidas pelo IPHAN, 

as políticas de salvaguarda no Brasil, as práticas de educação patrimonial promovidas pela 

antiga FUNDESC, os marcos – carecem de outros olhares, pois, tal como registrou Marc 

Bloch (2001, p. 84) “ [...] o que é inacabado se tende constantemente a ultrapassar-se, tem, 

para todo espírito ardoroso, por pouco que o seja, uma sedução que vale bem o êxito mais 

perfeito”. 
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