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RESUMO: 

 

As noções de patrimônio histórico e artístico vêm crescendo ao longo do tempo, 

com as mudanças da sociedade e novos conceitos. Na Europa após segunda guerra 

mundial, o conceito de patrimônio histórico sofre uma expansão, diante da necessidade 

da preservação dos sítios urbanos. Na década de 70 e 80, várias recomendações 

internacionais estabelecem a necessidade de valorização de „modos de vida”, das 

criações anônimas. Não obstante, há grande ascensão em assuntos inerentes a 

preservação do meio ambiente. Existem bens paisagísticos protegidos por lei em 

Sergipe, que pouco são abordados e divulgados. A presente pesquisa tem como objetivo 

analisar a política estadual de preservação de monumentos históricos e culturais, e 

tombamento paisagísticos no Estado de Sergipe entre 1979 e 2011. Concernentes ao 

patrimônio histórico de Sergipe, tomando como base a Lei nº2069, aos paisagísticos, 

peças legais (decretos, processos, leis), examinar as representações sobre estes bens, 

subjacente ao discurso oficial e dos peritos. Usar como metodologiaa análise do 

discurso (A.D.) associado a alguns procedimentos da chamada análise de conteúdo, 

sobre os paisagísticos e naturais, como também analisar os procedimentos de 

salvaguardar dos bens culturais em Sergipe.  
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Introdução 

A preocupação com a salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro esteve muito 

presente nas discussões dos intelectuais que participaram dos movimentos modernistas 

de 1922. A década de 1930 foi um período de mudanças no Brasil, naquele momento, 

educação e cultura estavam circunscritas a um único universo, também na mesma 

década as primeiras ações legais voltadas para a preservação e valorização do Meio 

Ambiente. Estes temas estavam representados principalmente pelo Decreto-Lei nº 25, 

de 30 de novembro de 1937 e pelo Código Florestal.  

Um dos nomes mais importantes para a o nosso país, dando início aos trabalhos 

inerentes ao patrimônio cultural foi Mario de Andrade, sendo um dos mentores na 

criação em 1937 de um órgão que visa a proteção desse patrimônio. “A preservação de 

bens de natureza imaterial já estava prevista no anteprojeto que deu origem a essa 

instituição “Além das crônicas de O Turista Aprendiz, a viagem ao Nordeste terá outros 

resultados também bastante significativos. Mario reunirá um fortíssimo material de 

pesquisa sobre danças dramáticas, melodias de boi, música de feitiçaria, religiosidade 

popular. No decorrer de sua vida irá aproveitando vários elementos dessas pesquisas em 

artigos, ensaios e conferências. Entretanto, grande parte da documentação recolhida 

permanecera inédita durante muito tempo, pois o autor pretendia divulgá-la numa obra 

de fôlego sobre música e cultura popular, que receberia o nome de “Na Pancada do 

Ganzá”. (Sambas, As Rodas, O Bumbas, Os Meus E Os Bois).  

²Uma forma de proteção é conscientizar o conjunto da população sobre o tema 

inerente ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, tornando pública a relação dos 

bens tombados pelo Governo do Estado com sua iconografia que comprova a 

importância múltipla de tais exemplares de pedra e cal. 

 Dentro da linha de propostas que tem como objetivo divulgar o Patrimônio 

Histórico e Artístico de Sergipe é o Catálogo Monumentos Sergipanos, que remonta 

através de imagens e textos todos os bens tombados pelo governo estadual. 

No Estado de Sergipe, alguns monumentos históricos no município de São 

Cristóvão tiverem reconhecimento oficial através de tombamentos federais na década de  
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quarenta do século passado, pelo SPHAN, atual Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. Sergipe é um dos estados brasileiros que tem um bom referencial no 

que se refere a cultura popular tradicional e monumentos históricos representativos de 

época, por exemplo: Museu Histórico de Sergipe, Palácio Olímpio Campos, Antigo 

Atheneuzinho(atual Museu da Gente Sergipana, entre outros, sítios históricos, os 

Conjuntos Arquitetônicos, Urbanísticos e Paisagísticos das Cidades de São Cristóvão e 

como também tombamentos isolados no ano de 1943, e Laranjeiras, tombados pelo 

Governo Federal, Governo do Estado, entre outros tombados e não tombados, mas de 

caráter histórico e cultural, que englobam o Patrimônio Cultural Material e Imaterial do 

Estado de Sergipe. Com relação aos bens materiais, o Estado tem no momento 16 

municípios que foram contemplados com um ou mais bens tangíveis através do 

tombamento governamental através da Lei nº2069, de 28 de dezembro de 1976 que 

dispõe sobre o Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Sergipe, dentre esses bens, 

temos os de interesse natural, paisagístico. 

Políticas de Preservação 

Sabemos que várias problemáticas surgem no sentido de proteger os bens 

culturais tanto os materiais como os imateriais. Alguns órgãos ligados aos governos, 

como: autarquias, bancos, sistemas (S), entre outros, participam de projetos culturais, os 

mesmos dentro do próprio organograma existem setores que desenvolvem atividades 

culturais. Um dos grandes problemas são os patrocínios que contemplam mais a cultura 

de massa(senso comum), que entram no mercado e alimentam o sistema capitalista, 

tendo como uma das contrapartidas a divulgação dos financiadores, onde envolve 

também as questões políticas. È claro que não podemos ser conservadores ao extremo, 

“taxativos” e muito menos preconceituosos. A diversidade cultural, (o termo pluralidade 

cultural) é uma visão da própria gestão cultural contemporânea para os novos conceitos 

e concepções. Os Governos em todas as esferas, federais, estaduais e municipais 

enfrentam várias dificuldades para conseguir financiamentos para os projetos que visam 

a recuperação de bens tombados. Percebe-se durante a depredação ou já na degradação 

de um bem de valor artístico, histórico e cultural que o tombamento só não resolve, para 

que preserve o patrimônio cultural, e sim políticas de preservação. O monumento para 

que passe por um processo de restauração requer um projeto que só daí gera custo de 

alto valor sem falar no orçamento para a restauração do bem. Parcerias entre o poder 

público e iniciativa privada é importantíssimo, chama à atenção para a conscientização. 

Essa parceria serve também para equilibrar um pouco a balança de patrocínios culturais, 



assim favorecendo também os nossos monumentos culturais, sejam materiais ou 

imateriais que fazem parte da memória da sociedade de tal comunidade e a depender da 

extensão do seu valor, até para a humanidade, articulando para o desenvolvimento do 

município. Parceria entre os governos com a iniciativa privada colabora para que proteja 

e divulgue os monumentos das cidades que tem em seu acervo cultural bens de valor 

incomensurável, no entanto, precisa de incentivo por parte do poder público das três 

vertentes.  Dessa forma, podemos observar que é preciso constitui políticas públicas que 

sejam enraizadas, se transformando em sistemas que possam viabilizar programas de 

proteção aos monumentos históricos e a cultura popular tradicional.  

Proteção e Poder Público 

 

Às ações no sentido de salvaguardar a memória são de várias formas que vão do 

tombamento à projetos de divulgação e educação patrimonial. Porém, em Sergipe, as 

politicas de preservação ainda são bastante minúsculas no que tange a uma consolidação 

de práticas “preservacionistas”que criem mecanismos sustentáveis. Nesse sentido, a Lei 

de 2069, que dispõe sobre o Patrimônio Histórico e Artístico de Sergipe, precisa 

urgentemente de reformulação, atendendo as mudanças, atingindo as novas concepções, 

conceitos e contemplando de forma mais precisa e aprofundada os bens imateriais. 

No Estado, há dois setores que trabalham diretamente com o patrimônio 

histórico e cultural: O Conselho Estadual de Cultura, órgão ligado a Secretaria de 

Estado da Cultura, e a Subsecretaria de Estado do Patrimônio Histórico e Cultural, 

ligado a Secretaria de Estado da Casa Civil. O Conselho tem como principal atividade, 

estudos sobre o patrimônio cultural e os procedimentos técnicos para o tombamento. A 

Subsecretaria, tendo maior foco, a fiscalização dos monumentos tombados, realizando 

constantemente inspeção técnica aos bens protegidos, emitindo relatório técnico, 

instrução técnica, parecer técnico e registro fotográfico da atual situação do bem 

cultural, acompanhando aqueles que se encontram em processo de restauração, 

desenvolver projetos de educação patrimonial e elaborar programas que envolva 

debates, palestras e difusão do patrimônio cultural sergipano, entre outras. Ambas as 

instituições também trabalham no sentido de salvaguarda a memória do Estado, através 

dos bens tombados, em processo ou os de interesse cultural.  

Processos de Tombamento  

 

O órgão responsável pelos procedimentos que levam ao tombamento de um bem 

cultural é o Conselho Estadual de Cultura, recebendo e analisando os pedidos de 



tombamentos, que podem ser proposto pela sociedade acadêmica, organizações da 

sociedade civil e cidadãos comuns. A partir desse primeiro momento, que é o da 

proposição, é feito estudos para avaliar os critérios técnicos, feito por um relator que 

cuidará do levantamento histórico, ao valor representativo para a comunidade em que o 

bem representa. Em seguida, é feito o documento (relatório) onde posteriormente é 

encaminhado a Secretaria de Governo, onde juntamente com a Secretaria de Estado da 

Casa Civil elabora decreto, encaminha para assinatura do chefe do poder público 

estadual, O Governador do Estado. Após publicação no Diário Oficial do Estado, cópia 

é enviada para o órgão que cuida da preservação do patrimônio cultural, para que inclua 

no Livro de Tombo e na Lista dos Bens Tombados pelo Governo do Estado. 

 

*Edificações Tombadas Pelo Governo do Estado  

Os bens tombados pelo Governo do Estado são através de decretos governamentais e 

cobertos pela Lei 2069, de 28 de dezembro de 1976, que Dispõe Sobre o Patrimônio 

Histórico e Artístico de Sergipe, são eles:  

Aracaju com descriminações: Cemitério dos Náufragos, Arquitetura funerária, século 

XX. Elevado a monumento histórico pelo Decreto nº 2.571, de 20 de maio de 1973. 

Rodovia dos Náufragos. Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 25; Prédio da 

Antiga Faculdade Direito(Atual sede do CULTART, Arquitetura institucional, primeira 

metade do século XX. Propriedade da Universidade Federal de Sergipe.  Av. Ivo do 

Prado, n° 612 – Decreto nº 4989, de 23 de abril de 1981. Inscrição no Livro de Tombo 

nº 01 - Geral - fls. 5 e 6. Centro de Turismo e Comercialização Artesanal, Arquitetura 

civil urbana de caráter institucional, primeira metade do século XX.  Propriedade do 

Estado. Praça Olímpio Campos, Decreto nº 6.129, de 06 de janeiro de 1984. Inscrição 

no Livro de Tombo nº 01- Geral - fls. 7 e 8 .Prédio do Palácio Olímpio Campos, (Atual 

Palácio Museu Olímpio Campos, arquitetura civil urbana de caráter institucional.  

Segunda metade do século XIX, reformado no início do século XX pelos artistas 

italianos. Propriedade do Estado, Praça Fausto Cardoso s/nº - Aracaju, Decreto nº 6.818, 

de 28 de janeiro de 1985. Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 8. Catedral 

Metropolitana de Aracaju, Arquitetura religiosa da segunda metade do século XIX, 

passando por reformas no início do século XX.  
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Propriedade da Arquidiocese de Aracaju. Praça Olímpio Campos s/nº - Aracaju. 

Decreto nº 6.819, de 28 de janeiro de 1985. Inscrição no Livro de Tombo nº 01 - Geral - 

fl. 8; Antigo Atheneuzinho(Atual Sede do Museu da Gente Sergipana), Arquitetura civil 

urbana de caráter institucional, primeira metade do século XX. Propriedade do Estado. 

Av. Ivo do Prado, nº 398. – Aracaju. Decreto nº 6.820, de 28 de janeiro de 1985. 

Inscrição no Livro de Tombo nº 01 - Geral- fl. 9; Antigo Grupo General 

Valadares(Prédio da Secretaria de Segurança Pública), Arquitetura civil urbana de 

caráter institucional, início do século XX. Propriedade do Estado. Praça Tobias Barreto, 

nº 20. Decreto nº 6.821, de 28 de janeiro de 1985. Inscrição no Livro de Tombo nº 01- 

Geral - fl. 9; Antigo Tribunal de Relações(Atual Memorial do Judiciário), Fórum 

Desembargador José Fernandes Prado Vasconcelos. Arquitetura civil urbana de caráter 

institucional,Construção do final do século XIX. Propriedade do Estado. Praça Olímpio 

Campos s/nº. Decreto nº 6.822, de 28 de janeiro de 1985. Carrossel de 

Tobias(Fragmentos), Bem móvel, equipamento de entretenimento do início do século 

XX. Propriedade do Estado. Decreto nº 9.087, de 18 de dezembro de 1987. Inscrição no 

Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 10; Prédio do Palácio Fausto Cardoso(Antiga Sede 

Assembleia Legislativa, Atual Sede do Memorial do Legislativo), Arquitetura civil 

urbana de caráter institucional.Construção da segunda metade do século XIX passando 

por reforma no início do século XX. Propriedade do Estado. Praça Fausto Cardoso s/nº. 

Decreto nº 8.313, de 18 de fevereiro de 1987, Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral 

- fl. 11; Imóveis situados na avenida Otoniel Dória(500, 506, 511, 520, 524 e 594), 

Arquitetura civil urbana da primeira metade do éculo XX.Decreto nº 8.314, de 18 de 

fevereiro de 1987. Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fls. 11 e 12. Painéis e 

Murais do artista plástico Jenner Augusto, Produção artística do século XX. Localizados 

no Cinema Pálace, Hotel Pálace de Aracaju(atualmente no Teatro Arnaldo Rollemberg 

Garcez), edifício Walter Franco e restaurante Cacique Chá. Decreto nº 9.990, de 26 de 

outubro de 1988. Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fls. 12 e 13; Prédio do 

Antigo Tribunal de Justiça(Atual Sede da Procuradoria Geral do Estado), Arquitetura 

civil urbana de caráter institucional, segunda metade do século XIX. Propriedade do 

Estado. Praça Olímpio Campos, nº 14 - Decreto nº 9.991, de 26 de outubro de 1988. 

Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 12. Prédio situado na avenida Ivo do 

Prado(Atual Sede da OAB), Imóvel foi de propriedade do Sr. Raul Rollemberg e 

família. 
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Arquitetura civil residencial urbana do início do século XX. Decreto nº 11.118, de 07 de 

dezembro de 1989. Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 14; Prédio do Palácio 

Carvalho Neto(Atual Sede do Arquivo Público Estadual), Arquitetura civil urbana de 

caráter institucional, edificada na primeira metade do século XX. Propriedade do 

Estado.Praça Fausto Cardoso, nº 348 - Decreto nº 12.038, de 22 de janeiro de 1991. 

Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral -fl.16; Prédio do Antigo Tesouro do 

Estado(Atual Sede da Câmara Municipal de Aracaju), Arquitetura civil urbana de 

caráter institucional, segunda metade do século XIX. Propriedade do Município de 

Aracaju. Praça Olímpio Campos, nº 74 - Decreto nº 12.039, de 22 de janeiro de 1991. 

Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 16; Antigo Farol de Aracaju, Estrutura 

implantada pelo Ministério da Marinha na segunda metade doSéculo XIX. (Rodovia 

Paulo Barreto de Menezes, na pista de acesso ao Conjunto Augusto Franco) - Decreto 

n° 15.295, de 21 de abril de 1995. Inscrição no Livro de Tombo nº01- Geral - fls. 18 e 

19; Primeiro Palácio da Província em Aracaju(Atual Sede da Delegacia do Ministério da 

Fazenda), Arquitetura civil urbana de caráter institucional, segunda metade do século 

XIX. Propriedade do Ministério da Fazenda.Decreto nº 15.989, de 24 de julho de 

1996.Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fls. 19 e 20. Prédio do Palácio Inácio 

Barbosa, Arquitetura civil urbana de caráter institucional, início do século 

XX.Propriedade do Município de Aracaju.Praça Olímpio Campos s/nº - Decreto nº 

16.559, de 26 de junho de 1997. Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 21. 

Antigo Grupo Escolar General Siqueira(Quartel da Policia Militar de Sergipe), Prédio 

situado à Rua Itabaiana, Nº 336 - Arquitetura civil urbana de caráter institucional. 

Construção do início do século XX. Propriedade do Estado.Decreto nº 18.775, de 02 de 

maio de 2000. Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 28; Bem móvel, produção 

artística do século XIX. Acervo de Artes Plásticas do Artista Plástico Horácio Hora. 

(tela “A Virgem”, de Murilo – cópia realizada por Horácio Hora), Sacristia da Catedral 

Metropolitana de Aracaju. Propriedade da Arquidiocese de Aracaju.Decreto nº 18.776, 

de 02 de maio de 2000.Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 27; Bem móvel, 

produção artística do século XIX.“Tela „„MISÉRIA E CARIDADE”(Pertence ao 

Hospital Amparo de Maria –  Atualmente pertence ao Governo de Sergipe, localizado 

em Aracaju no espaço do Palácio Museu Olímpio Campos). Decreto nº 18.776, de 02 de 

maio de 2000.Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 27;Prédio do Antigo 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes; Arquitetura civil urbana.  
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Propriedade do Município de Aracaju.Rua José do Prado Franco - Decreto nº 20.953, de 

03 de setembro de 2002.Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 31; Prédio da 

Antiga Alfandega de Aracaju, Arquitetura civil urbana de caráter institucional. 

Construção da segunda metade do século XIX, reformado no início do século XX. 

Propriedade do Ministério da Fazenda.Praça General Valadão, nº 134. Decreto nº 

21.765, de 9 de abril de 2003.Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 32; Prédio 

da Antiga Estação Rodoviária(Terminal Governador Luiz Garcia), Arquitetura civil de 

função pública, edificada na segunda metade do século XX. Propriedade do Estado. 

Praça João XIII - Centro Histórico de Aracaju - Decreto nº 21.766, de 9 de abril de 

2003. Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 33; Painéis e Murais do Artista 

Plástico Jenner Augusto, Bem móvel, produção artística do século XX.Localizados no 

Aeroporto de Aracaju, Reitoria da Universidade Federal de Sergipe e ENERGIPE 

(Atual sede da Energisa). Tombado pelo Governo do Estado através do Decreto nº 

21.833, de 09 de maio de 2003.Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 35; 

Imóvel localizado na Praça Camerino, 225(Atual Sede do IPHAN), Arquitetura civil 

residencial urbana, construção do início do século XX. Foi de Propriedade de Dr. 

Leonardo Gomes de Carvalho Leite. Decreto nº 21.786, de 16 de abril de 2003.Inscrição 

no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 34; Escultura de Nossa Senhora da Conceição. 

Imagem retratando Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade de Aracaju. 

Escultura em concreto medindo 10 metros de altura, de autoria da artista plástica 

pernambucana, Vera Toledo.Inaugurada, na primeira década do século XXI, dezembro 

de 2006.Parque José Rollemberg Leite (Parque da Cidade). Propriedade do Estado. 

Decreto nº24. 158, de 28 de dezembro de 2006. Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – 

Geral – fl. 42; Conjunto de Esculturas Localizadas No Espaço “Formadores da 

Nacionalidade”, Esculturas de vultos históricos compreendendo as de Joaquim José da 

Silva Xavier. O Tiradentes, D. Pedro II, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Barão 

do Rio Branco, Duque de Caxias, José Bonifácio de Andrade Silva e Princesa Izabel. 

Conjunto de esculturas de autoria do artista plástico Leo Santana, inaugurada na 

primeira década do século XXI/2006, Espaço Formadores da Nacionalidade. Localizado 

na Orla Marítima de Aracaju, Praia de Atalaia, Estado de Sergipe. Decreto nº 24.148, de 

21 de dezembro de 2006.Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral fls. 40; 

Monumento aos 150 Anos de Fundação da Cidade de Aracaju, Homenagem ao 

Fundador da Capital do Estado, Inácio Joaquim Barbosa. 
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Monumento projetado e executado pelo artista plástico Leo Santana, inaugurado na 

primeira década do século XXI/2006. Orla Marítima de Aracaju.Praia de Atalaia - 

Estado de Sergipe. Decreto nº24. 149, de 21 de dezembro de 2006. Inscrição no Livro 

de Tombo nº 01 - Geral – fl. 41. Conjunto de Esculturas de Vultos Históricos 

Localizados no Espaço de Convivência Cultural, Esculturas em bronze de autoria do 

artista plástico Otto Domovich retratando vultos históricos da cultura sergipana 

compreendendo as de Tobias Barreto, Silvio Romero, Manoel Joaquim Bomfim, 

Maurício Graccho Cardoso, Gumercindo Bessa, Gilberto Amado, José Calazans, 

Jackson Figueiredo, João Ribeiro e Horácio Hora. Conjunto inaugurado na primeira 

década do século XXI/ Ano de 2006, Orla Marítima de Aracaju - Estado de 

Sergipe.Decreto nº24. 147, de 21 de dezembro de 2006.Inscrição no Livro de Tombo nº 

01- Geral – fl. 39; Prédio do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe; Núcleo de 

Construções Históricas Originais do Instituto Parreiras Horta, Edificação do início do 

século XX.Imóvel situado à Rua Campo do Brito, nº 551 – Bairro São José, Decreto 

nº25. 058, de 21 de fevereiro de 2008.Inscrição no livro de Tombo, nº01 – Geral – fl. 

44. 

Bens Tombados nos Municípios: Carmópolis, Igreja Senhora Sant‟Ana; Estância, 

fachadas de prédios revestidas de azulejos portugueses-pertencente ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social/ INSS, obras de talha da Igreja Nossa Senhora do 

Rosário, prédio localizado na av. Capitão Salomão, nº162; Itabaianinha, prédio 

localizado na praça Olímpio Campos, 176; imóvel localizado na Praça Olímpio 

Campos, 214; Lagarto, Antigo Grupo Escolar Silvio Romero; Laranjeiras,  conjunto 

arquitetônico, urbanístico e paisagístico da cidade, Terreiro Filhos de Obá; Maruim, 

Igreja Nosso Senhor dos Passos; Neópolis, Igreja Nossa Senhora do Rosário, prédio 

localizado na Praça General Valadão, 142; Porto da Folha, Igreja de São Pedro; Propriá, 

atual sede da Secretaria Municipal de Educação, Antigo Beco do Tabuão, Grupo 

Escolar Coronel João Fernandes de Brito, Atual Fábrica de Tecidos(Antiga Usina 

Brito), Hospital São Vicente de Paula e sua respectiva Capela, Viaduto Joaquim Távora; 

Rosário do Catete, prédio localizado a Rua Padre Rocha Villar; Santa Luzia do Itanhy, 

Ex-Usina São Félix; São Cristóvão, conjunto urbanístico, paisagístico e arquitetônico, 

Igreja Nossa Senhora de Nazaré; Prédio do Antigo Palácio Provincial(Museu Histórico 

de Sergipe; Simão Dias, Prédio do Memorial de Simão Dias. 

_____________________________________________________________________________________ 

*SUBPAC, Subsecretaria de Estado do Patrimônio Histórico e Cultural. Lista dos Monumentos 

Tombados pelo Governo Estado, 2012. 



Monumentos Naturais 

 

Podemos enxergar alguns bens naturais como parte integrante do conjunto de 

elementos materiais e imateriais, que traz por se valores simbólicos, contribuindo para 

formação do Patrimônio de determinada cultura. 

O Patrimônio Natural é definido pela UNESCO como as formações físicas, 

biológicas e geológicas de caráter excepcional, os habitats de espécies animais e 

vegetais em extinção ameaçadas e zonas que tenham valor cientifico de conservação 

(UNESCO, 2008: 3).  

Bens Naturais Protegidos por Lei no Estado de Sergipe 

 

Percebemos avanços em termos legais, porém, existem poucos bens naturais 

tombados comparados a diversidade paisagística do país. Dos bens tombados pelo 

Governo do Estado Sergipe, temos seis que são protegidos como monumentos 

paisagísticos. Na capital sergipana temos o Trecho do Rio Sergipe que liga os 

municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, constituí paisagem natural notável e área 

especial de proteção ambiental e as Palmeiras Imperiais, localizadas na Praça Fausto 

Cardoso, Centro Histórico de Aracaju, conjunto tombado de acordo com o Código 

Florestal, Decreto nº 4.450, de 14 de setembro de 1979. Um no município de Laranjeira, 

Gruta da Pedra Furada, tombada como monumento de interesse paisagístico, histórico e 

cultural. Propriedade do Sr. Antônio Augusto Leite Franco.Decreto nº 11.645, de 09 de 

julho de 1990. Um em Poço Redondo (Grota de Angicos), um em Simão Dias, 

localizado na divisa entre Sergipe, Bahia e Alagoas (Trecho sergipano do Rio São 

Francisco), Monumento paisagístico e turístico. Lei nº 4.491, de 21 de dezembro de 

2001. Inscrição no Livro de Tombo Geral nº 01, fl. 30. E por ultimo, no município de 

Cristinapólis, A Fonte dos Caboclos, monumento paisagístico e histórico.Localizada na 

fazenda Angico de propriedade do Sr. José AugustoAtaíde Lisboa.Constituição do 

Estado, de 05 de outubro de 1989 na seção II, art. 229. Inscrição no Livro de Tombo nº 

01- Geral - fl. 15. 

Considerações Finais 

 

Contudo, pouco se ouvi falar de programas voltados a preservação dos bens 

naturais, é necessário que esse tema seja abordado com mais frequência, a população 

sergipana não tem conhecimento no que se refere a proteção desses bens. 



Sobretudo, falta um engajamento no que concerne a politicas de preservação do 

patrimônio imaterial representado pela cultura popular tradicional: folguedos 

folclóricos, culinária, artesanatos, como: a Renda Irlandesa de Divina Pastora que tem o 

reconhecimento através do registro de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, tendo 

desenvolvido projetos de sustentabilidade.  

Entretanto, as instituições que tem como objetivo salvaguardar o patrimônio 

cultural sergipano necessitam de uma reforma estrutural, principalmente o órgão do 

patrimônio histórico e cultural, ampliando o quadro técnico para que possa atender as 

demandas que exigem todo processo de preservação. Há muito que avançar no que se 

refere a programas que solidifiquem ações para a conscientização da sociedade e o 

reconhecimento sobre o universo do patrimônio cultural. Dessa forma, é importante que 

as prefeituras municipais tenham a conscientização que pelo fato de não ter um órgão 

que cuide do patrimônio cultural de sua cidade, o processo de salvaguarda se reduz 

incontestavelmente. A melhor forma de trabalhar com a preservação desse patrimônio, é 

no próprio munícipio que o bem representa, osgovernos municipais necessitam se 

estruturar nesse sentido, criando equipe técnica, além de elaborar leis que protejam o 

patrimônio histórico, artístico e cultural pertencente a história local. 
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