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APRESENTAÇÃO

A concepção de que a educação pode exercer importante pa-

pel na proteção preventiva do patrimônio cultural já está 

presente na Carta de Atenas (1931) – primeira referência in-

ternacional dedicada ao tema. Esse documento apontou a atu-

ação pedagógica como um meio capaz de evitar a degradação 

de monumentos e obras de arte, aumentando o interesse pela 

proteção e conservação dos “testemunhos de toda a civiliza-

ção”. No Brasil, alguns anos mais tarde, Mário de Andrade, in-

cumbido de escrever o Anteprojeto que daria forma ao órgão 

federal de defesa do patrimônio histórico e artístico nacional, 

também salientou o papel da educação como um meio capaz de 

estimular a participação popular no processo de preservação 

dos bens culturais.

Desde então, mesmo que timidamente, o tema sempre esteve 

presente nas práticas do campo do patrimônio, como uma possí-

vel ferramenta de estímulo à preservação. No entanto, sua con-

cepção nem sempre foi a mesma. As palavras do então diretor 

do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Sphan, 

Rodrigo de Melo Franco de Andrade, ilustram bem a concepção de 

educação nos primeiros anos de atuação do órgão:

Em verdade só há um meio eficaz de assegurar a defesa 
permanente do patrimônio de arte e de história do país: 
é a educação popular. Ter-se-á de organizar e manter 
uma campanha ingente visando a fazer o povo brasilei-
ro compenetrar-se do valor inestimável dos monumen-
tos que ficaram do passado (BRASIL, 2014, p. 6). 

Tal ponto de vista institucional demonstra que o objetivo central das 

ações educativas era apresentar os bens culturais nacionais a de-

terminada comunidade como herança cultural do povo brasileiro, no 

sentido de uma “catequização patrimonial”. Buscava-se, por meio da 

informação, conscientizar esse público da importância de colaborar 

com as ações preservacionistas realizadas pelo Estado. 

Algumas décadas depois, tanto a noção de patrimônio quanto a de 

educação, passaram por modificações, revisões e ampliações con-

ceituais. O termo “Educação Patrimonial” foi oficialmente cunhado no 

Brasil em 1983, no âmbito do Iphan. Definida como “um processo per-

manente e sistemático, centrado no patrimônio cultural como fonte 

primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo”, a 

Educação Patrimonial aparece como uma metodologia de ensino ins-
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pirada no conceito de Heritage Education, desenvolvido na Inglaterra. 

Esse conceito foi adaptado para o Brasil por Maria de Lourdes Horta e 

Evelina Grumberg, autoras da obra pioneira da temática: o Guia Básico 

de Educação Patrimonial, publicado pelo Iphan em 1999.

Nos últimos anos, apoiadas principalmente no pensamento do peda-

gogo Paulo Freire, ações diversas no campo da educação patrimonial 

passaram a ser realizadas a partir do modelo intitulado Casas do Pa-

trimônio. O foco do modelo, em aplicação desde 2009, é o estabe-

lecimento de uma nova forma de relacionamento institucional com 

a sociedade civil, por meio da articulação de agentes e espaços que 

promovam práticas e atividades de natureza educativa para a valori-

zação do patrimônio cultural. Também em 2009 é publicada a Carta 

de Nova Olinda – documento síntese da nova perspectiva.

De modo a otimizar a atuação do Iphan e contribuir para a promoção 

de maior envolvimento da sociedade civil, como uma das diretrizes 

da Carta de Nova Olinda propõe-se o estímulo à formação da “Rede 

das Casas do Patrimônio”. Em síntese, essa Rede tem por objetivo 

integrar as Casas do Patrimônio do Iphan e da sociedade civil, assim 

como seus instrumentos de operacionalização e manutenção. As 

Casas do Patrimônio devem, também, envolver todos os segmentos 

sociais, na esfera pública e privada, que estejam comprometidos com 

a proteção e difusão do patrimônio cultural, com especial ênfase em: 

escolas e instituições de ensino; associações de moradores; coleti-

vos não formalizados; grupos detentores de bens culturais protegi-

dos; organizações da sociedade civil. O objetivo de estabelecer tais 

parcerias está centrado num desenho organizacional fundamentado 

no princípio de gestão em rede das ações educativas de valorização 

do patrimônio cultural.  

Com a mostra “Preservar Igarassu”, a partir de uma perspectiva his-

tórica, antropológica, arquitetônica e museológica, a Superintendên-

cia do Iphan em Pernambuco, por meio do seu Escritório Técnico em 

Igarassu, busca reafirmar o paradigma atual de participação coletiva 

nos temas relativos ao patrimônio cultural num dos mais significati-

vos sítios históricos do país. Particularmente, o diálogo com o campo 

pedagógico tem lugar de destaque, no sentido de fortalecer as políti-

cas de educação patrimonial e o trabalho dentro do espírito de Casa 

do Patrimônio. 

Como coloca Aloísio Magalhães (1997) no antológico “E Triunfo?”, os 

bens culturais são os únicos “valores permanentes de uma nação”, 

são pontos de referência que não podem ser postos em dúvida, dado 

o seu reconhecimento pela coletividade, incluindo-se aí “costumes, 

hábitos e maneiras de ser”.  Isto não significa que a cultura seja algo 

dado e cristalizado, posto que é viva e dinâmica. De maneira que, no 

sentido de manter, mas também atualizar as “referências culturais 

brasileiras”, fica para a nação a missão de permitir o acesso cada vez 

mais amplo e democrático às instâncias decisórias de construção do 

direito à memória e às práticas culturais, e sua inserção na educação 

formal. É este o espírito do presente projeto.
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O IPHAN



9O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan é 

uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura que 

tem como missão promover e coordenar o processo de preservação 

do Patrimônio Cultural Brasileiro para fortalecer identidades, garan-

tir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socio-

econômico do país. Com sede em Brasília, o Iphan atua em todo o 

território brasileiro por meio de Superintendências instaladas nas 

capitais estaduais, Escritórios Técnicos e Unidades Especiais em 

diversas cidades. A instituição foi criada em 1937 por iniciativa do 

então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, e teve sua 

estrutura básica proposta pelo escritor Mário de Andrade. Conside-

radas as mudanças em sua denominação e vinculação na estrutura 

do Poder Executivo Federal, o Iphan atua de forma ininterrupta há 

setenta e oito anos.

A ação do Instituto se estrutura basicamente a partir de três eixos: 

Patrimônio Material, Patrimônio Imaterial e Educação Patrimonial. 

O Patrimônio Material protegido pelo Iphan, com base em legisla-

ções específicas, é composto por um conjunto de bens culturais 

classificados, segundo sua natureza, nos quatro Livros do Tombo: 

Arqueológico, Paisagístico e Etnográfico; Histórico; de Belas-Artes; 

O IPHAN

e das Artes Aplicadas. Os bens materiais estão divididos em bens 

imóveis – como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisa-

gísticos e bens edificados individuais –; e móveis – como coleções 

arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, 

arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. A ins-

crição dos bens nos livros do tombo é denominada Tombamento. 

Por meio desse ato, o bem passa a ser objeto de preocupação do 

Estado, preservando-se suas características históricas, culturais, 

arquitetônicas, ambientais e também de valor afetivo para a popu-

lação, impedindo sua destruição e/ou descaracterização.

Os bens culturais de natureza imaterial compreendem as práticas e 

os domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios 

e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plás-

ticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e 

santuários que abrigam práticas culturais coletivas). Nesse caso, 

a preservação se dá por um processo que se divide em Identifica-

ção, Registro e Salvaguarda. Realizando-se ampla pesquisa sobre o 

bem, com base em metodologias específicas, realiza-se a primeira 

etapa listada. Uma vez reconhecido, o bem é registrado em um dos 

quatro Livros de Registro do Patrimônio Imaterial: Saberes; Formas 
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PALÁCIO CAPANEMA

FOTO: OSCAR LIBERAL - ACERVO IPHAN

PASSISTA CARNAVAL DO RECIFE

ACERVO MUSEU DA CIDADE DO RECIFE
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de Expressão; Celebrações; e Lugares. A Salvaguarda compõe-se do 

conjunto de ações voltadas para a valorização, divulgação e trans-

missão desses bens para as próximas gerações. 

O Iphan concebe Educação Patrimonial como todos os processos 

educativos que primam pela construção coletiva do conhecimento, 

pela dialogicidade entre os agentes sociais e pela participação efe-

tiva das comunidades detentoras das referências culturais em que 

convivem noções de patrimônio cultural diversas. Neste sentido, 

busca-se formas de implementar uma postura educativa em todas 

as ações institucionais. Isso significa que o Iphan espera que cada 

vez mais suas representações espalhadas por todo o território nacio-

nal funcionem como centros de diálogo e construção conjunta com a 

sociedade de políticas de identificação, reconhecimento, proteção e 

promoção do patrimônio cultural.

AÇÃO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

ACERVO IPHAN
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C A S A S DO 
PATRIMÔNIO



13Partindo dos pressupostos e experiências anteriores acerca da 

Educação Patrimonial, em 2009 o Iphan adotou um modelo de 

atuação intitulado Casas do Patrimônio. Esse modelo surgiu de um 

intenso debate institucional que contou com a participação de pro-

fissionais de áreas diversas (historiadores, arquitetos, antropólogos, 

educadores), em encontros periódicos, realizados a partir do ano de 

2007. O foco do modelo é o estabelecimento de uma nova forma de 

relacionamento institucional com a sociedade civil, por meio da arti-

culação de agentes e espaços “que promovam práticas e atividades 

de natureza educativa para a valorização do Patrimônio Cultural, [...] 

de acordo com uma perspectiva transversal e dialógica, entre o ór-

gão, a sociedade civil e os poderes públicos locais” (BRASIL, 2014, p. 

36). Assim, mais do que o espaço físico dos imóveis destinados às 

ações, é a atitude educativa que anima esse novo conceito.

Conforme dito na apresentação deste texto, a Carta de Nova Olinda 

(2009) é o documento oficial que estabelece diretrizes, conceitos, 

objetivos e premissas para a atuação das Casas do Patrimônio. De 

acordo com esse documento referencial, pode-se entender que ao 

atuar com base no modelo de Casa do Patrimônio, as unidades do 

Iphan passam a ter por objetivo:

CASAS DO PATRIMÔNIO: 
NOVO PARADIGMA DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

[...] 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 participa-
ção social para aperfeiçoamento da gestão, proteção, 
salvaguarda, valorização e usufruto do Patrimônio Cul-
tural (BRASIL, 2014, p. 46)

Assim, é possível perceber, com base no discurso institucional atual, 

que o papel das ações educativas e das Casas do Patrimônio é pen-

sado sob a ótica da emancipação, comprometido com a valorização 

do saber local, partindo de uma concepção libertadora de educação 

e opondo-se àquela perspectiva de “educação bancária”. Segundo 

Paulo Freire, a “educação libertadora” orienta-se no sentido da huma-

nização, e afirma a importância da dialogicidade e da problematiza-

ção, “estimulando a reflexão e a ação verdadeira dos homens sobre a 

realidade” (FREIRE, 1987, p. 72). 

Tendo participado ativamente dos processos institucionais que 

fomentaram a criação do Projeto Casas do Patrimônio e sob suas 

premissas de atuação, a Superintendência do Iphan em Pernambu-
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PALÁCIO DA SOLEDADE

CASA DO PATRIMÔNIO RECIFE
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co, nos últimos cinco anos, promoveu a implantação das Casas do 

Patrimônio localizadas nos municípios de Recife, Olinda e Igarassu. 

A Casa do Patrimônio localizada em Recife foi inaugurada em 17 de 

dezembro de 2009, logo após a publicação da Carta de Nova Olinda, 

tendo sido elemento propulsor de diversas ações educativas, como 

oficinas para formação de multiplicadores, roteiros de visitação, en-

contros técnicos, exposições entre outras atividades.

Dentre as atividades desenvolvidas a partir de 2009, destaca-se 

o projeto “O Sopro do Tempo” (2009-2010), que envolveu todas as 

áreas de atuação do Iphan, da Arquitetura à Arqueologia, passando 

pelos Bens Móveis e Integrados, o Patrimônio Imaterial e o então 

recente conceito de Paisagem Cultural. No projeto desenvolveu-se 

uma mostra interativa coordenada por técnicos da área de História 

do Iphan / PE, num trabalho específico de educação patrimonial e 

mediação cultural voltado para o público escolar, turistas e a so-

ciedade em geral. Foram estabelecidas parcerias com a Universida-

de Católica de Pernambuco, Fundação Joaquim Nabuco, Prefeitura 

do Recife e diversas escolas públicas e privadas, entre outras ins-

tituições. As atividades foram desenvolvidas em diversos locais 

(inclusive o Sítio Histórico de Igarassu), mas tiveram como local 

preferencial a Casa do Patrimônio do Recife, localizada à Av. Olivei-

ra Lima, 824, no bairro da Boa Vista.

 No caso de Olinda, a transferência do Escritório Técnico do Iphan da 

Igreja do Carmo para o sobrado nº 59, à Rua do Amparo (Sítio Históri-

co de Olinda), ensejou o desenvolvimento de um projeto de atuação 

no modelo Casa do Patrimônio. Assim, a partir do primeiro semestre 

de 2011, junto com o trabalho de fiscalização para preservação da 

área tombada (cerca de 3.000 imóveis), passou-se a desenvolver ati-

vidades junto à comunidade, sendo a primeira delas uma mostra de 

fotografias em que diversos profissionais da área revelaram Olinda 

sob sua ótica. Os trabalhos seguem no sentido de estruturar um equi-

pamento cultural nos mesmos moldes que o de Igarassu.

Sob a mesma perspectiva institucional, a Casa do Patrimônio de Iga-

rassu surge juntamente com o Escritório Técnico do Iphan, haja vista 

a necessidade de implantar uma unidade do Instituto no Sítio Histó-

rico da cidade, e levando-se em conta, inclusive a proximidade com 

os municípios de Goiana e Itamaracá, também contempladas no ter-

ritório de atuação do Iphan/PE na região metropolitana e mata norte 

do Estado. 
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IGARA S SU
PATRIMÔNIO BRA SILEIRO



17A cidade de Igarassu abriga, atualmente, um dos mais importantes 

conjuntos urbanos e paisagísticos de Pernambuco e do Brasil. Já em 

1935, o deputado e intelectual pernambucano Mário Melo elaborou projeto 

de lei garantindo a sua preservação enquanto Monumento Público Esta-

dual. Seguindo-se a essa iniciativa, tendo sido criado o Iphan em 1937, foi 

tombado já em 1938 os importantes Convento e Igreja franciscanos de 

Santo Antônio, incluindo o adro e o cruzeiro. Em 1951, foram tombados 

os demais exemplares da arquitetura religiosa no Sítio Histórico: a Igreja 

Matriz dos Santos Cosme e Damião, a Igreja de Nossa Senhora do Livra-

mento, o Recolhimento e Igreja do Sagrado Coração de Jesus e a Igreja de 

São Sebastião. Em 1972 ocorreu o tombamento do sítio histórico, inscrito 

no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Além disso, a 

partir de 1979, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernam-

buco – Fundarpe reconheceu o Sítio Histórico de Igarassu como monu-

mento tombado em nível estadual (BRASIL, 2009).

Distante cerca de 28 km do centro do Recife, Igarassu caracteriza-se so-

bretudo pelo seu Sítio Histórico (com área de 396,20 metros quadrados), 

contendo belos exemplares tanto da arquitetura religiosa – barroca e ma-

neirista do período colonial – quanto de edificações civis, e também nota-

bilizando-se pelo seu riquíssimo patrimônio imaterial. Esse último inclui o 

IGARASSU -
PATRIMÔNIO BRASILEIRO

maracatu nação (sendo o Estrela Brilhante de Igarassu provavelmente o 

mais antigo do Brasil, remontando ao Século XVIII), o mamulengo (teatro 

de bonecos trazido pelos jesuítas para a catequese), a culinária tradicional 

(fritada de frutos do mar e receitas em torno da cana-de-açúcar), festas 

religiosas (como a dos padroeiros São Cosme e São Damião, comemorada 

desde o Século XVI), entre outros exemplos. Além disso, uma exuberante 

paisagem natural composta por manguezais, coqueirais e reservas natu-

rais, cerca a área central da cidade, tornando muito bela a vista que se tem 

a partir do outeiro onde o povoado (depois vila) colonial foi implantado. 

Uma breve análise da história de Igarassu pode nos fornecer algumas pis-

tas acerca da sua constituição e sua importância dentro da epopeia que 

constituiu a colonização de Pernambuco e do Brasil. 

GASPAR BARLEUS DOMINIO PÚBLICO
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SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU

ACERVO TABULEIRO PRODUÇÕES
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IGARA S SU
HISTÓRIA E CULTURA



21Durante o chamado período pré-colonial (1500-1530), as ativi-

dades econômicas no Brasil não envolviam a produção e re-

produção de bens de consumo. Os interesses da Coroa Portuguesa 

estavam concentrados na busca por metais preciosos e na extração 

de matérias-primas, sendo a principal delas o pau-brasil, que viria a 

modificar o topônimo da então chamada Terra de Santa Cruz. O mo-

delo escolhido foi o escambo (economia de trocas do tipo pré-mer-

cantilista).

No caso de Pernambuco, a aventura colonial tem início no ano de 

1516, quando D. Manuel I (que reinou de 1495 a 1524) concedeu 

a Cristóvão Jacques o que ficou conhecido como a Feitoria de Per-

nambuco. Houve, assim, o escambo em uma região situada entre 

as atuais Igarassu, Itapissuma e Itamaracá, hoje conhecida como 

Sítio dos Marcos (por terem sido, ali, instalados os marcos divisó-

rios entre as capitanias de Pernambuco e Itamaracá). O comércio, 

sobretudo de pau-brasil, começou a ser realizado, e acirrando-se as 

disputas entre franceses e portugueses, que marcaram os primei-

ros trinta anos da colonização do Brasil e de Pernambuco. De ma-

neira que, em terras de Igarassu, começa a história do Pernambuco 

colonial (GUERRA, 1984, pp. 16-18).

IGARASSU - 
HISTÓRIA E CULTURA

FRANZ POST

DOMINIO PÚBLICO
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Em 1532 Portugal decide-se pela implementação do regime de Capita-

nias Hereditárias, após a expedição de Martim Afonso de Souza cons-

tatar a precária colonização do país (FAUSTO, 2008). O crescimento do 

poderio dos franceses e a carência de unidade, devido ao fato de os 

poucos colonos estarem vivenciando o chamado “cunhadismo” – ou 

seja, casando-se conforme os costumes Tupis-Guaranis, e tornando-se 

verdadeiros chefes locais – tornavam inviável um controle efetivo da 

tributação (RIBEIRO, 2013).

Em 9 de março de 1535 ocorre a chegada do Capitão-Donatário Duarte 

Coelho à Capitania de Pernambuco, precisamente no local onde Cristó-

vão Jacques havia instalado a sua feitoria já mencionada. Veio, o Dona-

tário, acompanhado de sua esposa Brites de Albuquerque, do cunhado 

Jerônimo de Albuquerque e algumas famílias do norte de Portugal, ini-

ciando o projeto do Pernambuco açucareiro, com uso do capital judeu 

(SILVA, 2008, p. 16).

Foram fundadas, então, a povoação de Igarassu (1535) e a Vila de Olinda 

(1537), construídas as primeiras igrejas para a atuação das ordens religio-

sas e autorizada a construção dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar 

(GUERRA, 1984, p. 20-23). Ambas as localidades foram construídas no:

[...] alto das colinas, seguindo o modelo lusitano de 
planejamento urbano, que tirou partido do relevo aci-
dentado e da lógica da defesa militar. As primeiras 
edificações consistiam nos monumentos religiosos, 
que foram implantados nos planos mais elevados, pri-
vilegiando a visibilidade e o destaque da paisagem. A 
partir deles, eram definidos os arruamentos e edifica-
do o casario singelo, que se derramava pelas colinas 
(BRASIL, 2009, p. 6).

Já nesse primeiro momento viria a ser construído um imóvel e ini-

ciada uma tradição vital para a cidade: trata-se da Igreja dos Santos 

Cosme e Damião e da devoção aos santos padroeiros, prestes a 

completar cinco séculos. Com construção iniciada em 1535, a Igreja 

é considerada o mais antigo exemplar de arquitetura religiosa ainda 

edificada no Brasil. Obra do militar português Capitão Afonso Gonçal-

ves, foi construída com a sobriedade do estilo maneirista. Esse fato 

é atestado por Pereira da Costa, quando cita carta enviada pelo mili-

tar ao Rei de Portugal, no ano de 1548 (COSTA, 1952, v. 1, pp. 248-9). 

Tratando-se de um pedido do Capitão-Donatário Duarte Coelho Perei-

ra, ela foi erguida como uma capela singela em agradecimento a su-
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cessos militares no confronto com os Caetés. Uma dessas batalhas, 

então frequentes, está claramente descrita na obra “Duas Viagens ao 

Brasil”, escrita por Hans Staden em 1557:

Por culpa dos portugueses, eclodiu um tumulto dos 
selvagens numa região [Igarassu], a dos Caetés, que 
até então tinha sido tranquila [...]. Partimos, quarenta 
homens de nosso navio, em ajuda aos colonos da locali-
dade [...]. O número dos defensores devia estar em tor-
no de noventa cristãos aptos para a luta. A eles vinham 
somar-se trinta negros e escravos brasileiros, isto é, 
selvagens que pertenciam aos colonos. Os selvagens 
que nos sitiavam foram estimados em oito mil. [...] 
Ao atirarmos [nos caetés, estes] jogavam-se ao chão 
de modo a escapar das balas [...]. Chegavam perto do 
povoado, atiravam numerosas flechas para o alto que 
deviam nos atingir ao cair e às quais tinham amarrado 
algodão embebido em cera. Com essas flechas incendi-
árias queriam botar fogo no telhado das casas (STADEN, 
[1557] 2010, pp. 37-38).

HANS STADEN

DOMINIO PÚBLICO
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A capela dos Santos Cosme e Damião só viria a adquirir sua volume-

tria atual no século XVIII, mantendo as características sóbrias do ma-

neirismo, em contraposição à complexidade de muitas igrejas barro-

cas do Pernambuco colonial (BRASIL, 2009b). Igarassu viria a tornar-

-se vila em 1560, sendo construída a sua Casa de Câmara e Cadeia e 

o pelourinho. As ordens franciscana e jesuíta lá estiveram desde o pe-

ríodo colonial. Os franciscanos, instalados em Olinda a partir de 1585, 

chegariam a Igarassu em 1588, construindo um dos mais importan-

tes monumentos da cidade: a Igreja e Convento de Santo Antônio. 

Esse monumento figura como um exemplar da Escola Franciscana 

no Nordeste, possuindo características barrocas e sendo ricamente 

adornado por azulejos em seu interior. Destacam-se os bens móveis 

e integrados e o rico acervo que o monumento abriga, atualmente, na 

impressionante pinacoteca composta de diversas obras do período 

colonial (BRASIL, 2009c). 

Talvez já no Século XVI tenha sido introduzida, também, uma tradição 

que, ganhando cores locais, é mantida até os dias atuais em Igaras-

su: trata-se do teatro de bonecos, que foi reconhecidamente utilizado 

pelos jesuítas na catequese. Em Pernambuco ela passou por um pro-

cesso de transformações históricas sendo denominada “mamulen-

IGREJA DE SÃO COSME DAMIÃO

FOTO: AURÉLIO VELHO

ACERVO IPHAN
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go”, havendo hoje alguns mestres dessa forma de expressão em Iga-

rassu, como é o caso do Mestre Manoel Vitorino. Essa tradição (junto 

com as suas diversas variantes no Nordeste) está em processo de 

reconhecimento pelo Iphan enquanto Patrimônio Cultural do Brasil.

Também no primeiro século de colonização muitos engenhos foram 

construídos, chegando-se ao final do Século XVI com cerca de 120 

engenhos na capitania, muitos em Igarassu. Em 1700 já seriam 528 

(MEDEIROS, 1993, p. 23). Entre esses, viria a destacar-se o Engenho 

Monjope – atualmente em “fogo morto”, ainda apresenta um dos 

mais preservados conjuntos de arquitetura rural e da história açu-

careira no município, com casa-grande, capela, senzala, moita e boa 

parte do maquinário para a produção do açúcar e aguardente.

Com a ocupação holandesa (1630 - 1654), a cidade foi destruída e os 

muitos engenhos da zona rural do município ficaram com o funciona-

mento precário (os senhores acabariam se envolvendo na Guerra de 

Restauração). Os holandeses preferiram a topografia plana e o porto 

do Recife para habitar, ganhando essa cidade o primeiro impulso ur-

bano no segundo século de colonização de Pernambuco. Após esse 

período de grandes transformações na Capitania, com a rendição dos 

holandeses e certo incremento das atividades em torno do açúcar, 

há um crescimento da Vila de Igarassu, incluindo-se a construção do 

atual Sobrado do Imperador (1675). Esse imóvel foi financiado pelos 

impostos sobre a carne (visto que em fins do Século XVII Igarassu 

concentrava o comércio dos produtos do Agreste, já iniciada a explo-

ração da pecuária).

Em meados do Século XVIII, considerando o grande número de escra-

vos africanos no município e a existência de uma Igreja do Rosário 

dos Homens Pretos, houve uma irmandade do rosário em Igarassu. 

Não sabemos exatamente se vinculado a essa (conforme a tese de 

Guerra-Peixe em Maracatus do Recife), surge o Maracatu Nação Es-

trela Brilhante de Igarassu. O grupo, ainda em atividade, é intrinseca-

mente ligado às religiões de matrizes afro-brasileiras e possui grande 

força dentro do imaginário e das referências culturais da cidade. En-

quanto forma de expressão (musical, poética, coreográfica e cênica), 

o Maracatu Nação (com 26 grupos em atividade atualmente em Per-

nambuco) foi registrado como Patrimônio Cultural do Brasil em 2014.

Em 1810, o inglês Henry Koster visita uma série de vilas e cidades em 

Pernambuco, assim descrevendo Igarassu:
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O lugar demonstra claramente ter usufruído maior 
prosperidade que a presentemente possuída. Mui-
tas casas têm dois pavimentos, mas estão deterio-
radas e algumas com aspecto de decadência e ruí-
na. As ruas são calçadas, mas carecem de reparos 
e a erva cobre vários lugares. Conta muitas igrejas, 
um convento, o Recolhimento ou Retiro para mu-
lheres, a Casa de Câmara e prisão. [...] É o local de 
reunião dos agricultores, na distância de muitas 
léguas, seja para embarcar suas safras de açúcar, 
seja para adquirir objetos de necessidade. Esta vila 
contará cerca de oitocentos habitantes, computan-
do as choupanas esparsas pelas imediações (KOS-
TER, 1942, p. 66).

Durante o Século XIX o território municipal de Igarassu, que era imen-

so, passou por um gradativo processo de desmembramento, até che-

gar aos seus limites atuais. O primeiro povoado a se emancipar foi 

Limoeiro, em 1811, ficando a este vinculado o povoado de Taquaritin-

ga. Em 1833, foi a vez de Nazaré da Mata, ficando sob sua jurisdição 

o povoado de Tracunhaém (BARRÊTTO, 2014).

Fato marcante no Século XIX foi a visita do Imperador Pedro II, em 

1859, que achou que a localidade não tinha “[...] nenhum futuro e só 

a estrada pra Goiana [poderia] lhe dar alguma vida”. Nesse momento 

a vila possuía cerca de dois mil habitantes. Igarassu viria a tornar-se 

cidade em 1893, tendo como primeiro prefeito o Cel. Luiz Scipião de 

Albuquerque Maranhão (BARRÊTTO, 2014).  

O SOBRADO DO IMPERADOR

O imóvel teve sua construção iniciada em 1675 para servir de Casa 

de Correição e Aposentadoria, para que os oficiais responsáveis por 

realizar auditorias em nome da Coroa Portuguesa tivessem onde se 

alojar em visitas à Vila. No Século XVIII estava ainda sendo utilizado 

com o mesmo fim, conforme revela documento datado de 1765, assi-

nado pelo escrivão da Câmara de Igarassu (BARRÊTTO, 2014)

No Século XIX, o Sobrado foi utilizado como Casa de Câmara e Cadeia, 

visto que a original estava em estado de ruínas. No ano de 1859 ocor-

reria a visita do Imperador Pedro II à Vila de Igarassu. Sua presença no 

Sobrado acabou por dar nome ao mesmo – houve uma grande recep-

ção, inclusive, com bandas de música tocando em frente ao imóvel, 
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onde foi construído um coreto. Curiosamente, nos dias atuais, a Ban-

da Heitor Villa-Lobos, importante entidade de formação de jovens mú-

sicos em Pernambuco e reconhecida em todo o Brasil, realiza já há 

alguns anos seu concerto anual de formatura em frente ao Sobrado.

Em 1953 o Sobrado abrigava, simultaneamente, a Câmara Municipal 

e o Instituto Histórico de Igarassu. Abrigou, ainda, o Fórum da cidade 

na década de 1960. Ficando abandonado, posteriormente entrou em 

estado de pré-ruína.

No ano de 2006, iniciam-se as negociações entre o Iphan e a Prefei-

tura de Igarassu para a cessão de uso do imóvel. O Sobrado é proprie-

dade da Prefeitura e sua alienação por um período de 10 (dez) anos 

foi sancionada por meio da Lei 2.637/2007 e celebrada por contrato 

assinado em 2009. Em 2007 surge o interesse do Iphan em desen-

volver projetos específicos de educação patrimonial no território es-

tratégico que inclui Igarassu. 

De 2007 a 2009 uma parceria entre Iphan, Prefeitura Municipal 

de Igarassu, Fundação Gilberto Freyre e BNDES possibilitou a re-

alização da obra de restauro do Sobrado do Imperador. O imóvel, 

SOBRADO DO IMPERADOR 

CASA DO PATRIMÔNIO DE IGARASSU

FOTO: AURÉLIO VELHO 
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que se encontrava em péssimo estado de conservação e em cres-

cente deterioração, foi paciente de uma série de intervenções 

que envolveram a restauração e/ou renovação de: cantaria, pisos, 

telhado, forros, revestimento de paredes, pintura, instalações hi-

drossanitárias, instalações elétricas etc. Os trabalhos incluíram 

as pesquisas histórica e iconográfica, bem como prospecções 

arquitetônicas e arqueológicas, revelando antigos elementos e 

vestígios, hoje à mostra no Sobrado.

RUA BERNARDO VIEIRA DE MELO

DÉCADA DE 60

ACERVO IPHAN
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ENGENHO GONGANÇARY 

FOTO: FÁBIO TORRES
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DETALHE DA IGREJA DE SANTO ANTONIO

FOTO: AURÉLIO VELHO 
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