Missões religiosas e militares na Paraíba colonial: uma visita aos
arquivos públicos de Recife-PE

IAHGP, Recife-PE – Raquel Mastrorosa

ENTRE OS DIAS 31 DE OUTUBRO e 04 de novembro de 2016, a aluna/pesquisadora
Raquel Roldan Mastrorosa vinculada ao PIBIC/CNPq/UEPB e ao Laboratório de
Arqueologia e Paleontologia (LAPAB) esteve na cidade do Recife para fins de pesquisa
nos arquivos públicos da cidade. Durante esses dias foram visitados três arquivos,
previamente analisados, para fins de consulta, sendo eles o Instituto Arqueológico

Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), o Forte Militar do Brum e a Fortaleza
das Cinco Pontas.
O IAHGP,
costumeiramente
funciona somente
aos sábados para
pesquisa,
entretanto,
por
meio
do
Historiador e Sócio
Tácito
Luiz
Cordeiro Galvão,
pudemos ter acesso
todos os dias aos
documentos
que
estão sob domínio
do instituto. O
instituto sofre com
um
déficit
na
Forte Militar do Brum, Recife-PE – Raquel Mastrorosa
organização
documental, tendo em vista o falecimento da funcionária que fazia este trabalho, mas para
a nossa sorte todos os documentos que permeiam nosso período de estudos já haviam
sido catalogados e organizados. Dentre os quais, localizamos 9 documentações
manuscritas, 1 livro e 6 mapas que estão sob análise.
No forte do Brum está situado uma biblioteca de cunho militar que está sob os
cuidados da 7ª Região Militar, comandada pelo Cel. André Monteiro que se prontificou
em auxiliar a pesquisa dando-nos total liberdade entre o acervo do Forte. É relevante
ressaltar a importância daqueles que se prestaram em ajudar a realizar a filtragem e seleção
dos livros, levando em consideração que eram muitos e em poucos dias, sem o tempo
necessário cotidianamente ali. Nesta biblioteca foram localizados 8 livros que estão sob
análise. Também foi visitado a Fortaleza das Cinco Pontas, no qual não foram localizados
nenhum livro ou documento que fosse de interesse a pesquisa. Nos foi mostrado um
acervo de vestígios arqueológicos coletados durante as escavações realizadas ali, mas nada
que nos fosse proveitoso.
Nestes três arquivos estabelecemos um contato amistoso, onde nos deparamos
com pessoas dispostas a nos auxiliar na pesquisa e que sabem da importância histórica
que a mesma carrega. Para isso, estamos mantendo contato na espera de que os
responsáveis pelos arquivos nos enviem mais materiais, caso os mesmos encontrem. Com
o fim desta semana fica sentimento de gratidão por aqueles que nos ajudaram no
desenrolar dessa pesquisa, que nos acolheram e se prontificaram a manter contato. O
regresso para a Paraíba será árduo, pois daremos início à fase de análise do material
coletado.
Essas atividades estão ligadas a dois projetos de pesquisas financiados pelo CNPq
e pelo PROPESQ, sendo eles: Um que visa levantar os pormenores dos redutos
missioneiros da Paraíba no período colonial e o outro visa estudar a ação militar
portuguesa/espanhola na Paraíba no mesmo período.
Por Raquel Roldan Mastrorosa e Juvandi de Souza Santos.
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A PRESENTE NOTA tem a
intenção de divulgar para a comunidade
em geral, informações sobre o VI
encontro da Associação Brasileira de
Arte Rupestre, ocorrido na cidade de
Canindé do São Francisco, estado de
Sergipe, entre os dias 14 a 17 de
Setembro do presente ano. O evento
contou
com
a
presença
de
pesquisadores, estudantes e membros
da comunidade em geral de diferentes
Sebastião Lacerda
partes do país e, preocupados com o
estudo, preservação e conservação da arte rupestre nacional.
A Associação Brasileira de Arte Rupestre-ABAR foi criada em 1997 na cidade de
Vila Real, (Portugal), pelos brasileiros que participavam do Congresso Internacional de
Arte Rupestre – IFRAO. A primeira presidenta da instituição foi a Profa. Dra. Niède
Guidon. A ABAR foi registrada como associação científica sem fins lucrativos no
Cartório de Registros de São Raimundo Nonato, PI. A primeira reunião da ABAR
celebrada no Brasil aconteceu em 2000 na sede da Fundação Museu do Homem
Americano – FUMDHAM. Outras edições e encontros ocorreram em 2004, realizada no
Parque Nacional Serra da Capivara – PI; 2010 a 2012 em Lençóis (Bahia) e em Salvador
(Bahia); 2014 aconteceu a V Reunião da ABAR em Teresina-PI, também de caráter
internacional, junto com o X Simpósio
Internacional de Arte Rupestre – SIAR.
Contou com a participação de
congressistas de mais de dez países e de
praticamente
todos
os
estados
brasileiros. O resultado das reuniões
científicas da ABAR tem sido publicados
no periódico da Fundação Museu do
Homem
Americano
Revista
FUMDHAMENTOS.
Sebastião Lacerda
Nessa sexta reunião, organizada
pela comissão científica sob a liderança da Profa. Dra. Suely Amâncio-Martinelli (DARQPROARQ) da Universidade Federal de Sergipe – UFS, pudemos contar com
participações ilustres, entre elas o Prof. Dr. André Prous (UFMG) com a conferência
“Arte Rupestre: interação entre os grupos pré-históricos e a contemporaneidade dos
registros no Brasil” e nomes como Rosiane Lima Verde, Andrei Isnardis, Conceição
Lages e muitos outros pesquisadores de renome internacional.
O Objetivo foi reunir pesquisadores de arte rupestre no Brasil, incluindo alunos de
graduação e pós-graduação no sentido de promover uma reflexão acerca da pesquisa em
arte no Brasil, levando em consideração os aspectos teóricos metodológicos e no campo
formativo dos pesquisadores. A finalidade é ampliar espaços dialogados para a exposição
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de ideias entre esses investigadores e suas linhas de atuação. Promovendo uma polifonia
discursiva, através das sessões coordenadas, conferências e exposição de banners.
Assim como em reuniões anteriores, nesta última ocasião, tivemos outros
trabalhos apresentados por membros da Sociedade Paraibana de Arqueologia – SPA, dos
quais destacamos a comunicação “Estudos da Tradição Itacoatiara na Paraíba e
Preservação do Patrimônio: Subtradição Ingá?” de autoria do Prof. Juvandi Santos
(LABAP/UEPB) e as seguintes comunicações “O Software Dstretch Como Ferramenta
Para Melhoramento de Imagens Digitais em Arte Rupestre: desafios e possibilidades em

Sebastião Lacerda

sítios do NE brasileiro”, “Os Desafios da Preservação e Conservação de Sítios Gráficos
no NE Brasileiro: o caso do Complexo Rupestre Rio do Peixe, região de Coronel João Sá
– Bahia”, de autoria de Sebastião Lacerda (PROARQ/UFS) e o trabalho “Contatos
Culturais e Elementos de Ressignificação no Imaginário Indígena na Região de Sento Sé –
BA”, de autoria da arqueóloga Morgana Ribeiro (Floram & UNOPAR) e coautoria de
Sebastião Lacerda.
Por Sebastião Lacerda (PROARQ/UFS) e Juvandi Santos (LABAP/UEPB)
(

Visita ao Sítio Logradouro

Erik e Vanderley de Brito, Sítio Logradouro, Campina Grande-PB - SPA

Outubro de 2016

NO DIA 12 DE OUTUBRO aos consócios Erik Brito e Vanderley de Brito foram até
o sítio Logradouro, no perímetro rural do município de Campina Grande distante 10km
da área urbana, onde se encontra o sítio petróglifo da Pedra do Estreito. O objetivo da
expedição foi estudar as melhores acessibilidades do lugar para eventuais excursões
estudantis e turísticas às gravuras rupestres.
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ARTIGO 1 __________________________________________________________________
Quem tem medo de Kobra?
Carlos Alberto Azevedo
Antropólogo. Vice Presidente da SPA e Sócio do IHGP

EDUARDO KOBRA, o icônico grafiteiro de São Paulo, é, hoje, a verdadeira estrela
da arte de rua brasileira.
O maior mural de grafite do mundo é obra de Kobra - um painel de 2600 metros
quadrados que entrou para o Guiness Book of Records. Trata-se do projeto Etnias Todos Somos Um, instalado no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, na região da Praça
Mauá.
Segundo Kobra, em entrevista concedida à Bruna Toni, "seu trabalho tem se
concentrado na defesa e preservação dos animais, no resgate da História, na busca da
igualdade entre as pessoas."
De fato, ele não foge a sua temática, mas há grafiteiros e pichadores que acham a
arte de Kobra "excessivamente convencional." Fala-se até que Eduardo tende para o
"aburguesamento da arte de rua" - street art. Ora, por que a arte urbana tem de ser
sempre ilegal?

Os artistas ligados à arte urbana veem questionando muito esse aspecto: legal versus
ilegal. Para muitos, todos têm direito à cidade.
Recentemente, fui informado de que há novo projeto do Studio Kobra (Coletivo?).
Desta vez, o muralista brasileiro trabalha num painel de 240 metros quadrados na fachada
de um prédio em Amsterdã, Holanda - é um tributo a Anne Frank, a judia que morreu
num campo de concentração nazista, aos 15 anos. Kobra, sem dúvida, segue a tradição de
retratar pessoas extraordinárias: John Lennon, Madre Tereza de Calcutá e Bob Dylan,
etc.
Infelizmente, não conheço pessoalmente os trabalhos de Kobra. Quando estive
em São Paulo, pude ver apenas a obra dos Gêmeos (nome artísticos de Otávio e Gustavo
Pandolfo). Muitas obras dos Gêmeos foram "apagadas" pela "extrema direita estética e
urbana", durante a gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab.
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ARTIGO 2 __________________________________________________________________
... E assim se passaram 10 anos!
Thomas Bruno Oliveira

Criada em outubro de 2006, a Sociedade Paraibana de
Arqueologia foi formada, a princípio, por dissidentes
(insatisfeitos) de uma Ong que se pautava em fins educacionais
para a preservação dos sítios arqueológicos da Paraíba. A ideia
da futura SPA partiu de uma conversa que tive com o amigo
historiador Vanderley de Brito que, numa viagem de pesquisas ao município de Pocinhos-PB,
me falou de sua insatisfação com a Ong a qual estávamos afiliados e lançou-me a ideia.
Sentamos em um barzinho para um refrigerante, como é praxe no retorno de nossas
pesquisas de campo, e começamos a amadurecer a concepção da futura SPA.
O professor Vanderley se sentia desenganado com a conscientização direta. Julgava
que o processo se dava muito lentamente e que os resultados eram quase nulos. Na sua
opinião, a Paraíba precisava de um órgão que dinamizasse a pesquisa neste campo, reunisse
os melhores pesquisadores e divulgasse as ações no campo da arqueologia. Só assim, se
poderia atrair aqueles que, de fato, se interessam pela temática, e este patrimônio seria notado
e consequentemente estudado e preservado.
Dias depois, nos reunimos com o historiador Juvandi de Souza Santos e a artista
plástica Sheila Dias Farias. Sentamos e começamos a traçar o que seria a Sociedade. Juvandi
se encarregou do estatuto e, enfim, levamos a documentação ao cartório e registramos a
Sociedade Civil.
Em seguida, começamos a enviar Ofícios, dando conta da criação e dos objetivos da
Sociedade, para os órgãos afins, e começamos a convidar estudiosos da área para se filiarem.
Hoje a SPA conta, além dos fundadores, com estudiosos da estirpe de: Balduíno Lélis, Carlos
Alberto Azevedo, Carlos Xavier, Zélia Almeida, Pe. João Jorge Rietveld, Pedro Nunes, Mali
Trevas, Raul Córdula, Gilvan de Brito, Guilherme D’Ávila Lins, Eduardo Pazera, Carlos
Belarmino, Nivaldo Maracajá, Antônio Clarindo, Edvaldo da Cunha Lira, e sócios
correspondentes como: Luiz Galdino (SP), Helder Macedo (RN), Roberto Ribeiro, Robson
Rubenilson (Picuí), Alexandre Fonseca (Cuité), Hilton Gouvêa (Guarabira), Luiz Carlos
(Sousa), Lúcio Farias (Itatuba), Almair Albuquerque (Condado), dentre outros, além de
colaboradores diversos por todo o país. Homenageamos como sócias honorárias Niède
Guidon e Ruth Trindade de Almeida, ícones da arqueologia regional desde a década de 1970.
Já em dezembro de 2006 estávamos lançando nosso primeiro Boletim Informativo
mensal, que hoje já somam 127 informativos. Já se passaram 10 anos de atividades
educacionais e de pesquisas, publicamos livros, promovemos cursos. Criamos uma biblioteca
para a SPA, que tive a honra de ser o patrono, incentivamos e publicamos livros sobre
arqueologia e pré-história regional e promovemos centenas de expedições a campo.
Reanimamos o espírito de muitos pesquisadores, a arqueologia da Paraíba está
frequentemente nos meios de comunicação e estamos apoiando escavações e pesquisas em
todo o Estado. No nosso caso, a união vem fazendo a força. Pois, mesmo havendo
divergências teóricas entre os associados, o gosto pela arqueologia estabelece a relação de
respeito e tolerância.
Parabéns a Sociedade Paraibana de Arqueologia pelos seus 10 anos. É com muita
honra e orgulho que faço parte desse sodalício! Vida longa...
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MPF ajuiza ação contra Sudema e Prefeitura de Sousa

O MINISTÉRIO PÚBLICO Federal (MPF) em Sousa (PB) ajuizou ação civil pública,
com pedido de liminar, contra a Superintendência de Administração do Meio Ambiente
do Estado da Paraíba (Sudema) e a Prefeitura Municipal de Sousa, no sentido de garantir a
integridade e proteção dos recursos naturais do Vale dos Dinossauros.
Segundo o MPF, mesmo sem a existência de plano de manejo, estão sendo
realizadas obras no Vale dos Dinossauros, financiadas pelos convênios federais n.
52441/2012 (SIAFI n. 780722) e n. 48626/2012 (SIAFI n. 779487), ambos firmados entre
o Ministério do Turismo e o Município de Sousa, no valor aproximado de R$ 2 milhões.
De acordo com o MPF/PB, num prazo de cinco anos desde a inauguração deveria
ser realizado um plano de manejo, que consiste em um “documento técnico mediante o
qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece
o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade”.
Até hoje o plano não foi feito.
Não ação, o Ministério Público Federal requer a concessão de medida liminar para
que o Município de Sousa suspenda a execução dos convênios federais até que a Sudema
comprove, através de relatório circunstanciado, que as obras se limitam a garantir a
integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger.
Requer, ainda, que a Sudema elabore, no prazo de 30 dias, o relatório
circunstanciado, informando se as obras realizadas no Vale dos Dinossauros pela
Prefeitura de Sousa, com recursos dos convênios 52441/2012 (SIAFI 780722) e
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48626/2012 (SIAFI 779487), limitam-se a garantir a integridade dos recursos que a
unidade objetiva proteger.
Que a Sudema adote imediatamente as medidas administrativas para embargar a
execução das obras, na hipótese de a atuação do Município de Sousa não estar se
limitando a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, bem como
que o Município de Sousa suspenda, até a elaboração do plano de manejo, a visitação
pública, entre outras providências.
Recomendação – Em janeiro deste ano, o MPF em Sousa emitiu recomendação
para que a Sudema elaborasse o plano de manejo, no prazo de 90 dias, a fim de garantir a
integridade e proteção dos recursos naturais do local, incluindo medidas para promover
sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. Na oportunidade, o
MPF recomendou, ainda, que a Sudema encaminhasse o relatório circunstanciado. Caso a
atuação do Município de Sousa não se limitasse a isso, a Sudema deveria adotar medidas
administrativas para embargar a execução das obras, o que não foi feito, resultando na
ação civil pública ajuizada. À época, a Sudema justificou alegando indisponibilidade
orçamentária e desconhecimento de realização das obras, o que não é suficiente para o
MPF.
“Esgotadas estão, portanto, as possibilidade de composição extrajudicial do
problema, restando ao MPF a via judicial para sanar a omissão ilegal dos órgãos públicos.
Sendo assim, em razão do decurso do tempo sem a adoção de medidas efetivas para a
regularização do feito por parte da Sudema, o Ministério Público Federal não encontrou
outra alternativa senão buscar amparo jurisdicional, a fim de que medidas sejam adotadas,
com urgência, visando a evitar maiores danos e a salvaguardar esses bens, de suma
importância natural e histórica”, declarou o procurador da República na ação.
Fonte: MPF

Territórios, identidades, memórias, cidadania e
participação coletiva compõem os debates do II
Veredas do Patrimônio. Realizado na Casa do
Patrimônio do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional da Paraíba (Iphan-PB), o evento,
que acontece em encontros semanais durante quatro
meses, de setembro a dezembro de 2016, é aberto ao
público e visa discutir o patrimônio e os seus desafios
junto a estudantes e pesquisadores da temática na
Universidade Federal da Paraíba.
Nesta edição, com a temática O desafio dos
inventários, o seminário propõe debater os alcances e
limites éticos, metodológicos e teóricos da realização de
inventários. Somando-se a outras iniciativas locais de
difusão e educação patrimonial, e, principalmente, ampliando a perspectiva da
constituição dos inventários a fim de contemplar a sua construção de participativa e
colaborativa.
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O evento também contará com a participação de Sônia Rampin Florêncio,
Coordenadora de Educação Patrimonial (CEDUC) do Iphan, que palestrará no dia 08 de
dezembro na qual compartilhará suas experiências em Educação Patrimonial. A
palestrante apresentará o Inventário Participativo, que foi publicado neste ano como uma
ferramenta de mobilização social em torno das referências culturais das comunidades.
Veredas do Patrimônio: O Veredas do Patrimônio surgiu em 2014, como curso
de formação continuada para bolsistas do Programa de Pesquisa e Extensão PAMIN
(Patrimônio, Memória e Interatividade) da UFPB, com o tema Teorias, experiências e
políticas contemporâneas. Atualmente, o seminário também é apoiado pelas pósgraduações de Antropologia e pela Pró-Reitoria de Ação Comunitária da mesma
instituição de ensino.
Fonte: IPHAN

NA MANHÃ DO DIA 08 de outubro foi organizada uma excursão para o município
de Ingá, distante 35km de Campina Grande, com uma turma de estudantes de graduação
em História da Universidade Vale do Acaraú – UVA (Campina Grande). A atividade foi
proposta pelo Prof. Thomas Bruno Oliveira, que ministrou a disciplina de Educação
Patrimonial para as turmas 118 e 121 da instituição.
O grande objetivo da atividade, além de apresentar um farto patrimônio histórico e
arqueológico, foi de preparar os estudantes para programar excursões como essa para seu
alunado, dias antes a mesma turma realizou uma visita técnica ao Centro Histórico de
Campina Grande além do Museu Histórico e Geográfico, atividade que teve o mesmo
enfoque temático.
No caminho, descendo o Planalto da Borborema, a turma parou defronte ao
antigo povoado do Riachão do Bacamarte e ali observou não só o desenvolvimento
urbano daquela cidade interiorana como pode se debruçar sobre os aspectos geográficos
do lugar, entendendo a descida abrupta, as escarpas do Planalto e o contexto de uma
maneira geral. No Ingá esperavam os excursionistas o confrade Dennis Mota Oliveira, o
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condutor de ecotrilhas Antônio
Marcos, além do Secretário de
Turismo do município Vavá da
Luz. A primeira atividade foi
conhecer o sítio arqueológico
Pedra do Ingá em seus vários
aspectos. Dennis Mota e
Antônio Marcos se revezaram
nas necessárias explicações. Em
seguida foi feita uma visita
técnica ao Museu de História
Natural
do
Ingá
(recém
reformado),
atividades
que
duraram toda a manhã. Durante
a tarde, o grupo de estudantes se
debruçaram sobre a história,
caminhando pela cidade e
conhecendo deu patrimônio
histórico/arquitetônico da cidade
a partir de suas ruas mais antigas
e as suas principais igrejas: a
Matriz e a Igreja do Rosário (que
estava em seu período de festa).
Atividades como essa são
importantíssimas para o fomento
e valorização do patrimônio
histórico através da educação
patrimonial e as possibilidades de
estudo dos vários municípios de
nossa região. É visível o impacto
positivo gerado nas mentes dos
estudantes e assim colaboramos
com a preservação e o estudo de
nosso patrimônio histórico.
Por Thomas Bruno Oliveira

As reuniões PALEO são encontros regionais
chancelados pela Sociedade Brasileira de Paleontologia, que têm
por objetivo a comunhão entre estudantes de graduação e pósgraduação, pesquisadores, e interessados na área de
Paleontologia. Esses eventos possuem periodicidade anual e
ocorrem em várias regiões do Brasil. Iniciadas em 1999, como
uma reunião informal da comunidade de paleontólogos, possui
desde então as seguintes distribuições, de acordo com a região
de abrangência: Paleo RJ/ES, Paleo MG, Paleo SP, Paleo RS,
Paleo PR/SC, Paleo Nordeste e Paleo Norte.
SPA
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Neste ano, a Reunião Anual Regional da Sociedade Brasileira de Paleontologia –
Núcleo NORDESTE – PALEO NE ocorrerá entre os dias 15 e 17 de Dezembro na
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, localizado na cidade de
Mossoró, Rio Grande do Norte. Representando a SPA e o LABAP/UEPB estão inscritos
os sócios Dennis Mota Oliveira, Thomas Bruno Oliveira e Juvandi de Souza Santos.

A Pedra do Ingá numa perspectiva rosacruciana
NO DIA 22 DE OUTUBRO o
consócio Prof. Vanderley de Brito e o
presidente da SPA Erik Brito
participaram do 1º Movimento
Artístico e Cultural RosacruzMACRO, realizado pela Pronaus
Campina Grande Amorc, onde nosso
consócio
proferiu
a
palestra
“Mistérios da Pedra do Ingá”,
tratando sobre os aspectos espirituais
mais profundos deste monumento
arqueológico paraibano e suas inúmeras possibilidades de investigação e interpretação. O
evento ocorreu na loja da confraria Rosacruz da cidade de Campina Grande e foi dividido
em quatro momentos: uma meditação, duas apresentações musicais e a palestra místicafilosófica, com mediação do mestre Gláucio Oliveira, e contou com a presença e
participação em debate de diversos fraters e sorores da confraria.
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