
XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB

João Pessoa, 30 de Julho a 03 de Agosto de 2018

MC 6 – Patrimônio Cultural, Educação Patrimonial e

Ensino de História: possibilidades e experiências.

Prof. Dr. Ângelo Emílio da Silva Pessoa (DH-PPGH-UFPB)

Prof. Lucas Gomes Nóbrega (Mestrando PPGH-UFPB)



A guisa de uma dúvida pendente

Uma querela em torno de artes e monumentos

Virginius de Gama e Melo. Crítico literário e poeta.

Professor da Faculdade de Filosofia que fez – a título

humorístico - o acréscimo demoníaco para a obra

“O Porteiro”. Ao sair das aulas, saudava a escultura

assim: “boa noite Cérbero”, alusão ao cão de três

cabeças, guardião do Hades. A Igreja Batista, situada

frontalmente, foi a primeira a protestar contra a

presença de tão inusitado monumento.

“O Porteiro” Fernando

Jackson Ribeiro. Instalada

em 1967 entre a 1ª Igreja

Batista e a Faculdade de

Filosofia (FAFI).

Fernando Jackson Ribeiro (década de 70). Artista plástico

brasileiro, presente em bienais de arte de Antuérpia

(1961), Veneza (1962) e Paris (1963). A escultura, com

pouco mais de dois metros de altura e um de largura, foi

chamada por seu criador apenas de "O Porteiro".



Obras premiadas no prêmio I Concurso 
Jackson Ribeiro de Arte Pública

“As Bênçãos à Nossa Senhora das

Neves” (Marco Aurélio Damaceno).

Apelidada “O Infeliz das costas oca”.

“Cavaleiro Alado” (Wilson Figueiredo).

Apelidada de: “Cavalo do cão”.
“Revoar” (Luiz de Farias Barroso).

Apelidada de: “Os anjos decaídos”.



Um pulinho na Pauliceia...

Monumento às Bandeiras – Victor Brecheret – o popular “empurra-empurra”



Um evento da diversidade religiosa na 
Capital das Acácias...



O Patrimônio da imbecilidade 
nacional... e a briga pela lucidez

A imbecilidade: Vamos 

tirar as esculturas 

satânicas de nossas 

Praças!!!

A lucidez: historiadora Maria 

das Dores Limeira, que liderou o 

“abraço ao Porteiro”



Diversidades patrimoniais



Diversidades patrimoniais

Material 

Imaterial



Diversidades patrimoniais

Ambiental

Artístico



Diversidades patrimoniais

Móvel

Imóvel



Diversidades patrimoniais

“Histórico”

Sonoro



Mais diversidades patrimoniais

Urbano, Rural, Religioso, 

Subaquático, Visual...

Ferroviário

Industrial



Experimentações em ensino e pesquisa em História



Ruas da Cidade   Guaicurus, Caetés, Goitacazes...

Clube da Esquina, 1978

Clube da Esquina, anos 70



Ruas da Cidade   Guaicurus, Caetés, Goitacazes...



Ruas da Cidade   Guaicurus, Caetés, Goitacazes...



Ruas da Cidade   Guaicurus, Caetés, Goitacazes...

Um belo horizonte que se via no Curral...



Ruas da Cidade   Guaicurus, Caetés, Goitacazes...

Várias histórias sob o solo das ruas da cidade...



Um certo nome 
de rua na 
Capital das 
Acácias...

Onde estão eles 
além da placa?



Experimentando pesquisa e ensino de História



Jornal “A Imprensa” 

Impresso Católico (Funcionou com algumas paradas e 

reaberturas entre 1897-1968) 

Fonte Histórica e Objeto de estudo

Oficina de Educação Patrimonial & Ensino de História: 

► Mapeamento do patrimônio comercial da cidade.

►Utilização de plantas da cidade.

►Análise e discussão da espacialidade da cidade.



Primeiro prédio, na Rua Direita

(atual Duque de Caxias), 131 onde

funcionou. Permaneceu até agosto

de 1901. Depois, as oficinas foram

para o Mosteiro de São Bento na

General Osório, até 1903.

“A imprensa” - fundado em 27 de maio de 1897 pelo bispo e Arcebispo da

Paraíba Dom Adaucto Aurélio de Miranda Henriques.

FONTE: Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese da Paraíba.

Reapareceu nove anos depois, em

1912. A redação e as oficinas

funcionaram no Palácio do Carmo,

depois foram transferidas para uma

sede própria, na antiga

Confederação Católica, Praça do

Carmo, 34 (atual Dom Adauto).



Águia de Ouro: um ambiente elegante 
no antigo Centro comercial...

João Pessoa, 01 de janeiro de 1950. Jornal “A Imprensa”. FONTE:

Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese da Paraíba.















NÃO É UM BECO SEM SAÍDA (18 de maio de

1943)

Foi ao sairmos da Maternidade que uma pergunta nossa

se dirigiu ao prefeito: Como se resolveria o caso da

Avenida Beaurepaire Rohan. E logo ficávamos certos de

que não há caso de espécie alguma, não passando de

fantasia o que poderiamos chamar de "bêco sem saída".

Abriram aquela Avenida á testa de um morro.

Avançou até onde podia e veiu a se pensar que á atual

administração municipal cabia continuar a arteria e que

esta prosseguisse sem declivel. Que fez a Prefeitura?

Deu á Avenida uma pavimentação adequada,

procurando, no que diz respeito ao nivelamento,

torná-la enquadrada nos moldes urbanisticos. Não é

uma rua sem saida. Está sendo rompida a rampa que

dá a impressão de ser o limite da artéria, quando não

o é, pois ali passa a rua Indio Piragibe, que faz uma

ligação do bairro industrial com os bairros operários.

O que está precisando é de uma composição e esta virá,

como virão outros melhoramentos, inclusive a construção

de um Grupo Escolar, tendo-se em vista a densidade da

zona, relativamente aos seus habitantes em idade escolar.

Quem observar imparcialmente o plano elaborado para o

melhoramento da rua Indio Piragibe, verá que a Prefeitura

está trabalhando e prosseguirá um trabalho de vital

importancia.

Todavia, o fato é que o mais facil há de ser sempre

cairmos na incompreensão. Quando a Prefeitura começou

a beneficiar prédios particulares que ficaram lá em cima,

por efeito do serviço de pavimentação, um proprietário,

não sabemos se por um lance humorístico, enviou um

oficio á Prefeitura, dizendo-se prejudicado com o

calçamento. Ora, nunca se ouviu dizer que a

pavimentação de uma rua fizesse alguma coisa mais do

que valorizar as casas, dando-lhe, podemos dizer, maior

segurança. Mas, assim não pensou e com certeza não está

pensando o referido proprietário.

Jornal “A União” – Terça-

feira,18 de maio de 1943.

FONTE: Arquivo

Waldemar Bispo Duarte

(Espaço Cultural).



Avenida Beaurepaire Rohan (1920)



Rua do Melão 1909 (atual B. Rohan)



Planta da Cidade da Parahyba de 1855 
– Alfredo Barros de Vasconcelos





Planta da cidade atual



Área de preservação – Centro Histórico



Subindo a primeira 

ladeira



































































Subindo a segunda 

ladeira









































Por trás dos vestígios
“Ora, a obra de uma sociedade que remodela, segundo suas

necessidades, o solo em que vive é, todos intuem isso, um fato

eminentemente “histórico”... Através de um exemplo bem

característico da topografia do saber, eis portanto, de um lado,

um ponto de sobreposição onde a aliança de duas disciplinas

revela-se indispensável a qualquer tentativa de explicação... Por

trás dos grandes vestígios sensíveis da paisagem, [os artefatos ou

as máquinas,] por trás dos escritos aparentemente mais insípidos

e as instituições aparentemente mais desligadas daqueles que as

criaram, são os homens que a história quer capturar. Quem não

conseguir isso será apenas, no máximo, um serviçal da

erudição.”

BLOCH, Marc. Apologia da História ou O Ofício de Historiador. Trad.

André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 53-54.



Outros olhares para o Patrimônio “Canônico”

Ou, onde foram parar os tesouros barrocos!?



Uma joia da arquitetura colonial























O patrimônio não tombado e não preservado       
a lógica das opções... 

ACIMA: Igreja de Nossa Senhora 

das Mercês dos Homens Pardos 

(demolida na década de 1930)

ABAIXO: Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário dos Homens Pretos 

(demolida na década de 1920)



Acabaram com o Beco...



Diamantina – Patrimônio da Humanidade



Diamantina – Patrimônio da Humanidade



Uma nova Sé para Diamantina



Um incômodo Beco atrás da Sé...



Diamantina é o Beco do Mota?


