
João	Pessoa/PB	-	2016	-	Ano	I	-	Nº	01
INFORMATIVO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO ESTADO DA PARAÍBA - IPHAEP 

LUGARES DE MEMÓRIA

45 anos do IPHAEP 
o passado e o presente se encontram

PARAHYBA
431 anos de João PessoaJ



Contatos, informações e sugestões 
jornalparahyba@outlook.com	-	(83)	3218-5124

O	Informativo	Parahyba	é	uma	iniciativa	do	Governo	
do	Estado,	através	do	Instituto	do	Patrimônio	Histórico	e	
Artístico	 do	Estado	 da	Paraíba.	 A	 �inalidade	 é	 divulgar	
assuntos	e	ações	relacionadas	a	preservação,	conservação	
e	 restauração	 dos	 bens	 culturais	 e	 patrimoniais,	 a	
proteção	dos	Centros	Históricos	e	a	salvaguarda	de	bens	
móveis	e	imóveis	dos	municípios.

Com	 o	 compromisso	 de	 estreitar	 os	 laços	 com	 a	
sociedade	 paraibana,	 o	 Iphaep	 utiliza-se	 da	 Educação	
Patrimonial,	 por	 meio	 da	 Legislação,	 da	 História	 e	 da	
Arquitetura, 	 promovendo	 o 	 conhecimento	 e 	 a	
conscientização	social.

Uma	ótima	leitura!
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Edição Especial
Cassandra Figueiredo Dias

Arte-Educadora

Nós,	paraibanos,	somos	um	povo	marcado	pela	diversidade,	formado	pela	conexão,	contribuição,	in�luência,	

luta	 e	 resistência	 estabelecidas	 por	 três	 povos:	 os	 portugueses	 (europeus),	 os	 indıǵenas	 (nativos)	 e	 os	 negros	

(africanos).	Todo	o	nosso	Patrimônio	Histórico,	Cultural	e	Artıśtico	se	constitui	pela	in�luência	e	herança	dos	variados	

povos	que	formaram	esta	Nação.	

A	Capital	paraibana	completa	431	anos	e	nasceu	dentro	do	processo	de	conquista	do	Brasil	 .	Os	europeus	

buscavam	descobrir	outros	continentes,	contornando	a	A� frica,	e	mantendo	relações	comerciais	com	o	Oriente,	que	

ocupava	lugar	de	destaque.	Chegando	ao	Brasil,	os	portugueses	procuraram	as	riquezas	e	logo	tomaram	posse.	Os	

ıńdios/nativos,	povos	originários	do	Brasil,	tornaram-se	mão-de-obra,	como	conhecedores	da	terra.	Inicialmente	foi	

explorado	o	pau-brasil.	As	expedições	de	conquista	da	Paraıb́a	se	iniciaram	em	1574.	Em	05	de	agosto	de	1585	foi	

selado	um	tratado	de	paz	e,	em	novembro	do	mesmo	ano,	foi	fundada	a	sede	da	Capitania	na	Capital	Paraibana.

João	Pessoa,	como	é	chamada	atualmente,	foi	fundada	em	1585	com	o	nome	de	Filipéia	de	Nossa	Senhora	das	

Neves,	mais	tarde,	Parahyba	do	Norte.	Os	portugueses,	posteriormente,	iniciaram	a	exploração	da	cana-de-açúcar	pelo	

aspecto	econômico	e	a	possibilidade	de	povoamento.	Desta	maneira,	a	ocupação	do	território	paraibano	estava	ligado,	

desde	 os	 primórdios,	 ao	 desenvolvimento	mercantil,	 resultando	 na	 formação	 de	 uma	 economia	 direcionada	 ao	

mercado	externo	e	fundamental	em	uma	estrutura	que	abrangia	o	latifúndio,	a	monocultura	e	o	trabalho	escravo	.	

O	progresso	atraiu	o	interesse	dos	holandeses	no	século	XVII,	que	invadiram	e	permanecem	na	área	por	cerca	

de	vinte	anos.	O	interior	contemplou	fazendas	de	gado,	e,	no	século	XVIII,	a	mineração	de	ouro.	A	Paraıb́a	participou	

das	 lutas	 pela	 independência,	Revolta	 de	 1817	 e	 Confederação	 do	 Equador.	 Em	 1930	 tornou-se	 cenário	 de	 um	

movimento	polıt́ico	que	culminou	com	a	morte	de	João	Pessoa,	a	chamada	Revolução	de	1930,	que	desencadeou	o	�im	

da	República	Velha.	Atualmente,	a	Paraıb́a	 é	um	Estado	em	crescimento.	E	 João	Pessoa	se	destaca	como	uma	das	

melhores	capitais	para	se	viver	do	paıś.	

Parahyba,	João	Pessoa,	431	anos	de	História
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José	Rodrigues	de	Carvalho,	o	construtor	da	sede	do	Iphaep

Personalidade
Thamara Duarte

Jornalista
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Puem	passa	pela	Avenida	João	QM a c h a d o , 	 n o 	 C e n t r o	

H i s t ó r i c o 	 d a 	 c a p i t a l	

paraibana,	 se	 deslumbra	 diante	 de	

um	 conjunto	 de	 casarões	 que	

remontam	às	primeiras	décadas	do	

século	XX.	Um	desses	sobrados,	em	

particular,	se	destaca	pelos	traços	de	

in�luência	art-noveau,	a	pintura	rosa	

e	a	beleza	do	gradil	que	circunda	a	

edi�icação.	

Através	 de	 uma	 escada	 em	

madeira,	 que	 lembra	 os	 antigos	

palacentes	 paulistas	 do	 Ciclo	 do	

Café,	 se	 chega	 ao	 primeiro	 andar,	

onde	as	janelas	de	caixilhos	curvos	e	

vidros	 coloridos	 permitem	 uma	

visão	estonteante	de	toda	a	extensão	

d a 	 r u a 	 e 	 s u a s 	 c e n t e n á r i a s	

mangueiras.	

O	 casarão	 é	 conhecido,	 ainda,	

pela	 lenda	 que	 fala	 de	 uma	 antiga	

moradora,	 uma	 mulher	 vestida	 de	

branco , 	 que 	 aparece 	 para 	 os	

visitantes.

Cercada	de	história	e	estórias,	é	

nesta	 antiga	 casa,	 a	 de	 nº	 348,	

constru ı́ da 	 entre 	 os 	 anos 	 de	

1920/1922,	 onde	 está	 instalado	 o	

Instituto	do	Patrimônio	Histórico	e	

Artı́stico	 do	 Estado	 da	 Paraı́ba,	

órgão	 que	 é 	 responsável	 pela	

preservação	da	memória	histórica	e	

arquitetônica	da	Paraıb́a.	Nos	 anos	

de	 1960, 	 o	 imóvel 	 havia	 sido	

utilizado	pela	Secretaria	estadual	de	

Planejamento,	 mas	 foi	 tombado	 e	

restaurado	 em	 1980,	 passando,	

desde	então,	a	sediar	o	Iphaep.	

Ao	adentrar	no	imóvel	histórico,	

o 	 visitante	 encontra, 	 logo	 na	

en t rada , 	 uma 	 obra 	 de 	 va lo r	

inigualável	e	que	resiste	ao	tempo:	a	

porta	 de	 entrada,	 em	 madeira	

maciça,	e	que	traz	um	entalhe	com	a	

marca	JRC.

	As	três	letras	remetem	ao	mais	

importante	personagem	dessa	casa:	

o	construtor	e	primeiro	morador	do	

casarão,	 o	 advogado,	 escritor	 e	

jornal is ta 	 Jos é 	 Rodrigues 	 de	

Carvalho.	 Aqui,	 neste	 casarão,	 ele	

morou	entre	os	anos	de	1922/1928.

Nascido	em	18	de	dezembro	de	

1867,	 na	 cidade	 de	 Alagoinha,	 no	

Brejo	 paraibano,	 morreu	 aos	 68	

anos,	em	Recife.	Passou	os	primeiros	

anos	 da	 infância	 e	 da	 adolescência	

em	Mamanguape,	 ajudando	um	 tio	

que	era	comerciante	e	frequentando	

a	 escola	 de	 Manuel	 de	 Almeida,	

conhecido	 professor	 de	 Latim.	 Sua	

paixão,	porém,	era	a	literatura.	E,	em	

1880,	 junto	 com	 o	 poeta	 Castro	

Pinto, 	 fundou	 o	 semanário	 "A	

Comarca".	 Já	 na	 antiga	 capital	

Parahyba , 	 es tudou 	 no 	 Lyceu	

Paraibano.	

Como	professor,	em	1892,	criou	

o	 Grêmio	 Literário	 Cardoso	 Vieira.	

Poeta	peculiar,	improvisava	versos	e	

se	 utilizava	 de	 rimas	 que	 traziam	

uma	 forte	 adjetivação,	 �icando	

conhecido	 após	 a	 publicação	 de	

"Seios".	

Como	colaborador,	escreveu	em	

vários	jornais	da	antiga	Parahyba	e	

também	 de	 Recife: 	 "A	 União",	

"Gazeta	 do	 Comércio",	 "Estado	 da	

Parahyba",	 "República"	 e	 "Jornal	

Pequeno".	Mas,	foi	ainda	mais	longe,	

publicando	 em	 "A	 Provı́ncia	 do	

Pará".	

Advo gado 	 f o rmado 	 p e l a	

Faculdade	 de	 Direito	 do	 Ceará,	

Rodrigues	 de	 Carvalho	 voltou	 à	

Parahyba	 nos	 primeiros	 anos	 do	

século	XX,	para	exercer	importantes	

cargos	 públicos.	 Foi	 Procurador	

Geral	do	Estado	(1909)	e	Secretário	

de	 Estado	 (1912/1915),	 sendo	

eleito	 Deputado	 Estadual	 para	 o	

perıódo	de	1908/1912.	

Na	época,	foi	criado	o	Montepio,	

o	primeiro	 Instituto	Previdenciário	

do	 Estado,	 regulamentado	 através	

de	uma	Lei	de	sua	autoria.	
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							SAIBA	MAIS

	 As	grandes	paixões	de	José	Rodrigues	de	Carvalho	eram	a	literatura	e	a	pesquisa	histórica,	particularmente	do	
folclore.	Andando	por	diversos	estados	brasileiros,	o	pesquisador	colheu	os	saberes	do	povo.	Através	de	relatos	orais,	
juntou	histórias	e	as	reuniu	em	"Cancioneiro	do	Norte",	 lançado	em	1903,	pela	Tipogra�ia	Minerva.	Nos	anos	que	se	
seguiram,	esteve	ligado	ao	antropólogo	Gilberto	Freyre.	E,	com	o	autor	de	"Casa	Grande	&	Senzala",	criou,	em	1934,	o	
Primeiro	Congresso	Afro-Brasileiro.	Na	oportunidade,	o	paraibano	lançou	"Aspectos	da	In�luência	Africana	na	Formação	
Social	do	Brasil",	uma	obra	volumosa	e	resultante	de	mais	de	10	anos	de	pesquisa.	Uma	obra	de	fôlego,	ainda	pouco	
conhecida.



O	Instituto	do	Patrimônio	Histórico	e	Artístico	do	Estado	da	Paraíba	
esponsável	por	preservar,	garantir	e	resguardar	a	memória	construıd́a	nos	diversos	espaços,	o	Iphaep	Ré	 uma	 Instituição	 comprometida	 com	 a	 arte,	 a	 cultura	 e	 a	 história,	 ou	 seja,	 a	 constituição	 e	 a	

salvaguarda	do	Patrimônio	Histórico	e	Artıśtico,	por	meio	da	vivência	das	pessoas	e	a	ressigni�icação	dos	

seus	entornos.	

A	vida	humana	se	compõe	de	ações,	transformações	e	permanências	dos	homens	e	mulheres	através	

dos	ponteiros	invisıv́eis	do	tempo.	A	passagem	dos	seres	humanos	na	Terra	narra	o	espetáculo	da	vida,	o	

objeto	mais	fascinante	e	intrigante	da	História.	Nesta	tessitura	cotidiana	são	edi�icados	monumentos,	obras	

de	 arte,	 documentos	 e	 os	mais	 diversos	 objetos	 de	 valor	 histórico,	 artıśtico,	 arqueológico,	 folclórico	 e	

artesanal,	bem	como	os	sıt́ios	e	locais	de	interesse	turıśtico,	ecológico	e	paisagıśtico.	

	No	entanto,	somente	funcionou,	efetivamente,	a	partir	de	1974,	conforme	bem	prova	o	seu	primeiro	

diretor,	o	professor	e	cineasta	Linduarte	Noronha.	O	endereço	inicial	foi	na	Rua	Duque	de	Caxias,	nº	81,	no	

Sobrado	do	Conselheiro	Henriques,	mas,	atualmente,	funciona	na	Avenida	João	Machado,	nº	348,	Centro	da	

capital	paraibana,	num	sobrado	construıd́o	entre	1920-1922,	pelo	parlamentar,	jornalista	e	poeta	paraibano	

José	Rodrigues	de	Carvalho,	autor	de	“Cancioneiro	do	Norte”,	e	que	morou	no	palacete	de	1922	a	1928.

Em	1978,	o	Decreto	nº	7.651	tornou	o	Instituto	órgão	com	autonomia	administrativa	e	�inanceira,	para	

executar	e	custear	os	planos,	programas	e	projetos	afetos,	bem	como	administrar	e	contabilizar.	Em	1987,	

através	do	Decreto	nº	12.239,	foi	criada	a	Comissão	Permanente	de	Desenvolvimento	do	Centro	Histórico	do	

Municıṕio	de	João	Pessoa,	vinculada	à	Secretaria	do	Planejamento	e	Coordenação	Geral.	Em	1992,	o	Decreto	

nº	14.569	 aprovou	o	Regimento	 Interno	do	 Instituto	do	Patrimônio	Histórico	 e	Artıśtico	do	Estado	da	

Paraıb́a,	subordinado	à	Secretaria	da	Educação	e	Cultura,	como	órgão	responsável	pelo	cadastramento	e	

t ombamen to 	 d o s 	 b e n s 	 c u l t u r a i s , 	 a r t ı́ s t i c o s 	 e 	 h i s t ó r i c o s 	 n o 	 E s t a d o 	 d a 	 Pa ra ı́ b a .	

Ao	 Iphaep	 compete	 planejar,	 coordenar	 e	 supervisionar	 a	 execução	 e	 o	 controle	 das	 atividades	

relacionadas	a	preservação	e	restauração	dos	bens	históricos,	artıśticos	e	culturais;	classi�icar,	inventariar,	

cadastrar,	tombar,	preservar	a	conservação	de	monumento,	obras,	documentos	e	objetos	de	valor	histórico,	

artıśtico,	arqueológico,	folclórico	e	artesanal,	bem	como	sıt́ios	e	locais	de	interesse	turıśtico,	ecológico	e	

paisagıśtico	do	Estado	da	Paraıb́a;	 catalogar	sistematicamente	e	proteger	museus	e	arquivos	estaduais,	

municipais	e	particulares,	cujos	acervos	sejam	de	interesse	do	Estado,	quer	possua	vinculação	a	episódios	da

História
Márcia de Albuquerque Alves

Historiadora

Na	 competência	 de	

guardião	 da	 memória,	 o	

Instituto	 do	 Patrimônio	

Histórico	 e	 Artı́stico	 do	

E s t ado 	 da 	 Pa ra ı́ b a 	 fo i	

fundado	em	31	de	março	de	

1971 , 	 como 	 um 	 ó rg ã o	

estadual	 comprometido	

com	 a 	 preservaç ão 	 do	

patrimônio, 	 	 vinculado

à	 	Secretaria	de	Educação	e	

Cultura.	 A	 �inalidade	 era	

preservar	os	bens	 culturais	

do 	 Estado , 	 que 	 n ão 	 se	

encontram	 sob	 proteção	 e	

guarda 	 do 	 Pa t r imôn io	

H i s t ó r i c o 	 e 	 A r t ı́ s t i c o	

N a c i o n a l 	 ( I p h a n ) .	

Inic ia lmente , 	 o 	 Iphaep	

deveria	ter	sua	instalação	na	

N o i t e 	 d a 	 Cu l t u r a , 	 em	

dezembro	de	1971.
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his t ó r i a 	 para ibana 	 quer 	 pe lo 	 seu 	 va lor	

a rqueo l ó g i co , 	 an t ropo l ó g i co , 	 a r t ı́ s t i co ,	

museológico,	 botânico,	 etnográ�ico,	 folclórico	 e	

artesanal;	 por	 �im,	 promover	 entrosamento	 com	

entidades	 municipais,	 estaduais,	 regionais,	

federais,	parestatais	e	internacionais,	com	vistas	à	

conservaç ão , 	 res tauraç ão , 	 preservaç ão ,	

cadastramento	 e	 tombamento	 de	 bens	 móveis	 e	

imóveis	 que	 são	 considerados	 de	 valor	 histórico,	

artıśtico	e	cultural.	

Diálogo	com	a	sociedade

Ao	 longo	 destas	 quatro	 décadas,	 no	 seu	

aniversário	de	45	anos,	o	Instituto	de	Patrimônio	

Histórico	 e	 Artıśtico	 do	 Estado	 da	 Paraıb́a	 vem	

promovendo	 o 	 di á logo	 com	 a 	 sociedade,	

objet ivando	 a 	 conservaç ão , 	 restauraç ão ,	

preservação,	 cadastramento	 e	 tombamento	 de	

bens	 móveis	 e	 imóveis	 considerados	 de	 valor	

histórico,	 artı́stico	 e	 cultural.	 Para	 além	 desta	

�inalidade,	 o	 Iphaep	 se	 debruça	 na	 tessitura	 de	

Pro je tos 	 de 	 Educaç ão 	 Pa t r imon ia l , 	 que	

possibilitem	a	compreensão	para	a	preservação	do	

Patrimônio	Histórico	do	Estado	da	Paraıb́a.	

Partindo	 deste	 contexto,	 idealizado	 pela	

restauradora	 Piedade	 Farias,	 foi	 elaborada	 a	

cartilha	 “Patrimônio	 Cultural:	 os	 Bens	 Móveis	 e	

Integrados”,	 que	 intenciona	 apresentar	 conceitos	

fundamentais	 como:	 Cultura,	 Patrimônio,	 Bem	

Cultural	 Material	 e	 Imaterial.	 Objetiva,	 ainda,		

esmiuçar	 um	 conteúdo	 educacional	 quanto	 ao	

Patrimônio	 Histórico,	 Artı́stico	 e	 Cultural	 da	

Paraıb́a.		

O	 compromisso	 do	 Iphaep	 se	 insere	 na	

construção	 de	 conhecimento,	 que	 provoque	 a	

consciência	histórica	na	perspectiva	de	preservar	e	

manter	viva	a	memória	coletiva	e	afetiva	de	cada	

espaço,	objeto	ou	bem	imaterial.	A	preservação	do	

patrimônio	 nos	mantém	 em	 contato	 com	 nossas	

origens;	nos	mantém	relacionados	e	identi�icados	

com	a	nossa	História.	

Para	�inalizar,	deixamos	os	versos	de	autoria	

do	morador	mais	ilustre	desta	casa,	José	Rodrigues	

de	Carvalho:

História
Márcia de Albuquerque Alves

Historiadora
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Seios

 Quando a seiva da carne perfumosa

Protubera-se em conchas offegantes,

Os seios da mulher são como errantes

Aves do céo com bicos cor de rosa.

 

Pomos com fibra de setim, inconhos,

São, quando a virgem, na cerúlea estancia,

Rompe o casulo lyrial da infancia

P'ra ser a Chloris de um pomar de sonhos.

 

Mas, quando, oh, nume das paixões, os mundos,

Aos olhos frágeis do mortal, desvendas,

Cheios de amor, de seducção fecundos...

 

lílles, qual fructo tentador das lendas,

São dous abysmos santamente fundos,

Dous assassinos no grilhão das rendas!

José Rodrigues de Carvalho



Arquitetura
Artur Medeiros Veiga Rodrigues
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	palacete	348,	da	Avenida	João	Machado,	antiga	residência	do	Dr.	José	Rodrigues	de	Carvalho,	atual	

Osede	do	Instituto	do	Patrimônio	Histórico	e	Cultural	do	Estado	da	Paraıb́a	-	Iphaep,	caracteriza-se	

como	um	dos	exemplares	residenciais	da	década	de	1920	que	modi�icaram	o	modo	de	morar	da	

capital	paraibana,	num	contexto	de	desenvolvimento	econômico,	urbanıśtico	e	higienizador.

Até	a	metade	do	século	XIX,	a	capital	da	Paraıb́a	ainda	possuıá	muitos	resquıćios	da	organização	da	

cidade	colonial	de	relevo	acidentado,	que	de�inia	uma	área	da	Cidade	Alta,	centro	polıt́ico-administrativo	e	

moradia	dos	mais	abastados,	em	oposição	à	Cidade	Baixa,	área	de	comércio,	transações	portuárias	e	moradia	

dos	trabalhadores.	

Essa	 realidade	 começou	 a	 ser	 questionada	 quando	 da	 concepção	 dos	 primeiros	 projetos	 de	

modernização	da	cidade,	durante	o	governo	de	Beaurepaire	Rohan,	entre	1857	e	1859,	de�inindo	dois	eixos	

de	expansão	na	Capital:	Tambiá	e	Trincheiras.	Eram	os	únicos	caminhos	que	a	cidade	podia	seguir,	por	causa	

das	barreiras	geográ�icas	para	seu	crescimento:	o	Rio	Sanhauá	a	norte	e	oeste;	ao	sul	o	Rio	Jaguaribe;	e	a	leste	

a	antiga	Lagoa	dos	Irerês.	In�luenciados	com	a	introdução	do	sistema	de	bonde	à	tração	animal,	esses	eixos	

foram	sendo	consolidados	a	partir	de	1896,	e,	neles,	a	elite	econômica	foi	identi�icando	o	lugar	propıćio	para	

edi�icar	seus	palacetes,	expressando	a	nova	maneira	de	morar	que	ansiavam	alcançar.

No	 inıćio	 do	 século	 XX,	 algumas	 ações	modernizantes	modi�icavam	 a	 cidade:	 a	 transformação	 de	

antigos	 largos	 e	 logradouros	 em	 praças	 públicas,	 calçamento	 de	 vias	 principais,	 novos	 equipamentos	

públicos	higienizadores	(como	mercado	e	cemitério	público)	e	novos	edifıć ios	o�iciais,	construıd́os	sob	o	

estilo	ainda	em	voga	no	�inal	do	século	XIX,	o	neoclássico.

A	 Imprensa	 teve	grande	 importância	nas	modi�icações	ocorridas	nessa	 época	na	 cidade,	 exigindo	

melhorias:	tanto	no	espaço	urbano	quanto	na	arquitetura.	Nesse	sentido,	eram	divulgadas	nos	jornais	as	

ideias	higienistas,	 juntamente	com	os	Códigos	de	Posturas,	que	norteavam	o	modo	de	edi�icar	as	novas	

habitações.	Além	disso,	novos	materiais	de	construção	possibilitavam	construir,	com	soluções	até	então	

desconhecidas,	ao	tempo	em	que	os	serviços	básicos	chegavam	à	moradia	daqueles	que	podiam	pagar	pelos	

mesmos.	Em	1910,	algumas	habitações	já	possuıám	abastecimento	d'água	e	energia	elétrica.	

Durante	 a	 administração	 de	 João	 Machado	 (1908–1912)	 são	 fornidos	 novos	 melhoramentos	 em	

infraestrutura,	 abastecimento	 d'água,	 saneamento	 e	 iluminação	 elétrica.	 Um	 dos	 resultados	 de	 seu	

investimento	será	a	abertura	da	Avenida	João	Machado,	construıd́a	no	ponto	mais	elevado	da	Saturnino	de	

Brito,	e	a	abertura	da	Avenida	Maximiano	de	Figueiredo	em	1920,	interligando	os	bairros	de	expansão	–	

Tambiá	e	Jaguaribe	-,	que	passaram	a	ser	os	locais	privilegiados	de	moradia	da	burguesia.

IPHAEP

Palacete	348	e	a	nova	forma	de	morar	
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Sutuosos	palacetes	cercados	de	jardins

No	entorno	destes	eixos	de	expansão	da	cidade	
e	dos	novos	espaços	públicos	abertos	como	ıćone	de	
modernidade,	 surgiram	 suntuosos	 palacetes	
cercados	de	jardins,	espacialmente	organizados	para	
atender	à	nova	forma	de	morar	ditada	pelos	códigos	
de	obras	e	embelezados	com	um	repertório	estético	
de	�iliação	eclética,	seguindo	o	gosto	predominante	
em	 todo	 o	 Brasil.	 Hoje,	 percorrendo	 as	 ruas	 do	
Tambiá,	 Trincheiras,	 João	 Machado,	 o	 entorno	 da	
Praça	 da	 Independência	 e	 outros	 logradouros	 da	
c idade , 	 observamos 	 que 	 e s te s 	 pa l a ce tes	
permanecem,	 a	 narrar	 a	 história	 da	 cidade	 das	
primeiras	décadas	do	século	XX	e	a	nova	 forma	de	
morar.

A	nova	 forma	de	organização	da	moradia,	da	
classe	abastada,	se	liberta	da	edi�icação	colada	nos	
imóveis	 vizinhos,	 a	 partir	 de	 recuos	 laterais,	 de	
frentes	e	de	 fundos,	 in�luenciados	pela	 Imprensa	e	
ideias	 sanitaristas,	 e	 criando	 oportunidades	 para	
novidades	 nos	 programas	 das	 residências,	 como	
jardins,	terraços,	varandas	e	edıćulas.	

Os	 palacetes 	 caracterizavam-se	 como	
residências	 de	 implantações	 não	 alinhadas	 aos	
limites	 do	 lote,	 utilizando	 os	 recuos	 para	 jardins,	
varandas,	terraços.	Internamente,	surgiu	o	cômodo	
de	recepção	e	articulação	dentro	do	imóvel,	chamado	
saguão	 ou	 hall.	 O	 saguão	 possui	 passagens	 ou	
corredores	de	acesso	às	zonas	de	estar,	como	salas	de	
visitas	e	de	música,	as	zonas	de	repouso,	até	as	zonas	
de	serviço,	como	cozinha.	As	edi�icações	de	mais	de	
um	pavimento	 tratavam	a	 distribuição	 espacial	 do	
hall	 da	 escada,	 como	 o	 saguão,	 diferenciados	 pela	
verticalização	 e	 tratamento	 monumental	 desses	
espaços.

Tombamento	preserva	à	época

O	palacete	348,	da	Avenida	João	Machado,	de	
propriedade	 do	 Dr.	 José	 Rodrigues	 de	 Carvalho,	 é	
datado	de	1922.	Possui	implantação	centralizada	no	
lote,	 paralela	 aos	 limites	 do	 mesmo,	 com	 jardins	
voltados	 para	 as	 duas	 frentes	 do	 imóvel:	 Avenida	
João	Machado	e	Rua	Diogo	Velho.	

Os	 programas	 incluıám	novos	 usos	 da	 classe	
abastada	da	época;	diferentes	salas	de	estar,	espera,	
visita	e	de	jantar;	jardim	de	inverno,	sala	de	música,	

mirante,	gabinete,	engomados,	quarto	de	hóspedes,	
vestiário;	 setor	 ı́ntimo	 isolado	 no	 pavimento	
superior.	Também	surgiram	a	garagem	e	dormitório	
dos	empregados,	mas	estes,	em	geral,	não	estavam	no	
corpo	principal	da	casa,	mas	em	construção	anexa,	
então	denominadas	de	edıćulas.	A	comunicação	com	
o	 exterior	 acontecia	 pelas	 varandas	 cobertas,	
terraços	e	alpendres	–	alguns	palacetes	ainda	usam	
destas	circulações	externas.

A	partir	das	plantas	complexas	dos	palacetes,	
as	 composições	 volumétricas	 também	 foram	
rearranjadas,	de	maneira	a	criar	movimento	entre	os	
volumes	 das	 edi�icações	 e	 seus	 planos	 de	 coberta.	
Alguns	 de	 volumetria	 partindo	 de	 prisma	 simples,	
ou,	 por	 vezes,	 acrescidos	 de	 outros	 volumes	 que	
de�inem	uma	marcação	vertical	na	fachada	principal:	
é	 o	 caso	 do	 Palacete	 348.	 Também	 é	 frequente	 o	
terraço	 coberto	 e/ou	 a	 varanda	 descoberta,	 como	
valorizados	espaços	de	comunicação	com	o	exterior	
e	que	geram	decréscimos	volumétricos,	tornando	a	
composição	dinâmica.	

As	coberturas	são	feitas	por	telhas	cerâmicas,	
na	 maioria	 dos	 casos,	 com	 diversos	 arranjos	 de	
planos	de	 coberta,	 podendo	possuir	 platibanda	ou	
telhado	 com	 beiral.	 Quanto	 à	 ornamentação,	 os	
palacetes,	em	geral,	são	classi�icados	pertencentes	ao	
estilo	 eclético,	 por	 causa	 das	 variadas	 linguagens:	
desde	frontão	com	detalhe	em	alto	relevo,	 torreão,	
pergolado,	 colunatas,	 até	 trabalhos	 artı́sticos	 no	
interior	 das	 edi�icações	 em	 pinturas,	 em	madeira,	
vitrais	coloridos,	gradil	em	ferro	decorado,	varandas	
Art	Nouveau,	que	representavam	o	poder	aquisitivo	
da	 famıĺia	 proprietária	 e	 tinham	 as	 mais	 diversas	
in�luências.

O	 palacete	 348,	 da	 Av.	 João	 Machado,	 por	
exemplo,	 possui	 ornamentação	 Art	 Nouveau	 nas	
aberturas	 tripartidas	 e	 detalhes	 das	 esquadrias,	
marcação	das	iniciais	do	proprietário	em	alto	relevo	
na	porta	principal.	De	 forte	verticalidade,	o	acesso	
principal	do	imóvel	possui	um	terraço	com	colunata	
“corı́ntia”,	 na	 entrada	 da	 edi�icação,	 coberto	 por	
telhas	cerâmicas	com	apoios	em	madeira.

Hoje,	sede	do	Iphaep,	o	Palacete	348	é	tombado	
individualmente	 pelo	 Decreto	 Estadual 	 N°	
8.652/1980	 e	 é	 classi�icado	 como	 imóvel	 de	
Conservação	Total.	Mantém	preservada	grande	parte	
de	 suas	 caracterı́sticas	 espaciais,	 estruturais,	
volumétricas,	tipológicas	e	decorativas	originais.	

Arquitetura
Artur Medeiros Veiga Rodrigues

Arquiteto

2016	-	Ano	I	-	Nº	01	-	P.08

Este	artigo	é	fruto	de	uma	Pesquisa	de	Iniciação	Cientı�́ica	realizada	em	2013	sob	orientação	da	Profª.	Dra.	Maria	Berthilde	de	
Barros	Lima	e	Moura	Filha	 sobre	a	evolução	e	produção	da	arquitetura	 residencial	na	 capital	paraibana.	Para	 saber	mais	
informações	consulte	o	livro:	COTRIM,	Marcio	;	MOURA	FILHA,	Maria	Berthilde	de	Barros	(Org.)	;	CAVALCANTI,	Ivan	(Org.)	.	
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369pcial	na	cidade	de	João	Pessoa.	1ª.	ed.	João	Pessoa:	Editora	Universitária/F&A,	2016.	369p	.	



	

a	 Avenida	 João	 Machado,	 nº	 348,	 no	 Centro	 de	 João	 Pessoa,	 localiza-se	 o	 antigo	 sobrado	 do	Nparlamentar,	 jornalista	e	poeta	paraibano	José	Rodrigues	de	Carvalho,	autor	de	"Cancioneiro	do	
Norte",	que	morou	nesse	palacete	de	1922	a	1928.

O	imóvel,	hoje,	abriga	a	sede	do	Instituto	do	Patrimônio	Histórico	e	Artıśtico	do	Estado	da	Paraıb́a,	
órgão	responsável	pelo	proteção	do	patrimônio	cultural	do	nosso	Estado.	O	sobrado	foi	construıd́o	entre	
1920/1922	e	apresenta	em	sua	composição	elementos	de	Art	Nouveau.	Seu	valor	arquitetônico	é	inegável:	
semelhante	a	outros	conjuntos	que	integram	o	patrimônio	histórico	edi�icado	da	Capital,	principalmente	
àqueles	 que	 estão	 situados	 na	 Rua	 das	 Trincheiras	 e	 em	 Tambiá.	 São	 exemplares	 com	 caracterıśticas	
arquitetônicas	valiosas,	representativos	da	ascensão	da	burguesia	urbana,	na	década	de	vinte.

Vestígios	do	passado	recente

Tudo	aconteceu	por	acaso;	por	conta	de	um	projeto	de	paisagismo,	visando	reconstruir	o	jardim	da	
residência	de	Rodrigues	de	Carvalho.	Durante	as	escavações	(decapagem:	1x1m),	a�loraram	vários	itens	
arqueológicos:	 fragmentos	 de	 faianças	 portuguesas;	 restos	 de	 reboco	 de	 várias	 cores;	 fragmentos	 de	
material	de	construção;	azulejos	ingleses;	tinteiro	Park;	lacre;	restos	de	cerâmica;	vasos	de	ágata;	caneca	de	
alumıńio;	 lança-perfume	Rodouro,	da	Rhodia	brasileiro	(±	1926);	 tijolos	e	 telhas	 fabricadas	nas	olarias	
Jaburu	e	Landi;	moedas	que	circularam	nos	anos	30	e	40,	durante	o	Estado	Novo;	frascos	de	perfume	francês;	
vários	restos	ósseos	de	animais	de	alimentação;	ossos	de	avestruz	-	ave	que	ornamentava	os	jardins	das	
casas	 senhoriais	 da	Travessa	do	 São	Bom	 Jesus	 -	 área	 urbana	 elitizada,	mas	 ainda	 com	 caracterıśticas	
nitidamente	rururbana	(rural	e	urbana),	onde	destacavam-se	sıt́ios,	como	o	Sıt́io	Boichô	que	cortava	a	antiga	
Travessa	de	São	Bom	Jesus,	atual	João	Machado.	

O	somatório	desses	traços	arqueológicos	dá	uma	idéia	exata	do	cotidiano	burguês	e	dos	padrões	de	
consumo	dos	habitantes	do	imóvel,	e	de�ine	o	status	social	da	famıĺia.

A	arqueologia	urbana	interessa-se	pelo	passado	recente.	Seu	principal	objetivo	é	levantar	dados	sobre	
as	unidades	sociológicas	das	famıĺias	de	diversas	classes	sociais,	no	tempo	e	no	espaço,	para,	então,	traçar	o	
per�il	de	cada	época,	procurando	sempre	a	sua	cotidianidade.

Na	verdade,	«o	arqueólogo	escava	pessoas,	não	coisas.	As	coisas	(itens)	re�letem	apenas	a	vida	social	e	
cultural	das	pessoas	e	dos	grupos	sociais».	Assim,	o	casarão	pode	revelar	ainda	muito	sobre	uma	famıĺia	
tradicional	da	burguesia	paraibana	do	inıćio	do	século	XX.	

Paralelo	às	sondagens	arqueológicas	foram	feitas,	também,	prospecções	arquitetônicas	pelos	técnicos	
do	Iphaep	para	revelar	toda	a	história	de	um	exemplar	signi�icativo	do	nosso	patrimônio	ambiental	urbano.

						PARA	LER

AZEVEDO,	Carlos	Alberto.	Luxo	&	Lixo:	prospecção	arqueológica	no	antigo	sobrado	de	Rodrigues	de	
Carvalho.	In:	________.	Arqueologia:	estudos	&	pesquisas.	João	Pessoa:	Ideia,	2008,	p.	87-98.	

Arqueologia
Carlos Alberto Azevedo

Antropólogo

Arqueologia	do	Sobrado	de	Rodrigues	de	Carvalho
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Navegar	é	preciso?	Restaurar	também	é...

ãos	 hábeis,	 respeito,	 conhecimento	 cientı́�ico,	 testes	 prévios	 em	 laboratório,	 materiais	

Madequados	e	consciência	do	valor	histórico	e	artıśtico	de	um	Bem	cultural	são	instrumentos	de	

uma	 mesma	 orquestra	 que,	 regidos	 pela	 vontade	 administrativa,	 agem	 com	 precisão	 na	

contenção	e	reparação	dos	danos	sofridos	por	uma	importante	e	valiosa	obra	de	arte.	

	 	 	 	 	 	 	O	Governo	da	Paraıb́a,	através	do	Instituto	do	Patrimônio	Histórico	e	Artıśtico	do	Estado	da	Paraıb́a	-	

Iphaep,	atualmente,	comandou	a	restauração	de	um	importante	painel	de	azulejos	portugueses,	localizado	

no	Palácio	da	Redenção,	e	que	se	encontrava	em	avançado	estado	de	degradação.	Os	serviços,	iniciados	em	

março,	por	uma	Empresa	Especializada,	contou	em	sua	equipe	com	a	assessoria	técnica	do	Especialista	em	

Azulejaria,	o	baiano	Estácio	Fernandes,	e	dois	técnicos	do	Iphaep:	Piedade	Farias	e	Luıś	Carlos	Kehrle.	

						O	painel	de	azulejos	portugueses	da	Fábrica	Constância	de	Lisboa,	em	estilo	neobarroco,	que	pertence	ao	

Palácio	do	Governo	da	Paraıb́a,	data	do	 inıćio	do	século	XX,	mede	4.50m	X	5.50m	e	 é	 intitulado:	NAUS	

PORTUGUESAS

O	Painel,	composto	por	1.176	azulejos,	já	apresentava	

perda	 de	 5	 peças	 quando	 iniciou	 o	 processo	 de	

desprendimento	da	parede,	causando	o	desabamento	

de	 grande	 parte	 das	 peças	 que,	 ao	 despencarem,	

fragmentavam-se,	quebrando	e	até	perdendo	partes	

que	foram	reconstituídas	pelos	restauradores.	

Passo	a	passo	do	trabalho

O	trabalho	pronto,	entregue	durante	as	 festividades	de	Nossa	Senhora	das	Neves	 é	um	presente	do	

Governo	do	Estado	à	nossa	capital,	que	constou	das	seguintes	etapas:	mapeamento,	remoção	dos	azulejos	da	

parede,	junção	de	fragmentos	para	identi�icação	de	peças,	higienização,	isolamento	das	bordas	quebradas,	

colagem,	reconstituição	parcial	de	partes	perdidas	(emassamento	e	nivelamento),	reconstituição	total	dos	

11	azulejos	faltantes,	reintegração	cromática,	aplicação	da	camada	de	proteção	e	recolocação	na	parede.

							Antes	de	tudo	�izemos	um	mapa	de	danos	para	que	tivéssemos	um	registro	do	estado	de	conservação	e,	

portanto,	o	diagnóstico	grá�ico	da	situação	apresentada.

Bens móveis e integrados
Piedade Farias
Restauradora
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Com	o	painel	restaurado,	a	mesma	equipe	iniciará	a	recuperação	do	banco	revestido	de	azulejos	

portugueses	do	século	XIX,	provenientes	da	Fábrica	Viúva	Lamego,	que	se	situa	abaixo	do	painel,	a�ixado	à	

mesma	parede	do	antigo	claustro	Jesuıt́a,	atual	Palácio	do	Governo,	protegido	pelo	Instituto	do	Patrimônio	

Histórico	e	Artıśtico	Nacional	/	Iphan.

A	cada	trabalho	realizado,	um	regozijo.	Devolver	uma	obra	resgatada	em	sua	integridade	fıśica	e	

originalidade	estética	à	comunidade	é	uma	alegria	imensa.	No	restaurador,	que	todos	os	dias	realiza	um	

trabalho	preciso	e	minucioso	como	o	das	formiguinhas,	�ica	o	sentimento	do	dever	cumprido	na	salvação	de	

uma	obra.	Igual	sentimento	experimentam	todos	das	instituições,	promotora	e	executora,	desta	delicada	

intervenção	técnica.	Ganhamos	todos.

Bens móveis e integrados
Piedade Farias
Restauradora
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LUGARES	DE	MEMÓRIA
Acervo	Bibliográ�ico	e	Documental	do	Iphaep

	memória	nos	permite	lembrar,	escolher	e	esquecer.	Nos	

Aproporciona	 viagens	 a	 lugares	 nunca	 antes	 visitados.	

Nos	 possibilita	 recordar	 momentos	 felizes,	 resgatar	

informações	 necessárias	 ao	 presente	 e	 olhar,	 sempre	 quando	

necessário,	o	passado	com	uma	perspectiva	diferente.	

A	 leitura,	 os	 escritos	 e	 as	 histórias	 que	 compõem	 os	

acervos	nos	permitem	viajar	no	tempo	que	não	vivemos	ou	que	já	

vivenciamos	 no	 passado.	 Esses	 lugares	 são	 guardiões	 por	

excelência	 da	 memória.	 Neles,	 por	 meio	 de	 documentos	

manuscritos,	impressos,	digitais,	desenhos,	imagens,	fotogra�ias,	

músicas,	�ilmes,	documentários,	entre	outros,	as	lembranças	do	

passado	 são	 registradas.	No	entanto,	 tal	 como	um	documento	

impresso,	as	edi�icações	e	os	espaços	fıśicos	também	guardam	a	

passagem	 e	 a	 história	 das	 comunidades,	 suas	 lutas	 e	

transformações	que	se	re�letem	no	traçar	das	suas	construções.	

Preservar	 um	 conjunto	 de	 edi�icações	 é	 uma	 forma	de	

manter	viva	a	 identidade	de	um	povo.	E� 	 conservar	a	memória	

coletiva	de	um	espaço	já	vivenciado	ou	habitado,	que	foi	cenário	

de	 conhecimentos	 signi�icativos	 para	 a	 História	 daquela	

população.	

Memória
Jefferson Fernandes Dantas

Técnico em Arquivo
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No	Monte	Parnaso,	morada	das	Musas,	uma	delas	se	destaca.	Fisionomia	

serena,	olhar	franco,	beleza	incomparável.	Nas	mãos,	o	estilete	da	escrita,	a	

trombeta	da	fama.	Seu	nome	é	Clio,	a	musa	da	História.	Neste	tempo	sem	

tempo	que	é	o	tempo	do	mito,	as	musas,	esses	seres	divinos,	�ilhos	de	Zeus	e	de	

Mnemósine,	a	Memória,	têm	o	dom	de	dar	existência	àquilo	que	cantam.	E,	

no	Monte	Parnaso,	cremos	que	Clio	era	uma	�ilha	dileta	entre	as	Musas,	pois	

partilhava	com	sua	mãe	o	mesmo	campo	do	passado	e	a	mesma	tarefa	de	

fazer	lembrar	(Sandra	Jatahy	Pesavento)



Ao	 visitar	 uma	 cidade,	 o	 Centro	 Histórico,	 atualmente	 identi�icado	 como	 Patrimônio	 Histórico,		

rememora	 o	 passado	 por	 ser	 um	 lugar	 de	memória	 que	 guarda	 em	 sua	 tessitura	 as	 lutas	 do	 povo	 na	

construção	de	seu	lugar	de	vivência.	

De	 acordo	 com	o	Decreto-lei	 nº	25,	 de	30	de	novembro	de	1937,	 o	Patrimônio	Histórico	 é	 “um	

conjunto	dos	bens	móveis	e	imóveis	existentes	no	paıś	e	cuja	conservação	seja	de	interêsse(sic)	público,	quer	

por	sua	vinculação	a	fatos	memoráveis	da	História	do	Brasil,	quer	por	seu	excepcional	valor	arqueológico	ou	

etnográ�ico,	bibliográ�ico	ou	artıśtico."	

A	partir	desta	determinação,	o	Estado	da	Paraıb́a,	no	ano	de	1971,	criou	o	Instituto	do	Patrimônio	

Histórico	e	Artıśtico	do	Estado	da	Paraıb́a	(Iphaep),	com	a	�inalidade	de	preservar	os	bens	culturais	do	

Estado	que	ainda	não	se	encontravam	sob	a	preservação	do	Instituto	do	Patrimônio	Histórico	e	Artıśtico	

Nacional	(Iphan).	Durante	45	anos	de	atuação,	o	Instituto	vem	utilizando-se	de	instrumentos	legais	para	

promover	a	preservação	do	Patrimônio	Histórico	no	Estado.	

Educação	Patrimonial	e	acesso	a	livros	da	CAHAC

No	entanto,	 além	de	 cadastramento,	 tombamento	 e	 registro,	 o	 Iphaep	 atua	na	 área	de	Educação	

Patrimonial,	realizando	palestras,	fóruns,	formação	para	educadores,	elaboração	de	cartilhas.	Também	atua		

no	 incentivo	 à	 pesquisa	 ao	 abrigar	 e	 disponibilizar	 o	 acesso	 à	 Coordenadoria	 de	 Assuntos	 Históricos,	

Artıśticos	 e	 Culturais	 (CAHAC),	 na	 qual	 se	 encontra	 o	 acervo	 bibliográ�ico	 e	 arquivıśtico,	 com	 livros	 e	

arquivos	temáticos,	onde	estudantes,	pesquisadores,	professores	e	toda	a	população	em	geral	tem	acesso	à	

História	da	Paraıb́a.	

Além	de	manter	a	visitação	constante	aos	acervos,	o	Iphaep	atua	de	forma	signi�icativa	na	preservação	

de	15	Centros	Históricos,	que	transparecem	e	narram	a	origem	das	cidades,	proporcionando	às	atuais	e	

futuras	gerações,	o	acesso	à	memória	histórica	do	seu	passado.	

Memória
Jefferson Fernandes Dantas

Técnico em Arquivo
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A	 documentação	 preservada	 proporciona	 aos	 visitantes,	 de	 amantes	 do	 patrimônio	 a	

pesquisadores,	 um	 conhecimento	 sobre	 as	 cidades,	 personalidades	 e	 os	mais	 variados	 temas	 de	

relevância	para	o		Estado.	O	acervo	bibliográ�ico	é	formado	por	691	livros:	desde	clássicos	da	História	

da	 Paraıb́a	 a	 livros	 técnicos	 de	 áreas	 a�ins	 do	 Iphaep.	 Já	 o	 acervo	 arquivıśtico	 é	 composto	 por	

documentos	impressos,	em	suportes	digitais	e	recortes	de	jornais,	que	retratam	fatos	e	temas	que	

compõe	a	história	da	Paraıb́a	e	também	das	cidades.	

Quem	conhecer	o	Instituto,	sem	dúvida,	con�irmará:	aqui	o	presente	visita	o	passado!



urante	 o	 Perı́odo	 Colonial,	 a	 ocupação	 da	

Dprincipal	cidade	da	Capitania	Real	da	Paraıb́a	se	

concentrou	no	entorno	do	Rio	Sanhauá,	o	mais	

importante	de	seus	ancoradouros,	rota	de	entrada	e	saıd́a	

de	 passageiros	 e	 de	 produtos	 comercializados	 nesse	

território.	Nos	primeiros	anos	de	colonização	da	Paraıb́a,	a	

proximidade	das	construções,	engenhos	e	povoamentos	

existentes	 na	 Capitania	 aos	 rios	 era	 de	 fundamental	

importância	 para	 a	 sobrevivência	 de	 seus	 moradores.	

Dessa	 forma,	as	principais	moradias,	prédios	públicos	e	

comerciais	da	capital	foram	construıd́os	no	entorno	dessa	

área.	 Esse	 traçado	 original	 de	 ocupação	 da	 capital	

paraibana,	desde	o	Perıódo	Colonial,	acabou	por	de�inir,	

até	meados	do	século	XX,	o	eixo	de	crescimento	da	cidade.

O	caráter	da	ocupação	teve	por	base	a	exploração	

da	cana-de-açúcar	nos	engenhos.	Durante	muitos	anos,	o	

desenvolvimento	da	cidade	esteve	basicamente	orientado	

para	 o	 Centro	 Antigo,	 instalando-se	 residências	 e	

estabelecimentos	 comerciais	 e , 	 aos	 poucos, 	 se	

estruturando	a	malha	urbana.	Dos	bairros,	as	pessoas	se	

deslocavam	para	o	Centro,	para	realizar	negócios.

Os	bairros	podem	ser	considerados	como	“micro-

espaços”,	 ou	 seja,	 locais	 que	 contemplam	 diversas	

experiências	de	vida	social:	moradia,	comércio,	trabalho,	

lazer	 e	 entre	 outras	 relações.	 Essas	 experiências	

constroem	a	noção	de	pertencimento	dos	seus	moradores.	

Nesse	 sentido,	 desempenham	 um	 papel	 de	 caráter	

histórico	baseado	nas	suas	origens,	ocupação	e	formas	de	

uso	 de	 seu	 espaço,	 ou	 seja,	 lugar	 onde	 a	 vida	 humana	

acontece.

Nossos bairros
Edvaldo da Cunha Lira

Historiador

	Pensar	o	Bairro	de	Jaguaribe	nos	provoca	a	re�lexão	

sobre	 os	 espaços	da	 cidade,	 compostos	 por	 fragmentos	

que	 compõem	 e	 descompõem	 o	 todo,	 formando	 “mini-

cidades”,	 que	 se	 diferenciam	 por	 suas	 especi�icidades.	

Seus	moradores,	consequentemente,	inseridos	dentro	de	

um	contexto	sócio-cultural,	estabelecem	com	o	bairro	a	

noção	 de	 pertencimento	 mais	 efetiva	 com	 relação	 ao	

espaço	 maior	 ao	 que	 estão	 inseridos. 	 Ou	 seja,	

desenvolvem	um	sentimento	identitário.

O	 caráter	 histórico	 deste	 bairro	 está	 além	 das	

origens	 geográ�icas,	 mas	 inerente	 ao	 processo	 de	

ocupação	e	nas	diferentes	formas	de	uso	de	seus	espaços	

re�letidos	 nas	 mudanças	 registradas	 nas	 paisagens.	

Mudanças	 referentes	 aos	 aspectos,	 que	 nos	 permitem	

reconhecer	 recon�igurações	 da	 estrutura	 e	 práticas	

sociais	inerentes	ao	bairro.	

A	 origem	da	 área	 denominada	 Jaguaribe	 data	 do	

perıódo	colonial,	a	partir	de	1587,	quando	foi	concedida	

pela	Coroa	portuguesa	uma	sesmaria	ao	Senhor	Francisco	

Gonçalves	Serralheiro.	Essa	área	limitava-se	com	a	região	

do	 Varadouro	 e	 com	 uma	 área	 indı́gena	 denominada	

“Aldeia	Braço	de	Peixe”	(local	outrora	pertencente	ao	povo	

potiguara).	A	ocupação	do	bairro	 se	deu	pela	 sesmaria,	

mas	 também	 por	 outros	 proprietários	 que	 tivessem	

interesse	 e	 condições	 de	 nessas	 terras	 habitar	 e	 fazer	

benfeitorias,	contribuindo	para	colonizá-la.	Desta	forma,	a	

ocupação	e	urbanização	se	deram	de	forma	gradual,	maior	

ao	 que	 estão	 inseridos.	 Ou	 seja,	 desenvolvem	 um	

sentimento	identitário.

Jaguaribe:	caráter	identitário	da	memória
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SAIBA	MAIS:

«As	singularidades	da	Modernização	na	
Cidade	da	Parahyba	nas	décadas	de	1910	
a	1930"	de	Waldeci	Ferreira	Chagas.

«O	bairro	de	Jaguaribe	na	memória	dos	
seus	moradores	idosos»	de	Juliana	Barros	

de	Oliveira.

«Retratos	de	Jaguaribe»	de	Emilson	
Ponce	de	Leon.



Legislação
Equipe Iphaep

DECRETO	nº	5.255	de	31	de	março	de	1971

Cria	 na	 Secretaria	 de	 Educação	 e	 Cultura	 o	 Instituto	 do	 Patrimônio	
Histórico	e	Artıśtico	do	Estado	da	Paraıb́a.

O	Governo	do	Estado	da	Paraıb́a,	usando	das	atribuições	que	lhe	confere	o	art.	61	da	Constituição	do	Estado,

DECRETA:

Art.	1º	-	Fica	criado,	na	Secretaria	da	Educação	e	Cultura,	o	Instituto	do	Patrimônio	Histórico	e	Artıśtico	do	
Estado	da	Paraıb́a,	com	a	�inalidade	de	preservar	os	bens	culturais	do	Estado,	que	não	se	encontram	sob	
proteção	 e	 guarda	 do	 Patrimônio	 Histórico	 e	 Artıśtico	 Nacional,	 compreendidos	 os	 setores	 histórico,	
artıśtico,	folclórico,	�lorıś tico	e	arqueológico.

Art.	2º	-	O	Conselho	Estadual	de	Cultura	deverá	apresentar,	no	prazo	de	trinta	(30)	dias,	o	regulamento	do	
órgão	de	que	trata	o	artigo	1º	deste	Decreto.

Art.	3º	-	Para	custeio	das	atividades	do	Instituto	do	Patrimônio	Histórico	e	Artıśtico	do	Estado	da	Paraıb́a	
serão	utilizados	recurso	do	Fundo	Estadual	de	Cultura,	instituıd́o	pelo	Decreto	nº	3930,	de	10.08.1965.

Art.	4º	-	Revogadas	as	disposições	em	contrário	este	Decreto	entrará	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.

Em	1978	a	partir	do	Decreto	n.	7.651	o	IPHAEP	se	transforma	em	O� rgão	de	Regime	Especial	com	
autonomia	 administrativa	 e	 �inanceira	 que	 se	 expressa	 na	 faculdade	 de	 executar	 e	 custear	 os	 planos,	
programas	e	projetos	afetos	ao	 órgão,	bem	como,	administrar	e	contabilizar	as	dotações	que	 lhe	 forem	
consignadas	no	orçamento	do	Estado	ou	os	recursos	oriundos	de	acordos,	contratos	e	convênios	celebrados	
com	organismos	públicos	e	privados,	nacionais	e	internacionais.	

Neste	Decreto,	as	competências	do	IPHAEP	são	enumeradas:

I	-	Promover	o	tombamento,	classi�icação	e	inventário	de	monumentos,	obras,	documentos	e	objetos	
de	valor	histórico	e	artıśtico,	em	coparticipação	com	a	Diretoria	Adjunta	de	Patrimônio	e	Material	da	
Secretaria	da	Administração;

II	-	A	conservação,	a	restauração	e	a	preservação	de	bens	culturais,	móveis	e	imóveis,	de	interesse	
histórico	e	artıśtico;

III	-	A	catalogação	sistemática	e	a	preservação	de	arquivos	públicos	e	particulares,	cujo	acervo	seja	de	
interesse	do	Estado	ou	representam	valor	histórico	e	artıśtico;

IV	 -	 Manter	 entrosamento	 com	 entidades	 municipais,	 estaduais,	 federais,	 paraestatais	 ou	
internacionais,	 com	 vistas	 à	 conservação,	 restauração	 e	 tombamento	 de	 bens	móveis	 e	 imóveis	
considerados	de	valor	histórico	e	artıśtico.

V	-	Outras	atividades	correlatas.
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Nesta	rua	tinha	um	bosque...

menso	e	verde.	Mais	que	de	imenso,	mais	que	de	Iverde,	tinha	de	mistério	o	bosque	onde	morava	o	
anjo.	Chamava-se	Solidão?	Não	sei.	Hoje	sei	que	

o	bosque	era	a	última	chácara,	a	que	sobrara	entre	
tantas	que	habitaram	o	centro	desta	cidade.	Dentro	
do	bosque,	o	anjo:	O	antigo	casarão	da	chácara.

Na	minha	lembrança	do	inıćio	da	década	de	1970,	
o	 casarão	 estava	 ali,	 �irme,	 embora	 já	 mostrasse	
sinais	de	que	o	tempo	estava	passando.	Sabia-se	de	
outra	 época	 e	 mesmo	 assim,	 ia	 vivendo,	 qual	
discreta	senhora	em	seu	silêncio.	Muito	me	atraıá	
esse	silêncio	e	os	seus	ares	de	tempo	passado;	de	
joia	 rara,	 pedra	 preciosa	 do	 Bairro	 de	 Tambiá.	
Incrustado	na	esquina	da	Rua	Monsenhor	Walfredo	
Leal	 com	 a	 Rua	 Princesa	 Isabel,	 em	meio	 à	 tanta	
árvore...	 Tanta	 árvore	havia	 e,	 de	 tanto	 se	 afastar,	
tomava	completamente	o	maior	quarteirão	da	Rua	
Princesa	Isabel.

Por	muitas	vezes	o	casarão	me	pareceu	pequeno,	
metido	 naquela	 vastidão	 de	 árvores	 com	 copas	
estendidas	 sobre	 o	 muro	 alto.	 Inúmeras	 eram	 as	
mangueiras,	jaqueiras,	pitombeiras,	goiabeiras,	pés	
de	caju	e	de	jenipapo.	Até	fruta-pão	havia,	além	de	
uma	 imensa	 castanhola,	 de	 tronco	 tão	 largo	 que	
assustava;	 cuja	 raiz,	 com	 uma	 força	 incomum,	
transpassava	o	muro,	levantando-o,	para	ir	deitar-se	
na	calçada.	

O	velho	muro	da	Chácara	chegava	até	perto	da	
esquina,	 aliando-se,	 daı	́ por	diante,	 ao	 gradil	 com	
recortes	arqueados,	trabalhados	em	ferro,	que	lhe	
dava	 continuidade,	 seguindo	 seu	 trajeto	 pela	 Rua	
Monsenhor	Walfredo	Leal,	guarnecendo	o	casarão	
que,	 com	 os	 casarões	 vizinhos,	 compunha	 o	
imponente	 cenário	 que,	 desde	 tenra	 idade,	 �icou	
de�initivamente	fazendo	parte	de	minha	vida.

Eu	o	olhava	demoradamente.	Sentia	o	cheiro	doce	
de	 frutas.	 Nenhuma	 cantiga	 seria	 mais	 bela	 que	
aquela	 vinda	 dos	 bem-te-vis	 da	 Chácara	 quando	
amanhecia!	 Como	era	boa	 aquela	paz	de	 sıt́io	 em	
contradição	com	o	movimento	intenso	do	trânsito	
na	rua!	Quanta	dignidade	havia	no	apelo	impassıv́el	
do	casarão!	Dignidade	sofrida.	Quanta	dor	em	seu	
grito	silencioso	de	resistência.	

Dava	 para	 se	 ver	 que	 havia	 sido	 pintado	 de	
amarelo	um	dia,	embora	pouco	reboco	lhe	restasse,	
deixando	 a	 mostra	 os	 grossos	 tijolos	 maciços	 e	
vermelhos.	A	aparência	de	abandono	emprestava-
lhe	 aquele	 ar	 sombrio,	 de	 um	mistério	 profundo,	
ensimesmado.	A	única	janela	do	sótão	consolidava	
essa	impressão.	Era	uma	janela	em	madeira	densa	e	
fechada,	onde	muitas	vezes	debrucei	a	imaginação.

Deixava	 o	 olhar	 adentrar	 o	 gradil,	 subir	 pelos	
batentes	 até	 a	 varanda	 e	 caminhar	 ao	 seu	 redor,	
acompanhando	o	coro	desolador	das	cigarras	que	se	
alinhava	à	algazarra	dos	meninos	na	saıd́a	da	escola.

O	casarão	viveria	alheio	à	movimentação	da	rua,	
não	 fosse	 a	 presença	 de	 Seu	 Severino,	 o	 caseiro	
magro	 e	 vermelho	 que	 vivia	 ali	 com	 sua	 famıĺia,	
tirando	 o	 seu	 sustento	 desse	 trabalho	 e	 de	 um	
pequeno	�iteiro	postado	junto	ao	gradil,	em	posição	
estratégica	para	a	venda	de	bombons	aos	alunos	do	
Colégio	 Estadual	 de	 Tambiá.	 Da	 vida	 de	 Seu	
Severino,	só	lembro	o	dia	em	que,	demitido	de	seu	
posto,	saiu	cabisbaixo	puxando	o	�iteiro,	a	mulher,	o	
cachorro	 e	 os	 �ilhos	 que	 iam	 agarrados	 uns	 aos	
outros,	sem	saber	onde	iam	ter	paradeiro.	

Quando	não	havia	mais	Seu	Severino,	o	casarão	
permaneceu	 por	 mais	 de	 dez	 anos	 abandonado,	
afundando-se	 no	 mato	 que	 crescia	 em	 volta,	
invadido	às	vezes	por	meninos	que	disputavam	seus	
frutos.	 Assistiu	 ao	 crime	 do	 menino	 sob	 suas	
árvores,	viu	quando	o	outro	puxou	a	faca.	Contam	
que	 foi	 por	 causa	de	uma	manga	 aquela	 briga	no	
meio	da	tarde.	Veio	a	polıćia	e	o	casarão	apinhou-se	
de	gente,	em	seguida	vieram	os	técnicos	do	Instituto	
Médico	 Legal.	 Demoraram	 lá	 dentro	 e	 quando	
saıŕam	 levaram	 o	 pequeno	 corpo	 com	 o	 caldo	 de	
manga	 escorrendo	 da	 boca,	 misturando-se	 ao	
sangue.

Indiferente	ao	abandono,	o	casarão	não	perdia	a	
altivez.	 O	 sótão	 continuava	 guardando	 seus	
mistérios,	lagartixas	fazendo	festas,	saguis	pulando	
nos	galhos,	e	a	cantoria	dos	bem-te-vis	e	cigarras,	
que	eram	muitas.		

Um	dia	bosque	e	anjo	foram	abatidos.	Nunca	mais	
mistérios;	nunca	mais	bem-te-vis.	Sótão	e	chácara,	
nunca	 mais.	 Em	 meio	 aos	 destroços	 daquela	
demolição	 indevida,	 um	 armador	 enferrujado	 e	
preso	a	um	fragmento	de	reboco	lembrava	que	ali	
fora	um	lar,	com	uma	rede	armada	no	conforto	de	
um	cantinho	que	permitisse	o	descanso	ao	frescor	
da	brisa	e	do	canto	harmonioso	dos	pássaros.	

Com	a	derrubada	da	casa	e	das	 árvores	 �icou	o	
terreno	 quase	 vazio,	 restando,	 aqui	 e	 acolá,	 uma	
mangueira.

Hoje,	quem	passa	por	essa	 rua	 -	 antiga	Rua	do	
Tambiá	–	vê	erguido	em	seu	lugar,	a	sede	da	TV	Cabo	
Branco	e	do	Jornal	da	Paraıb́a,	onde	uma	ou	outra	
mangueira	 reproduz	 a	 sua	 imagem	 na	 vidraça	
espelhada	da	fachada	moderna.

Era	uma	vez...

			

Crônica
Piedade Farias
Restauradora
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	Janelas	verdes	banhadas																															
Pela	prata	do	luar...
	
Teus	sonhos	são	sonhos	d'água
Suspensos	por	sobre	a	rua,
Banhados	com	a	mesma	lua
Que	prateia	o	Sanhauá...
Escondes	há	quanto	tempo,
Teu	platônico	sentimento
Pelo	rio,	não	pelo	mar?...
	
Janelas	de	se	escutar
As	mais	longıńquas	cantigas...
	
Violas,	vozes	perdidas,
Dos	que	cantam	ao	remar,
Sons	de	tropel	nas	ladeiras
Sons	de	sino	a	repicar...
Que	foi	feito	dos	destinos
Dos	antigos	peregrinos
Que	se	foram	sem	voltar?...
	
Janelas	de	debruçar
Quando	havia	serenatas...
	
Chapéus-coco,	festas,	galas,	
Vestidos	de	seda	�ina
Confetes	e	serpentinas

Cadeiras	de	arruar...
Há	quanto	és	sentinela
Do	porto	e	das	caravelas	
Que	vão	pelo	rio	ao	mar?...
	
Janelas	velhas	a	mirar
Pináculos,	torres	sineiras...
	
Platibandas,	cumeeiras,
O	trem	quando	longe	passa,
Mais	distante,	vês	a	mata,
Sóis	morrendo	devagar...
Janelas...	Há	quanto	tempo,	
Pelo	murmúrio	do	vento

Vês	o	rio	arrepiar?...
	
Janelas	verdes,	olhos	d'águas,	
Almas	de	náufragos	a	penar...

Janelas	ao	vento,	incertas,	
Janelas	de	se	olvidar...
Tempos	idos,	vãos	desejos,	
Varadouro,	Cabedelo
Revolto	silenciar...
	
Janelas	abertas	às	ruas
Que	espreitam	o	Sanhauá...	

Janelas	do	Casarão	Philipea
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roteger	 e	 promover	 uma	 área	 tão	

Pcomplexa	como	o	Centro	Histórico	não	é	

uma	dinâmica	simples	e	nem	unilateral.	E� 	

um	processo	que	não	 acontece	 apenas	 em	 João	

Pessoa	 e	 em	 um	 só	 formato.	 A	 requali�icação,	

composta	de	segurança	e	bem-estar,	depende	de	

uma	 série	 de	 fatores:	 da	 união	 permanente	 da	

c omun idade 	 e 	 a s 	 d ive r s a s 	 i n s t â n c i a s	

governamentais.	Movido	pelo	compromisso	ético,	

o	Governo	do	Estado,	por	meio	do	Iphaep,	iniciou	

um	diálogo	com	a	comunidade	criando	o	Grupo	de	

Trabalho	Centro	Histórico	de	João	Pessoa.	

O	GT	nasceu	desta	necessidade:	estabelecer	

d i s c u s s õ e s 	 s o b r e 	 a s 	 d i v e r s a s	

questões/problemáticas	 do	 Centro	 Histórico	

entre	 a	 sociedade	 civil	 e	 o	 poder	 público,	

juntamente	 com	 entidades	 patrimoniais,	 em	

benefı́cio	 do	 Centro	 Histórico	 de	 João	 Pessoa.	

Inicialmente	 foi	 construıd́o	 o	 Seminário	 "Plano	

Estratégico	de	Governo	para	o	Centro	Histórico:	

pensando	 coletivamente",	 com	 o	 objetivo	 de	

construir	 uma	 diagnose	 para	 identi�icar	

problemas	 e	 intermediar,	 junto	 às	 instâncias	

governamentais,	soluções	e	caminhos	para	ações	

imediatas.		

Considerando	 pertinente	 a	 união	 entre	 a	

comunidade,	 instâncias	 governamentais,	

instituições	preservacionistas	e	culturais	para	a	

preservação	 do	 Centro	 Histórico,	 e	 objetivando	

quali�icar	 a	 vida	 dos	 cidadãos	 que	 habitam,	

transitam	 e	 visitam	 essa	 parte	 da	 cidade,	 o	

Seminário	ocorreu	nos	dias	01	e	02	de	abril	deste	

ano,	na	Capital.	Foram	criados	quatro	frentes	de	

trabalho	formadas	por	sociedade	civil	e	governo	e	

relacionadas	 à	 Arte,	 Cultura	 e	 Educação;	

Desenvolvimento	Humano	(Assistência	Social)	e	

Saúde;	Habitação,	Turismo	e	Mobilidade;	e	Meio	

Ambiente,	Segurança	e	Comércio.

Na	 ocasião,	 a	 Polı́cia	 Militar,	 uma	 das	

Instituições	 importantes	 na	 construção	 deste	

Plano,	 esteve	 presente,	 para	 um	 diálogo	 mais	

aproximado	com	a	população	sobre	a	segurança	

no	Centro	Histórico.	

Posteriormente , 	 cada	 FT	 se 	 reuniu	

individualmente	e	reestruturou	as	problemáticas	

e	apontamentos	de	soluções.	Atualmente,	o	GT	se	

reúne	 nas	 sextas-feiras	 à	 tarde,	 na	 sede	 do	

Instituto,	 para	 a	 construção	 do	 Plano.	 Desta	

forma,	 o	 Iphaep	 intenciona	 salvaguardar	 a	

memória	histórica,	registrada	por	meio	dos	bens	

culturais	 materiais	 e	 imateriais,	 constituıd́o	 ao	

longo	destes	431	anos	da	capital	paraibana.

Por	acreditarmos	que	só	se	preserva	o	que	

se	 conhece,	 compartilhamos	 os	 versos	 que	

compõem	Minha	Cidade.

João	Pessoa	é	a	minha	cidade
Meu	jardim

Com	jeitinho	ela	me	plantou
Finquei	raízes	em	suas	terras.

No	Porto	do	Capim
A	brisa	deságua	em	mim
E	assim	vou	mareando
No	meu	pequeno	barbo
com	sede	de	Rio	Sanhauá

E	saio	caminhando
Em	ondas	de	pedras	da	cidade	velha

Onde	todos	são	�lores
De	diferentes	aromas
E	variadas	cores.

Do	mar	do	Bessa	ao	Cabo	Branco
Ventos	me	levam

E	sopram	nos	meus	ouvidos
Segredos	de	mar
De	tanto	azul

De	sol
E	tanto	sal

Segredos	de	mim...
Aqui,	provo	dos	frutos	permitidos

Dos	jambos	nas	calçadas
E	dos	proibidos

Das	carambolas	roubadas.

Cassandra	Figueiredo

Cassandra Figueiredo Dias
Arte-Educadora
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GRUPO	DE	TRABALHO	CENTRO	HISTÓRICO	DE	JOÃO	PESSOA

O	GT	Centro	Histórico	de	João	Pessoa	é	um	projeto	piloto	do	Iphaep	que	nasceu	em	
2015	e	tem	por	objetivo	discutir	as	problemáticas	e	intermediar	com	as	Instâncias	

governamentais	possıv́eis	caminhos	e	soluções	para	o	CH.	Fruto	deste	GT	nasceu	o	Seminário	
«Plano	estratégico	de	Estado	para	o	Centro	Histórico:	Pensando	coletivamente»	que	

aconteceu	nos	dias	01	e	02	de	Abril	de	2016,	mas	ainda	está	em	formato	de	elaboração	
através	das	Frentes	de	Trabalho.	O	GT	tem	uma	página	nas	redes	sociais,	no	qual	abriga	um	
número	considerável	de	participantes,	tal	como	também,	mantém	reuniões	regulares	nas	

últimas	quintas-feiras	de	cada	mês	na	sede	do	Iphaep	às	17hs.

FÓRUM
PERMANENTE
DE CIÊNCIA E
CULTURA

E� 	uma	iniciativa	do	Governo	do	Estado	da	Paraıb́a	por	meio	do	Instituto	do	
Patrimônio	Histórico	e	Artıś tico	do	Estado	da	Paraıb́a	-	Iphaep,	com	mais	de	uma	
década	de	atuação,	que	se	destina	a	ser	espaço	de	debate,	abordando	temas	no	
âmbito	da	Educação	Patrimonial	contemplando	estudantes,	pesquisadores,	

cientistas	e	as	mais	variadas	entidades	públicas.	O	próximo	Fórum	acontecerá	dia	
29	de	setembro	com	o	tema:	Memória	social	&	cidadania.

PROJETO:AÇÃO PUBLICITÁRIA
NOS CENTROS HISTÓRICOS

Esse	projeto	tem	como	objetivo	a	regularização	da	Publicidade	de	acordo	com	a	normativa	estadual.	A	primeira	cidade	foi	
Campina	Grande,	mas	esta	ação	será	aplicada	em	todas	as	cidades	com	Centros	Históricos	protegidos	pelo	Iphaep.	Ao	

receber	a	determinação	do	Ministério	Público	com	relação	a	Rua	Maciel	Pinheiro	em	Campina	Grande,	o	Iphaep	encaminhou	
seus	técnicos	para	uma	vistoria	e	em	seguida,	diante	das	problemáticas	identi�icadas,	ministrou	para	as	autoridades	

governamentais	do	municıṕio,	os	comerciantes	e	a	população	em	geral,	uma	Palestra	educativa	sobre	legislação	e	orientação	
para	o	uso	adequado	das	placas.	

PALESTRA: EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL

O	Iphaep	atua	na	área	de	Educação	Patrimonial	ministrando	Palestras	sobre	Patrimônio	
Histórico,	Artıś tico	e	Cultural	em	escolas,	universidades,	instituições	em	geral.	Além	de	

um	roteiro	para	as	Cidades	com	Centro	Histórico	protegido,	atende	anualmente	a	
pedidos	das	demais	Secretarias	de	Educação	e	Cultura	que	venham	a	solicitar.	

Atualmente	o	Iphaep	entrega	o	Painel	de	Azulejos	do	Palácio	do	Governo	
e	realiza	observações	técnicas	para	iniciar	o	restauro	das	Imagens	da	

Igreja	São	Miguel	da	Aldeia	São	Francisco	em	Baia	da	Traição.	Para	essas	
atividades	conta	com	os	servidores	Piedade	Farias	e	Luıś	Carlos	Kehrle	
que	também	vem	executando	Inventários	de	Bens	Históricos	e	Artıś ticos	
do	Tribunal	de	Justiça	da	Paraıb́a,	Palácio	do	Governo,	Igreja	do	Rosário	

de	Pombal,	Obras	Públicas	do	Centro	Histórico	de	João	Pessoa	e	os	
Arrolamentos	dos	Conjuntos	barrocos	Franciscano	e	Carmelita.

rocesso deP
Restauro

HISTÓRIA DA PARAÍBA
C I D A D E S

Este	projeto	nasceu	da	necessidade	de	informações	históricas	sobre	as	
cidades	da	Paraıb́a	para	a	composição	de	Pareceres	da	Coordenadoria	de	
Assuntos	Históricos,	Artıś ticos	e	Culturais	-	Cahac	do	Iphaep.	Desde	o	
inıćio	de	2016,	a	Cahac	designou	uma	equipe	exclusiva,	que	vem	se	

debruçando	sobre	essa	minuciosa	pesquisa,	para	construção	do	material.	
Atualmente,	já	consta	com	mais	de	cem	cidades	e	a	previsão	é	que,	até	

dezembro,	já	tenha	sido	concluıd́o.	

II SEMANA DO
PATRIMÔNIO

Em	comemoração	ao	dia	nacional	do	Patrimônio,	dia	17	de	agosto,	o	Iphaep	
promove	uma	semana	de	atividades	com	atendimentos,	orientações	e	formações	
sobre	Patrimônio	Histórico	entre	os	dias	15	e	19	de	agosto	nas	cidades	de	João	

Pessoa,	Mamanguape	e	Bananeiras.	

Quer	saber	mais?	Envie	suas	dúvidas,	sugestões	e	contribuições:	jornalparahyba@outlook.com



	 LOTERIA	DO	ESTADO	DA	PARAÍBA	 -	LOTEP	 é	 uma	autarquia	do	Governo	do	Estado	da	AParaıb́a	vinculada	à	Secretaria	de	Estado	do	Turismo	e	Desenvolvimento	Econômico	-	SETDE,	
responsável	pela	administração,	gerenciamento	e	�iscalização	de	jogos	em	todos	os	municıṕios	

do	Estado.

Criada	pelo	então	governador	José	Américo	de	Almeida,	em	02	de	abril	de	1955,	através	da	Lei	
nº	1.192	e	em	1956	foi	rati�icada	pelo	presidente	Juscelino	Kubitschek,	por	intermédio	do	Decreto	nº	
40.549	de	12	de	dezembro	de	1956.

Sua	principal	missão	 é	 contribuir	para	 as	 ações	 sociais	do	Governo	do	Estado	 através	 dos	
repasses	dos	valores	provenientes	da	arrecadação	com	a	venda	dos	produtos	 lotéricos,	entre	eles,	
destaca-se	o	Bilhete	Tradicional	 “Sorte	Sua”,	onde	parte	desses	 recursos	 é	destinada	 à	 assistência	
social,	fomento	ao	esporte	e	lazer,	incentivo	à	cultura	e	a	segurança	pública.

Além	do	bilhete	lotérico	citado	acima,	outras	modalidades	foram	implantadas	na	gestão	atual,	a	
exemplo	do	bilhete	comemorativo	dos	“60	anos	da	Lotep”,	do	“Campeonato	Paraibano	de	Prêmios"	e	do	
“Paraıb́a	de	Prêmios".

A	Lotep	dentro	dos	seus	sessenta	anos	de	existência	sempre	desempenhou	um	importante	
papel	para	o	desenvolvimento	social,	econômico	e	ambiental,	oferecendo	credibilidade	em	suas	ações	
junto	à	sociedade	paraibana	através	das	contribuições	às	entidades	de	�ilantropia,	de	apoio	ao	esporte,	
cultura	 e	 lazer,	 na	 capacitação	 e	 orientação	 para	 o	 trabalho	 de	 jovens	 e	 adultos	 e	 na	 geração	 de	
oportunidades	 de	 emprego	 e	 renda.	 	 A	 autarquia	 mantém	 convênios	 com	 várias	 entidades	 de	
�ilantropia,	como	o	Cendac,	Casa	da	Criança	com	Câncer,	Amem,	entre	outras.	

A	 Loteria	 do	 Estado	 da	 Paraı́ba	 vem	 procurando	 desenvolver	 novas	 formas	 para	 a	
implementação	de	melhores	práticas	de	Responsabilidades	Sociais	e	Ambiental	além	de	assumir	o	
compromisso	de	 estabelecer	 o	 conceito	 de	 jogo	 responsável	 que	 consiste	 no	 desenvolvimento	 de	
polıt́icas	e	práticas	voltadas	para	prevenir	o	jogo	compulsivo	e	proteção	de	pessoas	vulneráveis,	como	
menores	de	idade,	dos	potenciais	danos	associados	aos	jogos	lotéricos	amparados	pela	legislação.

Atualmente	 a	 Loteria	 do	 Estado	 da	 Paraıb́a,	 além	 de	 alimentar	 os	 sonhos	 dos	 inúmeros	
apostadores,	 tem	sido	um	importante	 instrumento	do	Governo	do	Estado	que	tem	orientado	suas	
polıt́icas	 de	 forma	 integrada	 para	 a	 consolidação	 das	 ações	 sociais,	 visando	 o	 enfrentamento	 da	
pobreza	 e	 o	 provimento	 de	 condições	 mı́nimas	 para	 atender	 às	 contingências	 sociais	 e	 à	
universalização	dos	direitos	do	cidadão.

Comprando	o	Bilhete	Lotérico	o	cliente	concorre	 à	diversas	premiações,	 tais	como:	Carros,	
motos,	 dinheiro	 em	 espécie,	 TVs	 de	 led,	 celulares,	 dentre	 outras.	 As	 vendas	 dos	 Bilhetes	 estão	
disponıv́eis	em	diversos	pontos	espalhados	ao	longo	do	Estado	da	Paraıb́a.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
do Estado da Paraíba 

Secretaria de Estado
da Cultura

IPHAEP
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