
PESQUISAS, DIAGNÓSTICOS, ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS E
SALVAMENTOS DE SÍT IOS ARQUEOLÓGICOS EM ÁREAS
IMPACTADAS

Coordenador: BEATRIZ VALLADÃO THIESEN

Pesquisas, diagnósticos, acompanhamentos de obras e salvamentos de
sítios arqueológicos em áreas impactadas por empreendimentos sujeitos
a Relatórios de Impacto Ambiental (RS). - O caso da  Intendência de São
José do Norte.  Este projeto tem por objetivo a proteção e valorização do
patrimônio arqueológico pré-histórico e histórico, através da atuação em
empreendimentos provocadores de impacto ambiental, pesquisando os
testemunhos materiais remanescentes de grupos humanos que
habitaram essas áreas no passado, buscando identificar e compreender
esses diferentes grupos e seus sistemas sócio-culturais. Os sítios
arqueológicos e seu conteúdo cultural são bens patrimoniais da União. A
realização de pesquisas arqueológicas e a divulgação dos resultados à
comunidade, favorecem a percepção do sentido sócio-histórico dos
indivíduos, a propriação do seu patrimônio e a construção de identidades.
A percepção que um ser humano tem do seu ambiente cotidiano é
subjet iva e marcada pela afet ividade. A Arqueologia, por suas
características, exerce uma sensibilização no público, promovendo a
apropriação afetiva de estruturas e objetos onde sobrevivem os traços de
nossos ancestrais, tornando-os patrimônio. Desta forma, os vestígios, as
ruínas, as edificações e outras riquezas do passado tornam-se partes
integrantes do nosso ambiente e da nossa vida e passam a ser o nosso
referencial de identidade.   A pesquisa e escavação no prédio da Antiga
Intendência em São José do Norte vieram em resposta à importância
arqueológica, histórica e arquitetônica do referido prédio, que passa por
um processo de restauração, bem como ao singular complexo patrimonial
da cidade de São José do Norte.  Construído em 1896 e projetado em
estilo eclético pelo francês Constant Mithelin, o prédio é ricamente
decorado com pinturas que lembram tapeçaria oriental e suas paredes
são revestidas de escariolas. A abertura de uma tr incheira, no
comprimento do salão principal do primeiro andar, revelou a existência de
doze unidades estratigráficas que correspondem a várias camadas de
aterros e antigos pisos. A análise estratigráfica preliminar demonstrou a
existência de uma parede de basalto anterior à construção do prédio da
Intendência. A sua presença não está ainda explicada, porém é prova da
existência de um prédio mais antigo. Muitos dos artefatos encontrados (e
o seu contexto) são de extrema relevância e significado para a História do
prédio da Intendência e a própria História de São José do Norte.  A
pesquisa, ainda em andamento, foi aberta à visitação da comunidade,



atraindo um grande público e já resultou em palestras no próprio local das
escavações, bem como nas escolas públicas do município.


