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Pesquisas no Cariri
Vem sendo desenvolvido por técnicos, professores e alunos da UFPB o Projeto
Arqueologia do Cariri, coordenado pelo arqueólogo, membro da SPA, Carlos Xavier,
com objetivo de identificar e catalogar os sítios arqueológicos presentes nessa região
do Estado.

Rompendo fronteiras
Vanderley de Brito / Thomas Bruno Oliveira*

Fundada a Sociedade Paraibana de Arqueologia.
No dia 11 de outubro de 2006, ás 20:00h, na rua José da Silva Chaves,
135, bairro do Quarenta, Campina Grande/PB, reuniram-se os pesquisadores
Vanderley de Brito, Juvandi de Souza Santos, Thomas Bruno Oliveira e Sheila
Dias Farias para criação da Sociedade Paraibana de Arqueologia (SPA), cujos
participantes constituíram a primeira direção da sociedade civil que será presidida
pelo professor Vanderley de Brito pelo prazo de dois anos. Na reunião foi
apresentado e aprovado o Estatuto da SPA que prevê reunir pesquisadores no
campo da arqueologia, espeleologia e paleantologia para desenvolverem pesquisas
em território paraibano.
A SPA foi registrada no Cartório Único Ofício Maria das Neves Ramos
Vital Ribeiro, em Queimadas, no dia 06 de novembro de 2006, cujo anúncio
público foi registrado no Jornal da Paraíba de 26 de novembro de 2006.

Morre Eunice Braz, a guerreira da caatinga.
Faleceu recentemente a artista plástica e
professora
Eunice
Braz
Boaventaura,
proprietária da RPPM Fazenda Almas, uma
reserva no cariri da Paraíba com importantes
sítios arqueológicos. Eunice defendia o
patrimônio natural, histórico e arqueológico
da reserva e sempre se prestou a colaborar
com pesquisas na propriedade. Acompanhou o
trabalho de Ruth Trindade de Almeida na
década de 1970, as pesquisas do PROCA e,
mais recentemente, as pesquisas do
arqueólogo Carlos Xavier na propriedade.

Nos estudos arqueológicos do Nordeste do Brasil, que andam bem
avançados principalmente nas regiões do Piauí, Pernambuco e Sergipe, a Paraíba
representa uma grande lacuna. Esse quadro tende a mudar. Pois, uma equipe de
pesquisadores da Sociedade Paraibana de Arqueologia estão em fase de
intercâmbio. Trocando informações e rompendo as fronteiras políticas do Estado
para agregar militantes de outros estados e divulgar alguns estudos que encontramse perene na Paraíba.
A receptividade vem sendo interessante pois, como já nos referimos antes,
a Paraíba é uma incógnita para a arqueologia do Nordeste.
A primeira iniciativa diplomática de nossos associados ocorreu durante o
IV Workshop Arqueológico do MAX (Museu Arqueológico do Xingó), realizado
entre os dias 4 e 7 de outubro último, em Aracaju, onde participamos do evento
com trabalhos científicos e contatamos importantes pesquisadores de universidades
diversas.
Mais recentemente, estivemos presentes no VI Encontro Estadual de
História, ocorrido entre 1 e 4 de novembro, realizado pela ANPUH-PE e pela
UFRPE, em Recife, onde participamos com apresentações de trabalhos no simpósio
temático ‘Arqueologia, cultura e preservação’. Mais uma vez foram muito bem
apreciadas as informações arqueológicas de nosso Estado.
Desde o início da década de 1960, com a facção regional da IAB dirigida
por Leon Clerot, que a Paraíba não mantinha relações diplomáticas junto à
instituições científicas de outros estados para debater assuntos relacionados à
arqueologia. Naquela oportunidade, muitos trabalhos foram desenvolvidos na
Paraíba em resultado de parcerias.
Esse momento também promete em relação às pesquisas e ao patrimonial.
Pois, todo desenvolvimento cultural da humanidade, desde nossos mais remotos
ancestrais, só se deu devido à iniciativas criativas, rompimentos de barreiras e,
principalmente, a comunicação dos povos.
*Pesquisadores da Sociedade Paraibana de Arqueologia

Grupo de Estudos e Pesquisas em Arqueologia Histórica e Industrial
Foi criada em setembro deste ano uma
importante sociedade civil destinada à
preservação e divulgação do patrimônio cultural
da Paraíba. O GEPAHI, fundada e coordenada
pelo pesquisador Carlos Alberto Azevedo
(Foto), pretende estudar gênero no espaço
urbano dos séculos XIX e XX, relações étnicas
e raciais, indícios da presença indígena nos
quilombos, hábitos públicos e privados na
sociedade paraibana do século XIX, fábricas,
engenhos, casas-grandes e senzalas.
LIVRO: A SERRA DE BODOPITÁ, pesquisas arqueológicas na Paraíba
Os pesquisadores, membros da SPA,
Vanderley de Brito, Juvandi de Souza Santos e
Thomas Bruno Oliveira publicaram recentemente o
livro: “A Serra de Bodopitá, pesquisas
arqueológicas na Paraíba”, uma obra onde é
apresentado um conjunto de 18 ocorrências
arqueológicas na Serra levantados pelos
pesquisadores. O livro foi lançado em três regiões
do Estado; primeiro em Guarabira, no campus III
da UEPB; depois em Campina Grande, no Centro
de Educação da UEPB e, por fim, em João Pessoa,
na sede da Comissão do Centro Histórico, em
evento promovido pelo GEPAHI.

PESQUISAS NO BREJO ____________________________________________
Os pesquisadores Juvandi de Souza Santos (SPA), Jakson Amâncio e
Lanusse Tuma, professores do campus III da UEPB, estão desenvolvendo um
projeto de pesquisa que visa iniciar um amplo processo de mapeamento dos sítios
arqueológicos do brejo paraibano, uma pesquisa que pretende desenvolver
atividades de conscientização e salvamento destas áreas. Dezoito alunos
participarão da primeira fase do projeto.

A suposta cidade pré-histórica
O professor Juvandi de Souza Santos, em artigo no Diário da Borborema
datado de 10 de outubro último, traçou um perfil crítico em relação a um artigo do
coordenador do Proca e pesquisador do Núcleo de Estudos Pré-históricos da UEPB,
Washington Luís de Menezes, que havia publicado neste jornal três dias antes
sugerindo haver em Queimadas resquícios de uma cidade pré-histórica.
Ofendido com a crítica, o prof. Washington dirigiu-se ao jornal e exigiu
que o DB não mais publicasse artigos que envolvesse seu nome e ameaçou
processar o jornal. A direção do DB ofereceu o direito de resposta para que ele
pudesse se defender, entretanto ele não aceitou a oferta. Claro, como poderia
justificar esse disparate?!
A origem desta absurda teoria apresentada por Washington remonta o ano
2004 quando, eu e ele, acompanhamos uma excursão até a serra de Queimadas para
conhecer alguns sítios arqueológicos e esta suposta dicotomia de cidades
sobrepostas foi sugerida pela então diretora da Fapesq, Jlacy Gleisse Goiski, que
fazia parte dos excursionistas. Uma idéia sensacionalista e de cunho turístico em
face à grande variedade de sítios existentes na Serra. O prof. Washington gostou
tanto desta sugestão de marketing que resolveu se apropriar da idéia e publicá-la
como fato. Este artigo, nada original, pretendia endossar uma verba que
Washington estava em vias de receber da prefeitura de Queimadas.
Na época Washington me mostrou a composição do artigo e até me
convidou para assinar em parceria. Óbvio que dei uma desculpa qualquer para não
compactuar com este disparate. A proposta é arriscada e compromete a integridade
ética e intelectual.
O termo “cidade” é muito abrangente. Segundo Aurélio Buarque de
Holanda Ferreira, em seu acessível mini-dicionário escolar, cidade é um complexo
demográfico formado por importante concentração populacional não agrícola e
dada a atividades de caráter mercantil, industrial, financeiro e cultural, ou seja,
nada que possa lembrar as sociedades primitivas que habitaram todo o Brasil.
È até admissível que a atual cidade de Queimadas possa guardar em seu
subsolo vestígios de assentamentos pré-históricos, pois não é incomum o
estabelecimento de cidades sobre estratigrafias de antigas aldeias. Todavia, até à
época do descobrimento, as sociedades nativas viviam em regime semi-nômade.
Fator que não se mostra favorável a grandes contingentes humanos nos
assentamentos periódicos. Muito menos núcleos habitacionais urbanos.
Como resultado deste vergonhoso episódio, o prof. Juvandi ficou
impedido de escrever para o jornal. É, infelizmente a democracia foi esfaqueada e a
arqueologia paraibana privou-se da perene e sadia contribuição que este
pesquisador vinha desenvolvendo através deste periódico há mais de uma década.
Vanderley de Brito

ARTIGO:__________________________________________________________

As inscrições marginais do Ingá

Thomas Bruno Oliveira*
A Pedra do Ingá é um dos mais importantes sítios arqueológicos de inscrições
rupestres do país. Desde muito tempo vem sendo estudado por pesquisadores de todo o
mundo e referenciado em obras diversas devido sua majestosa composição gráfica e acurada
técnica de baixo-relevo.
Sobre este famoso conjunto rupestre já foram escritos inúmeras conjecturas,
sóbrias e exêntricas, entretanto estes estudos norteiam apenas as inscrições presentes nas
adjacências imediatas do painel vertical e desprezam outros inúmeros painéis existentes ao
longo do lajedo que, certamente, estão correlacionados com o conjunto principal.
Acreditamos que esta marginalização verificada em relação as inscrições
adjacentes se deva ao fato de que estas apresentam-se sob técnica tosca e painéis menos
expressivos visualmente.
Entretanto, à vista da ciência, o estudo de sítios arqueológicos deve contemplar
todo o entorno do testemunho. Isso não acontece nos estudos relacionados à Pedra do Ingá,
talvez porque estes painéis “marginais” não se encaixem nas teorias até então formuladas
sobre este importante sítio de gravuras rupestres.
Em total desacordo com esta postura segregacionista, apresentamos aqui os painéis
que circundam o conjunto principal da Pedra do Ingá para que outros estudiosos mais
experimentados possam desenvolver um estudo sério sobre este monumento norteando as
inscrições marginais como parte do complexo gráfico:
O primeiro destes painéis “Marginais” encontra-se a 10m ao norte do conjunto
principal, sobre o dorso de uma corcunda que forma-se no lajedo, onde foi possível
visualizar círculos concêntricos, um desses com pêndulo noduloso, uma elipse gradeada e
uma forma angulosa com pêndulo. Este painel está apenas raspado no piso e apresenta um
conjunto de cinco capsulares em fila. Sua visualização é pouca pois apenas difere na
coloração e, por isso, dependendo da incidência solar pode passar despercebido.
O painel II está a apenas 5m ao norte do painel principal, sobre o lajedo, onde há
um conjunto de quatro círculos cortados, o maior destes apresentando um capsular em cada
parte. O painel ainda apresenta pontos capsulares desconexos, um símbolo penteforme e um
registro em forma de “I”. Este painel também está apenas superficialmente raspado no piso.
O painel III está a 1m do conjunto principal, no piso do lajedo que inclina-se para
o lago do riacho, e é composto por um penteforme e dois capsulares picoteados.
O painel IV encontra-se voltado para o norte na parede convexa de uma corcunda
do afloramento que se forma acima do painel vertical, onde há apenas um círculo vazado, em
meia cana, preenchido de capsulares.
O painel V está em um pequeno abrigo que se forma em uma fenda na face sul da
corcunda acima citada, imediatamente às costas do painel IV. É composto por um gradeado e

formas diversas. Este painel está apenas raspado na pedra que, por ser protegida, apresentase limpa de organismos e oferece boa visualização.
O painel VI está localizado na primeira concavidade de um meio caldeirão que se
forma na parede que limita a margem esquerda do riacho e é composto de oito símbolos
rusticamente picoteados, dentre eles um em forma labiríntica muito elaborada.
O painel VII está distante 1m à esquerda do anterior, picoteado na ondulação do
piso rodeado por caldeirões, servido de divisa entre as duas primeiras concavidades do muro
que empareda o riacho pela sua margem esquerda. É composto por duas linhas de capsulares
unidas em forma de ‘y’ horizontal, um bastonete, algo semelhante à letra ‘n’ e uma forma
ovalada.
O painel VIII está picoteado na parede côncava cuja o painel anterior está sobre
sua borda. Sua composição é formada por um penteforme, outras três formas onduladas e um
capsular.
O painel IX localiza-se numa concavidade 2m à direita do último painel. É
composto de capsulares e linhas curvas muito complexas. Na sua borda há um símbolo em
forma de espinha de peixe muito bem elaborada. A técnica deste painel também é o
picoteamento.
O painel X está localizado na concavidade imediatamente ao lado do painel
anterior, já no fim do corredor que empareda o riacho em sua margem esquerda, e é
composto por um único símbolo picoteado. Trata-se de um círculo ovóide vazado com
pêndulo.
O painel XI encontra-se à margem direita do riacho, sobre o dorso de um bloco
que, quando ferido por outra pedra, emite som metálico. Nesta pedra verifica-se um furo
profundo que provavelmente foi feito para abrigar explosivos. Também verifica-se uma
concavidade natural que assemelha-se a uma pegada impressa.
O painel XII está localizado no dorso polido de uma pedra solta por trás da acima
citada. É composto por capsulares organizados em linhas e formas ambíguas.
O painel XIII encontra-se numa pedra arrolada no leito do riacho e trata-se de
inúmeros capsulares desordenados. Conjectura-se tratar de uma mesa de afiar instrumental
lítico.
O painel XIV encontra-se numa pedra à margem direita do Bacamarte, próximo ao
fim do corredor que empareda a corredeira, picoteado em sua parede vertical, e é composto
por dois círculos centrados por um capsular, um destes com apêndice, e outra forma de
difícil descrição.
O painel XV está na parede do corredor um pouco atrás do painel citado acima,
formando margem para o riacho, cuja composição gráfica é bem larga e polida no interior.
O painel XVI está num bloco assentado sobre a parede do painel anterior e é
composto por registros grandes e complexos sob técnica de meia cana.
O último painel marginal, número XVII, encontra-se nas concavidades de numa
ilha ígnea que divide o riacho, há 100m curso abaixo. É composto por pontos conjuntos e
formas toscamente gravadas por técnica de picoteamento.
Recentemente estivemos na Pedra do Ingá com o pesquisador Vanderley de Brito,
exímio desenhista, para copiar estes painéis identificados por nossa pesquisa e, brevemente,
estaremos apresentando as ilustrações dos painéis marginais em próximas publicações.
Entendemos que é imprescindível o estudo da Pedra do Ingá de maneira ampla
para que se possa entender este magnífico exemplar da cultura gráfica de nossos ancestrais
pré-históricos.
*Graduando em História pela UEPB e membro fundador da SPA.
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culturais pré-históricas”. Revista Fabulação. Ano IV, no 25. J. Pessoa. 2006.
BRITO, Vanderley de; SANTOS, Juvandi de Souza. “Sítios arqueológicos na
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ALMEIDA, Zélia Maria de. “Bodopitá: um projeto para a Serra”. O Norte/DB,
edição de 10/dez. Caderno de Turismo. 2006.
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___________________________________________________________________

Livro sobre a Pedra do Ingá
O pesquisador Vanderley de Brito recentemente terminou de escrever um
livro sobre a Pedra do Ingá onde procura identificar este importante monumento
rupestre como parte de um contexto sociocultural e sociedades pré-históricas
nativas.
O trabalho deste pesquisador, atual presidente da SPA, é o único livro que
trata a Pedra do Ingá de maneira científica, sem sensacionalismo fantástico, e o
mais completo documento sobre este importante sítio arqueológico. Com objetivo
de mostrar que as inscrições da Pedra do Ingá estão presentes em sítios de gravuras
rupestres por toda a Paraíba, o professor Vanderley apresenta outras 24 inscrições
rupestres paraibanas onde figuram símbolos, situações contextuais de entorno e
distribuição gráfica semelhantes a Pedra do Ingá.
Depois deste trabalho, ficará mais difícil para os sensacionalistas
apresentarem conjeturas de que a nossa Pedra do Ingá seria um elemento alienígena
em terras paraibanas.
A obra “A Pedra do Ingá: itacoatiaras na Paraíba”, já recebeu o INSS da
Biblioteca Central e está sendo impressa na JRC gráfica e editora. Ainda este mês o
livro estará disponível a venda.

Membros da SPA em reunião: da esq. para a dir.: Thomas Bruno Oliveira, Vanderley de
Brito, Zélia Almeida e Carlos Xavier.

Filiados da Sociedade Paraibana de Arqueologia
A SPA é uma sociedade que visa fomentar as pesquisas arqueológicas,
paleontológicas e espeleológicas na Paraíba e como requisito básico para se
associar à esta instituição basta que o candidato tenha pesquisas comprovadamente
desenvolvidas nas áreas e seja apresentado ao conselho diretório por um dos
associados para análise de sua contribuição e procedimentos éticos.
No presente momento, além dos membros fundadores, a SPA conta com
os sócios: Carlos Alberto Azevedo (antropólogo), Zélia Maria de Almeida
(Economista), Mali Pereira Trevas (historiadora), Eduardo Pazera Júnior
(geógrafo), Carlos Antônio Belarmino Alves (geógrafo) e Carlos Xavier de
Azevedo Netto (arqueólogo).
Além destes associados, no momento estão sendo sondados para compor o
quadro de sócios da SPA: o museólogo Balduíno Lélis de Farias, o teólogo Pe. João
Jorge Rietveld, o historiador Josemir Camilo de Melo e o especialista em História
da Arte Luís Galdino.

Alienígenas na Lagoa do Caju

Carlos Belarmino

O professor Carlos Antônio Belarmino Alves, sócio da SPA, juntamente
com uma equipe de pesquisadores da UEPB, descobriu recentemente um conjunto
de sítios rupestres na localidade de Lagoa do Caju, município de Araçagi. O
pesquisador, que é entusiasta da idéia de que estes desenhos rupestres são
testemunhos da presença de povos interplanetários na região piemonte da
Borborema, chama a atenção para um suposto ÓVNI (objeto não identificado)
conhecido por discos voadores medindo 11 por 9 cm que encontra-se gravado
sobre um lajedo da localidade (Foto), que quando fotografado passa a idéia de um
observatório astronômico pré-histórico que, para o pesquisador, deduz ter havido
contato entre o homem da Lagoa do Caju e as civilizações extraterrestre.
___________________________________________________________________

NOSSO BOLETIM
O Boletim da Sociedade Paraibana de Arqueologia é um veículo
informativo interno que visa manter os sócios a par dos mais recentes fatos e das
pesquisas em marcha no território paraibano. Seus lançamentos devem ocorrer, via
de regra, a cada dois meses e, por isso, precisa da contribuição dos associados em
forma de artigos (de preferência contemplando em média 2.600 caracteres com
espaço) ou textos lacônicos dando conta de suas mais recentes atividades no
campo.
A SPA é um órgão democrático e aceita em seu quadro pesquisadores das
mais diversas linhas de estudo. Não há uma filosofia pragmática a ser seguida,
basta os sócios serem pesquisadores ativos no sentido de contribuir com o
desenvolvimento dos conhecimentos nas áreas de estudo da ONG.
Todos os associados são amigos da arqueologia paraibana e lutam para o
seu desenvolvimento. Isso não significa que todos estão imbuídos das mesmas
concepções teóricas, por isso, os embates ideológicos são aceitos, desde que sejam
modelados com respeito ao pesquisador, pois, até que se prove o contrário,
nenhuma verdade é absoluta. Assim, a humildade é a chave do conhecimento e para
que o indivíduo evolua intelectualmente de maneira salutar é preciso que saiba
reconhecer as virtudes de seus adversários e assimilar tudo aquilo que a
fundamentação científica explique satisfatoriamente.
As pesquisas arqueológicas em nosso Estado ainda encontram-se em fase
incipiente, contudo, temos perspicazes pesquisadores em dinâmica já há muito e,
ainda assim, a Paraíba não figura entre os grandes centros de pesquisas
arqueológicas do país. Talvez esta situação se deva ao fato de que estes
pesquisadores ainda não tivessem se unido para um objetivo comum. Agora, com a
SPA reunindo estes pesquisadores em torno de um único objetivo (fomentar as
pesquisas arqueológicas na Paraíba), este quadro tenda a mudar e o nosso território
passe a integrar o conjunto de conjeturas sobre nossos primeiros habitantes do
Nordeste.
Campina Grande, dezembro de 2006.
Vanderley de Brito
Presidente da SPA

DOUTORADO EM ARQUEOLOGIA

___________________________________________________________________
O nosso colega da Sociedade paraibana de Arqueologia, professor Juvandi
de Souza Santos, recentemente esteve em Porta Alegre onde concorreu a vaga no
doutorado em Arqueologia Histórica da Pontífice Universidade Católica – PUC e
foi aprovado. Há pouco, o professor também havia sido aprovado para o doutorado
em História da UFPE. Contudo, deverá cursar seu doutorada no Rio Grande do Sul
devido à força daquela universidade.
Ao final do doutorado, Juvandi será o primeiro doutor paraibano em
arqueologia. Parabéns professor!

Conselho Editorial
Prof. Vanderley de Brito
Prof. Thomas Bruno Oliveira

Prof. Juvandi de Souza Santos
Profa. Sheila Dias Farias

Trabalhos, sugestões e críticas devem ser enviados para o e-mail:
vanderleydebrito@gmail.com

Últimas
Em 2006, a estudante Adriana Machado Pimentel de Oliveira, uma linda
moça por sinal, aluna da UFPB, da Capital, defendeu seu trabalho de conclusão do
curso de Graduação apresentado ao Departamento de História, do Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes, da Universidade Federal da Paraíba, como
requisito parcial para a obtenção do grau de Licenciatura em História. Um trabalho
muito bem estruturado e ilustrado, orientado pela profa. Dra. Regina Célia
Gonçalves, tendo na banca examinadora o sócio da SPA, prof. Carlos Xavier, um
dos principais responsáveis diretos por mais esta relevante contribuição para a
arqueologia paraibana, cujo resumo segue abaixo:
A arte rupestre no município de São João do Cariri:
um estudo de caso a propósito das relações entre história, memória e arqueologia.
Para a presente monografia procura-se abordar as relações entre arqueologia,
história e memória, discutidas no Projeto “Arqueologia do Cariri”, que tem como
objetivo analisar as teorias, métodos e técnicas da arqueologia como uma forma de
construção da história do cotidiano das populações ágrafas. Para atender aos seus
objetivos, discute-se os conceitos de arte rupestre, memória, cultura material,
identidade cultural e as formas de disseminação dessas informações para a
população local. Adotou-se a área onde se localiza o município de São João do
Cariri, que é abordada pelo projeto acima citado. Observando a carência de
pesquisas realizadas nesta área, procura-se ampliar a pesquisa para que se possa
construir um quadro da população pré-histórica da região.
___________________________________________________________________
Desde meados de 2004, o prof. Vanderley de Brito, da SPA, mantém uma
coluna semanal no jornal Diário da Borborema onde escreve regularmente artigos
sobre arqueologia e pré-história paraibana. O pesquisador ainda dispõe de um
espaço extra para publicar artigos de amigos, que está disponível para os sócios da
SPA, basta lhe enviar pelo e-mail: vanderleydebrito@gmail.com, pois, o objetivo
deste trabalho é amenizar o expenso véu que recobre a arqueologia regional. Os
artigos de nosso presidente da SPA sempre vem a público entre quarta e quinta
feira de cada semana, sempre inéditos. Alguns de nossos sócios já são leitores
assíduos deste jornal nos dias referenciados para manterem-se informados das mais
recentes pesquisas na área.
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