está sondando a possibilidade de associar o museólogo Balduíno Lélis, o historiador
Josemir Camilo e o repórter Hilton Gouveia.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

PESQUISA EM SERRA BRANCA
No dia 7 de janeiro, o pesquisador Thomas Bruno Oliveira desenvolveu
estudos no sítio arqueológico Poção, no município caririense de Serra Branca. Sua
pesquisa rendeu dezenas de fotos atualizadas e filmagem deste intrigante testemunho
rupestre para o acervo da Sociedade. O material está disponível para todos os associados
que manifestem interesse, basta solicitar pelo e-mail: thomasbruno84@gmail.com.
I EXPEDIÇÂO 2007 DA SOCIEDADE PARAIBANA DE ARQUEOLOGIA
No dia 04 de janeiro do corrente, dia que amanheceu sob chuva fina, os
membros da SPA: Vanderley de Brito, Juvandi de Souza Santos e Thomas Bruno
Oliveira, se deslocaram de Campina Grande com destino ao Curimataú e Seridó do
Estado numa missão de fiscalizar o estado de conservação dos principais sítios
arqueológicos das regiões, cujas comunidades locais exploram para fins turísticos. São:
o Olho D’água da Bica, em Cuité; a Cachoeira do Pedro, em Picuí; e o Complexo
Turístico Cantagalo, em Pedra Lavrada. Os expedicionários percorreram 325 km de
estradas paraibanas durante 11 horas nesta missão. Felizmente verificou-se que estes
sítios não sofreram depredações além das já verificadas em expedições de anos
anteriores. Exceto o Cantagalo onde está sendo aberta uma estrada de acesso ao RN que
passa nas proximidades do conjunto rupestre e deve ocasionar mudanças ecológicas no
entorno deste enclave arqueológico.
NOVOS MEMBROS DA SPA
28 de dezembro de 2006
O pesquisador Pe. João Jorge Rietveld, na residência do
presidente da SPA, preencheu a ficha de filiação e passa a integrar o quadro de
membros da Sociedade como correspondente em Juazeirinho.
04 de janeiro
Foi a vez do historiador e professor Alexandre Fonseca aceitar o
convite para associar-se a SPA. Este pesquisador atuará como correspondente no
município de Cuité.
09 de janeiro
A direção da SPA recebe via correio uma carta e a ficha de filiação do
pesquisador Luiz Galdino. Este célebre pesquisador de arte rupestre passa a atuar na
condição de correspondente em São Paulo.
Foram inscritos ainda neste mês de janeiro a técnica em arqueologia do IPHAN Alice
Rubini Liedke e o professor Edvaldo da Cunha Lira. A direção da Sociedade ainda

______________________________________________________________________
SÍTIO NÚMERO 100
O membro da SPA Thomas Bruno Oliveira, em 12 de janeiro do corrente, ao
visitar o sítio arqueológico Chorão, na sede do município de Junco do Seridó,
completou o seu sítio no 100 visitados e levantados no Estado. Parabéns! A soma destes
sítios lhe confere a condição de estudioso especialista em pré-história paraibana.

EXPEDIÇÃO AO SERTÃO

ARTIGO ______________________________________________________________
A pedra de Ingá, uma pré-história da arte no Brasil

Os membros da SPA, Vanderley de Brito, Juvandi de Souza Santos e
Thomas Bruno Oliveira realizaram, na data de 12 de janeiro, uma expedição ao Sertão
para visitar o sítio Pedra Branca, um imenso tapete de inscrições sobre lajedo no
município de São Mamede. No percurso de volta, os pesquisadores visitaram o sítio
Chorão, na sede do município de Junco do Seridó, para analisar o estado de depredação
deste sítio em meio ao esgoto. Em seguida, os pesquisadores almoçaram em
Juazeirinho, na casa paroquial, junto ao pesquisador da SPA, Pe. João Jorge Rietveld.
**********************************************************************
PESQUISAS NO BREJO
Os
pesquisadores
da
Sociedade:
Vanderley de
Brito, Juvandi
de S. Santos,
Carlos Belarmino Alves e
Thomas Bruno Oliveira,
em 15 de janeiro do ano,
estiveram em
pesquisa
no
interior
do
município de
Guarabira, onde visitaram e
levantaram o
intrigante sítio
arqueológico
Pedra da Viola, no sítio
Maciel que dista 13km da sede. Parte das inscrições rupestres deste local estavam
assoreadas por areia depositada pela aluvião e, por isso, não foi possível vislumbra-las.

Luiz Galdino*
Em se tratando de possíveis documentos
pictográficos e ideográficos no Brasil, nenhum outro talvez
é tão evidente quanto aquele exemplar excepcional da
Paraíba, conhecido como itacoatiara de Ingá ou pedra
lavrada de Ingá. o monumento, composto de uma única
pedra, repousa abandonado, em campo aberto, junto ao
curso do rio Bacamarte, na localidade de Ingá, na Paraíba.
A pedra de Ingá, com seus relevos de acabamento esmerado destaca-se,
imediatamente, como exemplar ímpar, diante do vasto acervo de itacoatiaras espalhado
por todo o país. As inscrições são gravadas em baixo-relevo, mediante sulcos largos e
profundos. Nos pontos melhor conservados, percebe-se, ainda, vestígios de uma antiga
pintura que recobria o fundo dos sulcos.
Graças a essa camada de tinta, cujo oleado impermeabilizou a rocha, as
insculturas conservaram-se brilhantes e polidas, resistindo às intempéries. No dorso da
pedra estão gravados os signos mais variados: antropomórficos, zoomórficos,
geométricos, caracóis e figuras de objetos rituais extremamente estilizados à maneira de
verdadeiros ideogramas.
Em vista desse exemplar, parece não haver dúvida quanto a um genuíno
sistema ideográfico. S signos estilizados ao extremo supõem um prolongado período de
evolução e aprimoramento. Estranhamente, esse signário mostra-se único. Mais fácil
imaginá-lo como a obra de um povo estranho que atravessou a região, não deixando
outros testemunhos, do que pensá-lo como a evolução natural a partir dos exemplares
mais primitivos existentes no resto do país.
Na região de Ingá, encontram-se alguns poucos ensaios aparentados com o
monumento. São verdadeiros ensaios, compostos de dois ou três signos, mal acabados,
como se fossem abandonados antes do término. No entanto, a tipologia está definida,
exatamente como nos ideogramas da pedra lavrada...
Em vista desse documento, mais que discutir sobre a procedência ou não de
uma escrita, levanta-se a questão já aventada em relação aos supostos registros
astronômicos: como coadunar a presença desse signário próprio da idade dos metais,
entre nossos grupos brasilíndios que aparentemente jamais superaram o estágio da
indústria lítica?
*Especialista em História da Arte

PESQUISAS EM JUAZEIRINHO

PESQUISAS EM SERIDÓ

O pesquisador Pe. João Jorge Rietveld, recentemente esteve em visita a
alguns sítios de inscrições rupestres no município de Juazeirinho, visitando gravuras no
sítio Craibeira e pinturas em vermelho na Pedra Bonita, no sítio Poço da Pedra. Estas
pesquisas objetivam coletar dados para um livro que este pesquisador da SPA está
preparando sobre o município.

Dia 19 de janeiro uma equipe da SPA, formada pelos pesquisadores Vanderley
de Brito, Juvandi de Souza Santos e Thomas Bruno Oliveira, esteve na zona rural do
município de Seridó para verificar uma exploração de granito na Serra Branca próxima
ao sítio de pinturas rupestres Tanque de Capim. Verificou-se que o empreendimento de
exploração mineral está se processando numa distância que não oferece riscos ao sítio.
Pelo menos por enquanto!

PROJETO CARIRI NA SERRA DE BODOPITÁ

**********************************************************************
REUNIÃO DA SPA NA SEDE DO IPHAEP

Vanderley de Brito, Carlos Xavier e Carlos Azevedo

Equipe na entrada de um cemitério indígena existente no alto da Serra de Bodopitá

Entre os dias 18, 19 e 20 deste mês recebemos em Campina Grande uma
equipe coordenado pelo arqueólogo, membro da SPA, Carlos Xavier e formada pelo
professor Joaquim Silva da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano - UESB, a
técnica em arqueologia do IPHAN Alice Rubini Liedke, o geógrafo Conrad Rosa e o
estudante da UFPB Marcos Júnior. A equipe veio em função do “Projeto Cariri” para
levantar ocorrências arqueológicas na Serra de Bodopitá. A direção da SPA,
representada pelos pesquisadores Vanderley de Brito e Thomas Bruno Oliveira, se
encarregaram de recepcionar a equipe, instalando-os na cidade enquanto a permanência
e guiando as expedições de campo.

Dia 24 do corrente, o presidente da SPA, prof. Vanderley de Brito, esteve
reunido com os sócios Carlos Alberto Azevedo e Carlos Xavier Azevedo Netto em João
Pessoa para avaliação do “Projeto Cariri” que está se expandindo para o perímetro
regional de Campina Grande. A reunião se deu na sede do Instituto de Patrimônio
Histórico e Artístico do Estado da Paraíba - IPHAEP, onde o sócio Carlos Azevedo
chefia a divisão de sítios históricos e ecológicos. A breve reunião teve como principal
objetivo o intercâmbio entre a presidência da SPA e os correspondentes da entidade na
Capital.
______________________________________________________________________
TRABALHOS PUBLICADOS EM JANEIRO PELOS MEMBROS DA SPA: em
contribuição aos estudos arqueológicos da Paraíba.
AZEVEDO, Carlos Alberto. “Como (não) se deve ler a Pedra do Ingá”. Campina
Grande: Diário da Borborema, edição de 19/01. Caderno de Opinião. 2007.
BRITO, Vanderley de. “A Pedra do Ingá”. Campina Grande: Diário da Borborema,
edição de 03/01. Caderno de Opinião. 2007.

__________. “Revendo conceitos arqueológicos”. Campina Grande: Diário da
Borborema, edição de 10/01. Caderno de Opinião. 2007.
__________. “O rito das itacoatiaras”. Campina Grande: Diário da Borborema, edição
de 31/01. Caderno de Opinião. 2007.
BRITO, Vanderley de; FARIAS, Sheila Dias. “O caminho das itacoatiaras”. Campina
Grande: Diário da Borborema, edição de 17/01. Caderno de Opinião. 2007.
BRITO, Vanderley de; AZEVEDO NETTO, Carlos Xavier. “Ações policiais em
cemitérios indígenas”. Campina Grande: Diário da Borborema, edição de 25/01.
Caderno de Opinião. 2007.
OLIVEIRA, Thomas Bruno. “Uma viagem a Serra Branca”. Campina Grande: Diário da
Borborema, edição de 08/01. Caderno de Opinião. 2007.
_________. “Pelas veredas da Paraíba”. Campina Grande: Diário da Borborema, edição
de 16/01. Caderno de Opinião. 2007.
_________. “Em visita à Serra de Bodopitá”. Campina Grande: Diário da Borborema,
edição de 25/01. Caderno de Opinião. 2007.
______________________________________________________________________
NOVO LIVRO EM FASE DE CONSTRUÇÃO

O pesquisador Prof. Juvandi de
Souza Santos já está trabalhando em um
novo livro que pretende trazer em breve a
público.
Juvandi, que produz livros com
uma dinâmica impressionante, está desta
vez pretendendo tratar sobre as
itacoatiaras existentes na Paraíba e este
será o seu quinto livro específico sobre
pré-história.
O prefácio do novo livro caberá
ao pesquisador Thomas Bruno Oliveira.
Estamos ansiosos para conhecer mais esta
contribuição que vem a enriquecer os
estudos arqueológicos paraibanos.

ARTIGO _____________________________________________________________

Relevos ígneos de arte
Sheila Dias Farias*
Quando pensamos sobre as primorosas esculturas
da história da arte, nos vêm de súbito aquelas estátuas
gregas e romanas talhadas no mármore. Ou mesmo os
imponentes relevos de fachadas arquitetônicas do Brasil
colonial modeladas no calcário e as famosas estátuas do
mestre Aleijadinho cinzeladas na pedra-sabão.
De fato são grandes expoentes da arte escultural da
humanidade. No entanto, todas essas maravilhas da escultura, em particular, foram
feitas em rochas que cedem à pouca pressão sem se desfazer. Pedras maleáveis que
podem ser facilmente modeladas por artesãos atendendo aos motivos estéticos pré
estabelecidos sem grandes problemas. Entretanto, estas esculturas estão sujeitas às
intempéries e seu desgaste é eminente caso não sejam devidamente alojadas.
Nas artes egípcias e de outros povos da antigüidade, sobretudo as pré-histórias,
verifica-se esculturas
cuja matéria prima era predominantemente rochas ígneas.
Extremamente duras e de difícil manejo modelar, essas esculturas são muito mais
resistentes às intempéries e atendiam principalmente a fins utilitários, em paradoxo com
as razões estéticas e decorativas dos modelos em pedra maleável.
Trazendo esta realidade para nosso universo regional, existem em museus e
coleções particulares inúmeros exemplares de artefatos indígenas confeccionados em
diversas rochas de origem ígnea realizados com perfeição e simetria adequada para os
fins particulares a que se propuseram.
Fico a questionar. Se já é difícil moldar uma rocha pouco compacta para a
realização de um objeto ou embelezamento com grandes proporções, imagine como não
seria muito mais talhar rochas cristalinas para confeccionar pequenos artefatos cujo
objetivo de uso exige precisão?
Temos aqui na Paraíba uma grande profusão de inscrições cinzeladas em
rochas graníticas que, além de atenderem uma sistêmica simbólica, ainda foram
sulcados em dura rocha sem o auxílio de instrumentos metálicos. Pois é consenso entre
os pré-historiadores que essas inscrições remontam tempos imemoriais e teriam sido
feitas por sociedades nativas que desconheciam a arte da metalurgia.
A Pedra do Ingá, um dos maiores expoentes da escultura primitiva do Brasil,
foi gravada com precisão numa conjuntura onde não haviam buris de metal e numa
pedra muito dura e susceptível a quebra de bordas. Será que os artesãos do Ingá não
escolheram rochas maleáveis para o intento porque esse manifesto parietal, de alguma
forma, tinham caracter prático e não ornamental?
*Artista plástica

LIVRO DESMISTIFICA TEORIAS FANTÁSTICAS SOBRE A
PEDRA DO INGÁ
A Pedra do Ingá é um dos monumentos
pictográficos mais estudados no mundo. Isso
porque, esta pedra com esmeras e enigmáticas
gravuras em baixo-relevo do interior da Paraíba,
apresenta uma composição gráfica única de
incomparável beleza estética.
Sobre este monumento muitas teorias já
foram apresentadas por pesquisadores variados.
Alguns comparam seus registros gráficos com
alfabetos antigos, outros com decorações frutíferas
do ócio indígena e outros até imaginam que seria
uma manifestação extraterrestre impressa na pedra
por raio laser.
O conjunto deste mosaico de teorias e
opiniões faz da Pedra do Ingá um dos mais
intrigantes objeto de estudo da arqueologia que
atrai pesquisadores de todo o mundo para conferir
esta pedra existente no interior paraibano.
O mais recente e sóbrio trabalho sobre a
Pedra do Ingá estará sendo lançado pelo
historiador Vanderley de Brito em livro
brevemente, durante o VII Encontro Sobre Préhistória Paraibana, evento paralelo ao XVI Encontro para a Nova Consciência, nas dependências
do Museu de Artes Assis Chateaubriand, em Campina Grande. Na Capital, o lançamento está
previsto para o mês de março e deverá ser organizado através do Grupo de Estudos e Pesquisas
em Arqueologia Histórica e Industrial, cujo local ainda é indeterminado.
O livro: “A Pedra do ingá: itacoatiaras na Paraíba” é talvez o trabalho mais completo e
austero sobre este importante monumento rupestre, pois o pesquisador Vanderley de Brito, que já
tem uma vasta produção no campo da pré-história regional, desenvolve um levantamento
completo das diversas teorias perenes sobre a Pedra do Ingá e, com base em anos de pesquisas no
interior do Estado, onde estudou centenas de inscrições rupestres, desenvolve um modelo de
arqueologia comparativa para provar que a Pedra do Ingá é parte integrante de uma rede
articulada de gravuras rupestres existentes em todo o Nordeste do brasileiro.
Apesar de tratar sobre um testemunho de um passado pré-histórico, o livro dá principal
ênfase ao caracter histórico desta famosa itacoatiara. Segundo o autor, sua fama é produto de sua
singularidade estética e fácil acesso que possibilitou as muitas teorias e estudos que lhe foram
empreendidos. Pois, o historiador considera que a Pedra do Ingá é apenas mais uma das inúmeras
itacoatiaras existentes, belíssima é claro, mas nada de extraordinário mediante o rico acervo de
inscrições rupestres escondidas pelo insólito interior do Nordeste.
Este livro é o único trabalho sobre este testemunho rupestre que desperta uma ótica
sociocultural nativa, onde a Pedra do Ingá deixa de ser um elemento alienígena exótico para filiarse ao contexto da grafia pré-histórica regional.
Vanderley de Brito, que também é presidente da Sociedade Paraibana de Arqueologia,
diz que o objetivo de seu livro não é decodificar o suposto texto gravado na formação rochosa
ingaense, mas elevar este monumento pictográfico a um plano sóbrio e acadêmico de estudo.

EXPEDIÇÂO A SANTO ANDRÉ
No dia 24 do mês, o sócio Thomas Bruno Oliveira realizou uma expedição ao
município de Santo André, no Cariri, para averiguar o estado de conservação dos sítios
rupestres deste município, já que na localidade de Pau Caído há uma estrutura física de
acesso turístico aos sítios arqueológicos Serrote do Caboclo Bravo e Pedra Grande,

onde é constante a visitação de estudantes em aula de campo e romeiros, pelo fato do
local também ser visitado por
devotos
de
Nossa
Senhora
Aparecida.
Segundo o relatório deste
expedicionário, os sítios não
apresentam
acréscimo
de
depredações. A investida foi
aproveitada para mapear e tirar
coordenadas geográficas de GPS
dos sítios, assim como aumentar o
acervo fotográfico das ocorrências
arqueológicas deste município.

ARTIGO _____________________________________________________________

Interpretar desenhos rupestres

SOCIEDADE PARAIBANA DE ARQUEOLOGIA
Fundada em 11 de outubro de 2006
sparqueologia@gmail.com

Pe. João Jorge Rietveld*
Em todo o estado da Paraíba encontramos
grandes pedras com desenhos da época dos primeiros
habitantes. A questão que sempre volta é o significado
desta arte rupestre. Cientistas suponham que ela fez parte
de celebrações religiosas ou rituais mágicos, por exemplo,
para garantir sorte durante a caça. O povo do interior usa
muitas vezes a expressão “letreiros dos flamengos”. Ele
sugere assim que estes desenhos têm a sua origem na
presença dos holandeses no nordeste durante os anos de
1624-1651. Além disso, indica com estas palavras a razão
de sua inteligibilidade; ele não domina o holandês.
Encontramos uma interpretação clara no relatório que o frei capuchinho francês
Martinho de Nantes (1638-1714) fez de suas atividades missionárias no meio dos índios Cariris.
Ele passou cinco meses na Paraíba, onze anos no rio São Francisco e quatro anos na cidade de
Bahia. O relatório de fato é composto de dois relatórios, um escrito em Lisboa em 1687 e outro
escrito em Quimper em 1705.
O frei passou o tempo na Paraíba na missão da atual cidade de Boqueirão. Em 1671 ele
partiu de Recife e chegou lá depois de uma viagem de 14 dias. Imagine as impressões que o
francês novato teve nesta viagem. Ele fala do calor, da seca, dos insetos e cobras, plantas com
espinhos e a comida fraca.
Um espaço maior é dedicado a uma grande pedra de nove pés de altura com gravações,
indicando que estamos diante de uma pedra da tradição itaquatiara. Ele consta que o musgo fez
algumas figuras invisíveis, mas interprete as outras como uma cruz, um globo e um rosário. Estes
são símbolos da sua própria religião, o catolicismo. Os índios que o acompanhavam revelaram o
segredo destas figuras. “Eles tinham conhecimento dessa pedra pela tradição de seus
antepassados, que lhes haviam dito que existia nos bosques uma determinada pedra que, sendo
encontrada pelos padres brancos, serviria de sinal de que eles seriam cristãos como os brancos”.
O frei vê nesta explicação uma profecia que se concretizou na sua missão. Ele chama a
de um sucesso no seu primeiro relatório. No segundo percebemos como esta missão foi difícil.
Ele enfrentou a luta pelos direitos dos índios Cariri para cultivar suas terras e viver em paz contra
os interesses de Francisco Dias de Ávila e outros fazendeiros como a família de Oliveira Ledo.
Ele aprendeu que a sua verdadeira missão não foi a cristianização dos Índios, mas a ganância dos
Portugueses que se chamavam de católicos.
No final do século nenhum missionário capuchinho da França trabalhava mais no meio
dos Cariris. Frei Martinho passou os últimos anos de sua vida em Lisboa olhando para o mar,
pensando nos Índios Cariris e sonhando com sua volta. Tudo indica que a sua interpretação das
figuras rupestres tinha sido otimista demais.
*Teólogo, membro da SPA
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