encontrados esteiras e outros tecidos em fibra vegetal quando de sua visita. A equipe da
SPA fotografou, mediu, mapeou e obteve
as coordenadas do abrigo funerário (Foto).

EXPEDIÇÂO DA SPA PARA AS
CIDADES DE ITABAIANA E PILAR
No dia 02 de fevereiro
uma equipe da Sociedade
Paraibana
de
Arqueologia,
formada pelos pesquisadores
Vanderley de Brito, Juvandi de
Souza Santos e Thomas Bruno
Oliveira, se deslocou para o
piemonte da Borborema com
objetivos de localizar o Alto dos
Currais, em Itabaiana, local onde
foram exumadas inúmeras urnas
funerárias, contendo esqueletos
humanos, por uma equipe do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, coordenado por
J. C. Carneiro, em 1910 e foram diagnosticados como resquícios culturais Tupi. O local
hoje está totalmente urbanizado sem qualquer indicativo aparente de tratar-se de um
cemitério indígena (Foto), certamente ainda jazem sepulturas sob os alicerces dos
imóveis. Dali, a equipe deslocou-se para a sede do município de Pilar com objetivo de
identificar possíveis vestígios da antiga missão jesuíta do Pilar. Novamente encontrou-se
uma área urbanizada que não oferece qualquer indicativo arqueológico aparente.
_______________________________________________________________________
EXPEDIÇÃO AO CARIRI
No dia 09 de fevereiro os expedicionários da SPA: Vanderley de Brito, Juvandi
de Souza Santos e Thomas Bruno Oliveira, se deslocaram para o sul do Cariri no objetivo
de visitar um cemitério indígena na localidade de Barra, município de Camalaú, que fora
descoberto pelo Pe. João J. Rietveld em meados da década de 1990. A equipe contou com
a colaboração de um guia local (Messias Oliveira) para encontrar o abrigo. No cemitério
existem inúmeros ossos humanos aflorados e, segundo relata o Pe. Rietveld, foram

Em seguida, a equipe deslocou-se
para o município de São José dos
Cordeiros no intuito de visitar uma ponte
em Arte Decor desativada nas imediações
urbanas da sede deste município.
Constatou-se que foi construído um prédio
em tijolos sobre a ponte (Foto), que está
sendo utilizado como depósito de ração
para gado por um morador da localidade.
Um desrespeito ao patrimônio que deveria
ser analisado pelo IPHAN para as devidas providências de embargue. Aproveitando a
visita à velha ponte desativada, a equipe visitou uma
ocorrência de itacoatiara rasa bem próximo dali
(Foto), à margem direita do riacho S. José dos
Cordeiros. Esta se encontra em bom estado de

conservação e foram tomadas
as
devidas
medidas
de
levantamento visual.

**************************************************
INFORMATIVO: O QUE É O PROJETO ARQUEOLOGIA DO CARIRI?
O projeto Arqueologia do Cariri é um desdobramento do projeto Arte rupestre da Bacia
do Rio Taperoá - A ordenação e representação de seus dados. O atual projeto foi aprovado pelo
CNPq em seu Edital Universal em 2005 e será finalizado em março deste ano, mas deve-se solicitar
uma continuidade do mesmo. O seu objetivo geral é: "Identificar, localizar e prospectar os sítios
arqueológicos correlacionados aos sítios de arte rupestre existentes na bacia do rio Taperoá, no
Cariri paraibano, visando a construção de uma relação entre esses componentes do registro
arqueológico para essa região do nordeste brasileiro." Sua abrangência espacial, mesmo contando
com as críticas mais puristas, está afeito ao que foi definido por Ruth Trindade de Almeida como
Cariris Velhos, procurando estabelecer uma continuidade de trabalhos arqueológicos no espaço
paraibano.
Mais informações: Carlos Xavier de Azevedo Netto (coordenador do Projeto). Membro da SPA e
Diretor do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional - NDIHR/UFPB

REUNIÃO DA SPA NA ULT

EXPEDIÇÃO A SÃO JOÃO DO CARIRI

Na tarde do dia 09 de
fevereiro, nas dependências da
Universidade Livre para o Trabalho –
ULT em Taperoá, houve a 1º Reunião
da SPA no mês. Onde os membros
Vanderley de Brito, Juvandi de Souza
Santos, Thomas Bruno Oliveira e
Balduíno Lélis de Farias, além de
discutir uma série de medidas
metodológicas para as pesquisas no
Cariri, fundaram uma sede de apoio da
SPA naquela Universidade. Mais uma interessante ação nos ‘cariris da Paraíba’,
região importantíssima para os estudos arqueológicos pré-históricos do Estado.

Na ULT; Juvandi de S. Santos, Balduíno Lélis, Vanderley de Brito e Thomas Bruno.

No dia 11 de fevereiro, uma equipe da SPA formada pelos pesquisadores Vanderley de
Brito, Juvandi de Souza Santos, Thomas Bruno Oliveira e Nivaldo Maracajá, realizaram
uma expedição ao interior do município de São João do Cariri onde visitaram inscrições
rupestres na localidade de Olho
D’água do Badalo, um sítio de
gravuras rasas situadas a margem
do riacho Gangorra que denominam
de Letreiros (Foto) e, em seguida
foram observar o estado de
conservação do sítio Picoitos (Foto
abaixo), próximo a BR 412. Ambos
os sítios visitados, felizmente, ainda
encontram-se em bom estado de
conservação. Todo o material levantado nos sítios tais como: fotos,
coordenadas, desenhos e medidas,
estão disponíveis para os associados que desejam desenvolver
Sítio Picoitos:
algum trabalho. Basta solicitar pelo e-mail da SPA.
Thomas, Juvandi, Nivaldo e Vanderley.

ARTIGO _________________________________________________

ARTIGO _________________________________________________

Inscrições rupestres: as Itaquatiaras do Ingá

Arqueologia no Brejo da Paraíba

Balduíno Lélis*

Carlos Alberto Azevedo*

Desde 1951, atento às notícias vinculadas em
jornais da terra, do sul e até mesmo do estrangeiro, fui
aos poucos levado a pesquisar as Itaquatiaras do Ingá e
outras do Nordeste; percorri milhares de quilômetros,
em regiões secas ou demasiadamente pluviosas, como as
da Serra do Ererê, fronteira do extremo norte brasileiro,
perseguindo um sonho comum a todos os pesquisadores,
que insistentemente têm procurado desvendar este
maravilhoso mistério das inscrições rupestres,
testemunhas silenciosas (!?) da Pré-História do nosso continente sul, e, talvez, chave
definitiva do enigmático caminho dos povos nômades, formadores étnicos dos indígenas
sul-americanos.
Todas as pesquisas nos conduzem, invariavelmente, a um raciocínio final e
verdadeiro: coletar as inscrições por decalque direto, fotos, registro de locação e algumas
outras providências que a técnica e o bom-senso científico recomendam, quando
convocados, a falar sobre as Itaquatiaras, procedamos, mais como expositivos do que
analíticos. Vamos então a um longo passeio no tempo, com os que fizeram desse enigma,
objeto de suas pesquisas e registro de suas opiniões.
Muitas foram as interpretações de historiadores ilustres e pesquisadores
renomados do Brasil e do estrangeiro sobre essas inscrições lapidares, alguns chegando ao
despautério de dar como obra de povos de outras latitudes como fenícios, egípcios etc., e
até chegaram a publicar traduções literais do Ingá, como se fosse um registro de
navegantes de Sidon, desesperados pelo naufrágio do seu barco e contando a sua angústia
por se encontrarem perdidos nessa outra parte do mundo e dizendo terem sacrificado um
jovem para aplacar a ira dos deuses, causadores daquele infortúnio; tradução essa baseada
em uma carta reconhecidamente apócrifa, pelas provas documentais hoje conhecidas
cientificamente como sem nenhum valor.
Sejamos pois práticos e objetivos: desçamos, portanto, ao exame puro e simples
das inscrições através do monolito do Ingá, a maior e a melhor representação dessas
lapidares, tomando-a como protótipo e visão comparativa das demais.
O monolito do Ingá, conhecido como pedra lavrada ou itaquatiara do Ingá,
localizado nas proximidades da cidade do mesmo nome, apresenta-se como um grande
bloco de rocha granítica, emergente do leito do rio Ingá, apresentando, ainda hoje, a
despeito do esfoleamento natural da rocha pelo intemperismo e ação térmica diferenciada,
a aparência de polimento efetuado por mãos humanas como o evidente propósito de
proteger as inscrições, em meia cana, ali inseridas.
*Museólogo da Universidade Livre para o Trabalho e membro da SPA.

A região arqueológica do Brejo não foi ainda
devidamente estudada. Seus sítios arqueológicos não
estão mapeados – e poucas são as sondagens realizadas
nessa microrregião da Paraíba.
Hoje, porém, o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep)
realiza os primeiros levantamentos dos sítios rupestres
inseridos nos vários municípios do Brejo.
No município de Bananeiras, selecionamos três sítios pré-históricos: Umari,
Pedra Preta e Gruta dos Morcegos. Esses sítios não estão muito distantes da sede do
município.
Quem primeiro nos chamou a atenção para estudar a arqueologia do Brejo
paraibano foi o cientista Leon Clerot – isso ainda na década de 1960, quando,
praticamente, ninguém se interessava por arqueologia na Paraíba. Havia apenas o
NEPA – Núcleo de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (1962) – e um cientista à
maneira antiga: Leon Clerot (era geólogo, arqueólogo, paleontólogo, museólogo e
etnógrafo).
Mais recentemente, isto é, nos anos 1990, a professora e arqueóloga Gabriela
Martin salientou, em um de seus estudos, a importância do Brejo como área
arqueológica.
Hoje, então, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba volta-se para
estudar esta microrregião – aceitando um convite da Prefeitura Municipal de
Bananeiras, para mapear os sítios arqueológicos e realizar um levantamento dos bens
móveis e imóveis do município.
Tomamos conhecimento da riqueza do patrimônio histórico e arqueológico
de Bananeiras. E outros sítios serão cadastrados, futuramente, na segunda etapa da
pesquisa.
O contato com a região forneceu vários dados importantes; informações valiosas que,
com certeza, servirão para outros trabalhos.
Uma das indagações é o sítio Três Canoas (fica a 18 km da sede do
município), localizado próximo ao rio Cacimba da Várzea e da Barragem de Jandaia,
no Curimataú. Despertou a nossa atenção, nesse Sítio, as enormes cacimbas
(tanques). Provavelmente, no Pleistoceno, era onde a fauna pleistocênica mitigava à
sede.
*Antropólogo do IPHAEP, membro da SPA.

ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIÊNCIA

NOVO LIVRO A CAMINHO

No dia 17 do mês, a Sociedade Paraibana de Arqueologia se fez presente no VII
encontro Sobre Pré-história Paraibana, evento inserido na programação do XVI Encontro
para a Nova Consciência. Pela manhã, no auditório do Museu de Arte Assis
Chateaubriand, o professor Vanderley de Brito ministrou a palestra: “Pesquisas
arqueológicas na Paraíba” e foi realizado, ainda nesta manhã, o lançamento do livro “A
serra de Bodopitá, pesquisas arqueológicas na Paraíba”. À tarde no Museu, abriu-se à
exposição “O Ingá no Litoral”, da artista plástica Evanice Santos da Associação de
Artistas Plásticos da Paraíba (ASSOCIART), que veio a convite da SPA. Enquanto no
âmbito da Faculdade de Administração da UEPB, o professor Juvandi de Souza Santos
ministrou a palestra “O atual estado de conservação dos sítios arqueológicos paraibanos”
e, em seguida, Thomas Bruno Oliveira ministrou a palestra: “As inscrições rupestres
marginais no contexto da Pedra do Ingá”. ainda neste recinto de educação superior,
ocorreu o lançamento do livro: “A Pedra do Ingá, itacoatiaras na Paraíba”, recentemente
publicado por Vanderley de Brito.

A associada da SPA Zélia Almeida está,
laboriosamente, trabalhando em um novo livro
que deverá vir a público entre fins de março e
início de abril. Este novo trabalho de Zélia
pretende abordar questões turísticas da Paraíba,
envolvendo também, é claro, nosso patrimônio
arqueológico sugestivo à visitação.

___________________________________________________________

Mais novo livro do
Prof. Juvandi
Acaba de chegar da
editora o mais novo lançamento
sobre pré-história paraibana do
associado Juvandi de Souza
Santos, o livro: “Ocorrências de
itacoatiaras na Paraíba”. O
material já está nas livrarias e o
lançamento ocorreu no dia 26 de
fevereiro, nos turnos tarde e
noite, no campus III da
Universidade
Estadual
da
Paraíba, em Guarabira.

***********************************************************
EDITAL SPA. no 02-01/2007.

A Sociedade Paraibana de Arqueologia é formada, a princípio, por 25 cadeiras.
Os candidatos são sugeridos por qualquer membro, convidados pela Direção e filiação é
submetida à Assembléia Geral para julgamento de sua relevância e serviços prestados á
arqueologia paraibana. Caso aceito é registrado nos livros de ata e de filiação, passando a
integrar o corpo da Instituição de maneira vitalícia. Paralelo a este quadro vitalício, a SPA
dispõe de 10 vagas para honorários.
No dia 28/02/2007 a SPA promoveu uma Assembléia Geral para o estudo dos
candidatos convidados a filiar-se à Sociedade. Por força desta Assembléia, a partir da data
constante no livro de Ata no 01 da SPA, estabeleceu-se o primeiro quadro parcial de
membros fundadores e suas respectivas cadeiras:
QUADRO DE SÓCIOS FUNDADORES DA SPA
(Cadeiras por ordem de filiação)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vanderley de Brito
Juvandi de Souza Santos
Thomas Bruno Pereira de Oliveira
Sheila Maria Dias Farias
Mali Pereira Trevas
Carlos Alberto Azevedo
Zélia Maria de Almeida
Eduardo Pazera Júnior
Calos Xavier de Azevedo Netto
Carlos Antônio Belarmino Alves
Jan Joris Rietveld
Luiz de Alvarenga Galdino
Alexandre José M. da Fonseca

14. Alice Rubini Liedke
15. Edvaldo da Cunha Lira
16. Antônio Clarindo B. de Souza
17. Balduíno Lélis de Farias
18. Nivaldo Maracajá Filho
19. Hilton Gouvêa de Araújo
20. Ana Glória da Silva Marinho
21.
22.
23.
24.
25.

ARTIGO _______________________________________________________________
A Muralha do Meio do Mundo
Vanderley de Brito*
Desde que o jornalista Gilvan de Brito publicou
a obra “Viagem ao Desconhecido”, cuja primeira edição
é de 1988, relatando a existência de um enigmático e
extenso caminho de pedras linearmente distribuído
numa extensão superior a 100 km, atravessando vários
municípios do cariri paraibano, com blocos eretos de até
10m de altura e pedras arrumadas umas sobre as outras e
afirmou tratar-se de ruínas de um aqueduto pré-histórico
feitos por antigos povos para solucionar a falta de água
potável na região, muito se vem aventando esta sedutora argüição para explicar aqueles
bizarros amontoados de pedra.
Diversos outros pesquisadores ocasionais também se ocuparam de escrever
sobre o tema reforçando a teoria e, em alguns casos até, enfeitando ainda mais com novos
elementos imaginativos. Desta forma, a Muralha do Meio do Mundo tornou-se uma lenda
permeada no imaginário dos desavisados. Desde os simples homens do campo até
acadêmicos que, seguindo pela BR 412 com destino ao Cariri vão vendo estes
amontoados de pedras surgindo e desaparecendo no cenário, para surgirem novamente
mais adiante, e deixando a imaginação fluir ao deleite do sensacional.
Uma das principais características de um pesquisador honesto com a ciência é o
ceticismo, pois só traz à público uma informação quando aferida e fundamentada. Suas
referências bibliográficas também são cuidadosamente selecionadas, utilizando-se de
autores conceituados no campo científico. Portanto, nunca se utilizariam da tendenciosa
fonte de um jornalista, cuja especificidade não o compromete, para endossar uma teoria
de teor bombástico.
Basta ser um pouco lúcido para ver que esta idéia, com todo respeito, deve sua
existência apenas à imaginação criadora de seu autor. Um aqueduto, suponho, deve partir
de um grande reservatório e conduzir água, por gravidade, a um núcleo populacional. Pois
bem, no cariri da Paraíba não existe nenhuma localidade que sugira ter existido um
grande volume hídrico represo num passado distante, nem tão pouco ruínas de uma
cidade ou logradouro pré-histórico.
Esses amontoados rochosos não passam de restos residuais de elevações maiores,
soerguidos em meio uma falha geológica, fragmentados pelos agentes da intempérie
constituindo grandes blocos superpostos, cujo alguns destes foram selecionados, talvez
por sua magnitude natural, para a realização de inscrições rupestres. Portanto, o que ficou
denominado como a Muralha do Meio do Mundo, na crueza da realidade, não passa de
diques distribuídos a esmo em meio à caatinga, um cenário prosaico do nordeste
brasileiro. Esta idéia absurda de aqueduto pré-histórico em nosso cariri só vem provar o
quanto tênue é a fronteira entre a realidade e a ficção.
*Historiador, membro da SPA

UM ADEUS AO HISTORIADOR FÁBIO
Morreu recentemente, de forma precoce, em um acidente automobilístico na BR
230, próximo a João Pessoa, o professor da UFCG e historiador Fábio Gutemberg. Uma
perda irreparável para a comunidade acadêmica paraibana e, em especial, para toda a
sociedade de Campina Grande. Cidade para qual dirigiu a maioria de seus estudos
históricos.
***************************************
ENCONTRO EM GUARABIRA
A SPA e a Universidade Estadual da Paraíba promoveram no dia 26 de fevereiro
o I Encontro da Sociedade Paraibana de Arqueologia. O evento estendeu-se das 15:00 às
20:00h e foi ministrado no auditório da UEPB, campus III, na cidade de Guarabira.
O Encontro teve por objetivo tratar de temas inerentes aos estudos de
arqueologia pré-histórica na Paraíba. Em presença de estudantes, professores e
pesquisadores. o Encontro foi uma feliz oportunidade de intercâmbio científico, onde
diversos temas da investigação do passado primitivo foram abordados pelos palestrantes.
Foi observado com admiração a presença em massa de um público jovem, atento e
numeroso.
A mesa de debatedores e palestrantes foi formada por representantes das duas
entidades promotoras do evento; os historiadores Vanderley de Brito e Juvandi de Souza
Santos, o historiando Thomas Bruno Oliveira, o geógrafo Carlos Belarmino Alves, a
antropóloga Ana Glória Marinho e o jornalista Hilton Gouvêa. Na oportunidade também
foram lançados os livros: “Ocorrências de itacoatiaras na Paraíba”, de Juvandi Santos e
“A Pedra do Ingá: itacoatiaras na Paraíba”, de Vanderley de Brito.

ARTIGO _______________________________________________________________
O sítio arqueológico Poção
Thomas Bruno Oliveira*

O sítio arqueológico Poção, é um conjunto
de grandes blocos rochosos contendo gravuras
rupestres, localizado a 7 km da zona urbana do
município de Serra Branca, mais precisamente na
localidade Poção, nas proximidades da residência
do Sr. Daé Borba.
É composto de um conjunto de
desmedidos blocos graníticos que talvez tenham desfraldado-se de um enorme
batólito por efeitos tectônicos ou mesmo térmicos. Seu dorso é relativamente plano e
fica à 6m do solo, acessível por pedras menores provendo degraus, facilitando a
subida sem que seja necessário qualquer tipo de equipamento especial de escalada.
Seu testemunho rupestre é composto de inúmeras gravuras realizadas sob técnica
monocrômica. São gravuras apenas raspadas e pouco profundas em um painel
horizontal de grande proporção, contendo curiosos conjuntos de círculos concêntricos
e diversas formas onduladas ora em forma de correntes, ora formando ondas
simétricas. Testemunha-se também a presença de um conjunto de capsulares que dão
a impressão de pontilhar algum desenho que porventura seria produzido. Neste
conjunto, nota-se uma maior profundidade que pode chegar a 2mm.
As gravuras que mais intrigam neste sítio são duas linhas paralelas que
cruzam o lajedo de sul a norte. São semelhante à trilhos, dividindo o painel rupestre
de maneira distinta em dois conjuntos, em seu lado esquerdo o painel está
configurado com diversos símbolos num amplo espaço, de forma bem espalhada
(nele encontramos o grupo de capsulares descrito anteriormente) e do lado direito há
uma concentração de símbolos em um curto espaço com a predominância dos
círculos concêntricos.
Observando-o, de sul a norte, vemos que estas linhas formam um caminho
imaginário que seguindo em linha reta terá como destino a Serra do Jatobá, um dos
monumentos mais interessantes do relevo da região, visível num raio de 80km. Esta
serra abriga além de várias lagoas uma grande quantidade da espécie arbórea da
família das leguminosas (Hymenaea courbaril) conhecida por Jatobá, cujo poderio
medicinal é bastante conhecido. Seriam estas linhas alguma indicação do relevo ou
mesmo hídrica? Que queriam dizer os nossos primitivos que gravaram aqueles
blocos? Certo mesmo é que não é comum na região do cariri existir sítios de gravuras
rupestres gravados em piso e com a técnica monocrômica, levando-nos a sugerir uma
intrusão cultural naquela região.
*Acadêmico de História – UEPB, Membro da SPA
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