Todo esse laborioso trabalho tem por objetivo enriquecer o acervo documental e
bibliográfico da Sociedade, assim como oferecer subsídios para produção intelectual dos
filiados à Sociedade. A equipe também adquiriu diversos números da Revista Clio e
realizou a doação dos mais recentes livros de nossos associados e exemplares impressos de
nossos Boletins às bibliotecas da UFPE.
Durante o percurso de retorno, os expedicionários fizeram escala em João Pessoa
para uma breve passagem pela sede do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano para
também doar exemplares dos livros ao acervo desta importante casa da memória paraibana.
A socialização de material e o intercâmbio acadêmico são extremamente salutares
para o fomento de nossa arqueologia regional.

********************************************************

PESQUISA NOS ARQUIVOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUEOLOGIA DA
UFPE
No dia 12 de março do corrente, os pesquisadores da Sociedade: Vanderley de Brito,
Juvandi de Souza Santos e Thomas Bruno Oliveira (foto) realizaram uma expedição à
Recife com intuito de fotocopiar material bibliográfico sobre arqueologia em território
paraibano nos arquivos da biblioteca do Programa de Pós-graduação em Arqueologia da
Universidade Federal de Pernambuco. A caminho da capital pernambucana, os
expedicionários fizeram uma escala na cidade de Ingá, onde se encontraram com o Sr.
Renato Alves, guardião da célebre Pedra do Ingá, para deixar mais livros a serem vendidos
na Itacoatiara para que os turistas entendam melhor aquele sítio pré-histórico.
Em Recife, no âmbito da UFPE, os pesquisadores foram recebidos pela bibliotecária
Doralice Rodrigues,
que já havia sido
notificada
do
objetivo da visita.
Os
pesquisadores
passaram
horas no arquivo
selecionando e fotocopiando textos e
documentos raros, a
exemplo de uma
séria de Boletins da
década
de
70
produzidos
pelo
Centro Brasileiro de
Arqueologia
relatando expedições à Paraíba e documentos referentes as pesquisas de Ruth Trindade de
Almeida no Estado.

VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
Uma equipe da SPA, formada pelos
pesquisadores Vanderley de Brito, Juvandi de
Souza Santos e Thomas Bruno Oliveira, se

deslocou no dia 13 de março para o
município de Cruz do Espírito Santo,
distante 116 km de Campina Grande, para
um levantamento parcial do patrimônio
arquitetônico deste município da Zona da
Mata paraibana.
Os pesquisadores identificaram prédios com estilos diversos na área urbana,
inclusive a igreja matriz (foto), e, na região rural encontraram uma capela ostentando o
brasão do império em sua fachada (foto).

REUNIÃO EM JUAZEIRINHO

ARTIGO________________________________________________________
No dia 14 de março, o
presidente da SPA, prof.
Vanderley de Brito, realizou
uma expedição ao município de
Juazeirinho, onde se reuniu na
Casa Paroquial com o membro
Pe. João Jorge Rietveld (foto)
para tratar do livro que este
sacerdote
pesquisador
está
trabalhando sobre o município.
Na ocasião, Pe. João adquiriu
alguns exemplares dos livros
sobre a Pedra do Ingá e a Serra
de Bodopitá para distribuir em
sua paróquia.

_______________________________________________________________________
JUVANDI VIAJA PARA O RIO GRANDE DO SUL
Ás 03h do dia 16 de março, o pesquisador Juvandi de Souza Santos embarcou,
com destino a Porto Alegre, para iniciar seu doutoramento em arqueologia pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O associado também se encontra matriculado
no doutorado em arqueologia da UFPE e pretende cursar paralelamente nas duas
universidades num sistema de transferência de créditos. Assim, quando encerrar os créditos
na PUC, o pesquisador retornará para o Nordeste para iniciar o ano letivo na UFPE em
julho do corrente.
Segundo o próprio Juvandi, suas teses serão em favor do indígena nas missões
religiosas do período colonial e na presença da Tradição Nordeste de registros rupestres nos
Cariris Velhos da Paraíba.
_______________________________________________________________________
ZANETTINI ARQUEOLOGIA
O historiador Juliano Meneghello fez contato com a direção da SPA através do
IPHAN para tratar sobre um trabalho decorrente da Licença Ambiental referente à malha
ferroviária da Companhia Ferroviária do Nordeste, onde será feito, através da empresa
Zanettini Arqueologia o salvamento arqueológico dos sítios próximos a linha férrea. A SPA
se fará parceira orientando o empreendimento no território paraibano, nos municípios por
onde a ferrovia cruza. Em contrapartida, a empresa montará e enviará ao IPHAN e à SPA
um mapa com a localização dos sítios arqueológicos registrados no Estado para fins de
registro nacional.

Painel de Ingá em silicone
Hilton Gouvêa*
Em 1996, o arqueólogo Abel Prieur, do Centro
Nacional de Pesquisa Científica da França, liderando uma
equipe de doze bolsistas estagiários e técnicos em gravuras
rupestres, registrou em molde de silicone diversas réplicas
das itacoatiaras de Ingá, no interior da Paraíba, a 96
quilômetros de João Pessoa.
Ele explicou à paleantóloga Mali Trevas,
coordenadora do Museu de história Natural de Ingá que,
agora, o monumento mais representativo de gravura rupestre
no Brasil nunca será apagado. O processo permite a
perpetuação das gravuras, mesmo que os liquens e as intempéries do agreste insistam em
destruí-las.
O grupo de Prieur passou um mês no sítio arqueológico da Pedra do Ingá onde, há
milhares de anos - um técnico americano atestou que as inscrições existem desde o ano
5.200 antes de Cristo -, civilizações ainda não identificadas se expressaram artisticamente
utilizando artefatos de pedra para imprimir gravuras na rocha. O painel de Ingá é
importante para os estudiosos do mundo inteiro porque tem inscrições não decifradas,
dispostas numa área de aproximadamente dezessete metros de comprimento por três metros
de altura.
O molde em silicone retirado da Pedra do Ingá funciona como um negativo de
gravura. A partir dele pode-se reproduzir peças idênticas à original com precisão de
mícrons. Equivale a dizer que, se esta técnica for utilizada para moldar o rosto de uma
pessoa, os detalhes seriam capazes de registrar a presença dos poros.
O trabalho custou R$ 9,6 mil e resultou de um convênio entre o Instituto francês, a
Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal da Paraíba e o Governo
Estadual da Paraíba. A gravação permite ainda que, por meio da réplica, a pedra seja
estudada em outras instituições e levada para congressos de arqueologia.
Pesquisadores de todas as partes do mundo ainda tentam desvendar o que motivou
grupos pré-históricos a produzir verdadeiros painéis de arte rupestre utilizando só as mãos e
uma pedra lascada. Acreditam os arqueólogos da UFPE que os petróglifos estão
relacionados aos cultos das águas, recurso escasso no semi-árido nordestino há milhares de
anos. Linhas onduladas, que parecem imitar o movimento das águas, são uma das
representações mais constantes na Pedra do Ingá e em todas as gravuras da chamada
tradição Itacoatiara, por coincidência encontrada nas rochas das margens e dos leitos dos
cursos de água.

Jornalista, membro da SPA.

COLETÂNEA DE ARTIGOS SOBRE A PRÉ-HISTÓRIA PARAIBANA

ARTIGO ______________________________________________________________

Os membros da SPA: Thomas Bruno Oliveira, Vanderley de Brito, Juvandi de
Souza Santos e Carlos Belarmino, estão preparando um livro coletânea sobre pré-história
paraibana. Já constam seis textos para compor a coletânea e a meta é dez artigos. Por isso,
os membros estão convidados a participar mediante uma taxa de 150 reais que devem
ajudar a cobrir a totalidade das despesas gráficas, correção ortográfica e indexação. Cada
participante receberá 10 exemplares e o restante será distribuído entre bibliotecas afins e
comercializado para levantar fundos para uma nova publicação de coletânea. Para os
interessados, os artigos deverão ter no máximo cinco laudas, em fonte Times New Roman
12 e espaçamento simples. Desde que não ultrapasse o número de laudas, é permitido
inserir ilustrações.
A artista plástica Sheila Dias
Farias, da SPA, já pintou um
quadro, retratando um sepultamento secundário numa loca
cemitério existente na serra de
Bodopitá, para ilustrar a capa da
coletânea (foto).
Esse trabalho de reunir textos de
arqueologia paraibana num livro é
interessante porque aqueles que
participam, além de enriquecer
seus currículos, expõem seus
pensamentos e contribuem para o
desenvolvimento
de
nossa
incipiente arqueologia.

Mapa do número de ocorrências de inscrições rupestres nos municípios da Paraíba

_______________________________________________________________________
NOVO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
A Sociedade vem recebendo com certa freqüência livros e materiais diversos
relacionados à arqueologia em território paraibano. As doações são do associado da SPA e
membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo Luís Galdino, dono de copiosa
biblioteca particular na capital de São Paulo. A maioria do material recebido é raro, a
exemplo da obra “Cidades petrificadas e inscrições lapidares no Brasil”, de Tristão Araripe,
publicada em 1887; “Antiga História do Brasil (de 1100a.C a 1500 d.C.)”, de Ludwig
Schwennhagen; e muitos artigos do associado Luís Galdino e do José Anthero Pereira Jr.
sobre a Pedra do Ingá e outras itacoatiaras paraibanas.
Todo o material está disponível para os associados na sede da SPA para consulta
ou cópia deste acervo bibliográfico.
Somos infinitamente gratos ao membro Luís Galdino que, mesmo estando muito
distante da Paraíba, vem contribuindo com a Sociedade de maneira dinâmica e
despretensiosa.

Eduardo Pazera Jr.*
O presente trabalho visa comentar o mapa geral
preliminar dos sítios pré-históricos da Paraíba. Este mapa
retrata o número total de sítios arqueológicos pré-cabralinos
encontrados em cada um dos municípios do estado de acordo
com nosso levantamento efetuado em 1998.
Para a elaboração do mapa utilizou-se como cartabase o mapa (ainda inédito) da Fundação Casa de José
Américo com a mais recente divisão municipal do Estado da
Paraíba.
Foram lançados no mapa cerca de 143 sítios préhistóricos conspícuos em 69 municípios. A maioria destes
municípios (44) apresenta apenas uma ocorrência e somente um único chega a registrar até
10, como é o caso de Serra Branca. Esses números poderão sofrer alterações com uma
verificação cuidadosa no campo, em virtude, até mesmo, do critério de conceituação dos
sítios. Até que ponto uma rocha lavrada situada a uma determinada distância de outras
constitui um mesmo sítio ou faz parte de um outro? Só mesmo uma pesquisa científica
poderá revelar. Não há dúvidas que o número real de sítios de interesse arqueológico deve
ser bem maior, pois ainda faltam mais informações e pesquisas para o resgate de outros
locais.
Observando o mapa, percebe-se o vazio das legendas nos municípios do Litoral
paraibano, apesar da reconhecida antiguidade do povoamento pré-histórico, o que já era
esperado devido à inexistência de material rochoso adequado para inscrições.
Avulta o número de achados na área conhecida tradicionalmente como “Cariris
Velhos”, no centro-sul do estado, no Planalto da Borborema. Os “Cariris Velhos”
correspondem a uma das áreas mais secas do Brasil, abrangendo uma superfície de pouco
menos de 14000 km2 (ou seja, quase 25% da área do estado). Essa unidade regional registra
21 municípios com ocorrências arqueológicas correspondentes a 51 sítios. Dados
expressivos se comparados com os totais de 69 municípios e 143 sítios, respectivamente,
para o total do estado. destaca-se, sobretudo São João Do Cariri e o novel município de Boa
Vista. Em Boa Vista localiza-se o “Sítio Bravo” com um espetacular conjunto de inscrições
líticas, das poucas que apresentam certa semelhança com as de Ingá. Vale ressaltar que fica
a dúvida se a riqueza arqueológica dos Cariris Velhos é efetiva, ou simples resultado do
melhor conhecimento de seus sítios, fruto do denodado esforço de estudiosos como os da
pioneira Ruth Trindade e de Elisa Cabral. Elisa realizou um vídeo e publicou um livro (com
vários colaboradores) e que contém belíssimas fotos de grande representatividade da
natureza e do legado arqueológico dos Cariris Velhos.
*Geógrafo, membro da SPA.

EXPEDIÇÃO À BOA VISTA

ARTIGO _______________________________________________________________

No dia 25 de março os membros da
SPA Vanderley de Brito e Thomas Bruno
Oliveira realizaram uma expedição ao
município de Boa Vista para identificar
um sítio de gravuras rupestres no sítio
Olho D’água, cuja indicação constava no
livro de coleta de informações de sítios
arqueológicos
da
entidade.
Os
expedicionários localizaram o referido
sítio na propriedade de Mac Arthur Lacete
Barros onde reside Antônio Raposo, que
gentilmente serviu de guia até a local
conhecido como Baixa de Areia onde se
encontrava a pedra gravada em meio à
caatinga (foto).
Trata-se de um bloco granítico com
um painel medindo 3,5m por 1,8m
composto por gravuras picoteadas e
intrusões de pinturas rupestres nas cores
vermelha e amarela. Constatou-se que este
sítio não está em território político de Boa
Vista, mas em terras ainda pertencentes à
área do município de Campina Grande. Coordenadas: 07o 12’ 25.1” e 36o 06’ 37.7”
O mesmo guia informou aos estudiosos que no sítio Mônica, distante 10 km dali,
também haviam inscrições semelhantes numa pedra. Prontamente, os expedicionários
rumaram para este sítio, já em Boa Vista, em propriedade de Marluce Soledade de Lima,
para identificar e levantar a ocorrência. O sítio também se trata de um bloco em granito em
meio à vegetação (foto), cuja superfície vertical direcionada para o norte, onde forma-se um
abrigo sob a aba da pedra, contém gravuras picoteadas associadas com pinturas, compondo
um painel de 2m por 2,3m. Coordenadas: 07o 12’ 10.3” e 36o 10’ 02.2”
Os sítios, que
ficaram denominados de
Baixa de Areia e Pedra
da Mônica, são bem
semelhantes, tanto na
técnica (picoteamento
associado com pinturas),
seleção de suporte e
composição
gráfica,
atendendo a uma característica emblemática já
verificada
naquela
região transitória entre o
agreste e o semi-árido
paraibano.

Utilização de plantas alucinógenas no Paleolítico Superior
Carlos Antônio Belarmino Alves*
Acredita-se que o homem do Paleolítico
Superior, período no qual se constitui a ocupação do
território paraibano e também de várias partes do Brasil e
mundo, não pintava sem o uso de beberagem a base de
raízes, sementes, folhas e frutos de nossa flora, que lhe
provocavam alucinações, fazendo-os entrar em transe.
Assegura o padre João Jorge Rietveld que os
psicólogos conhecem o fenômeno que se chama de
fosfenos, o qual está sendo definido como uma impressão
luminosa que se experimenta comprimindo o globo ocular
com pálpebras fechadas, ou ainda quando se ingere
plantas alucinógenas. Elas aparecem muito nos desenhos
rupestres encontrados em diversas partes do mundo.
As diversas drogas utilizadas pelos índios sul-americanos para fins medicinais,
alucinógenos e rituais foram objeto de estudos de pesquisadores. Descreve Gabriela Martin
que a maioria das plantas são alcalóides, derivadas de plantas malpignáceas (tóxicas) que
produzem, quando inaladas ou bebidas, vertigens, náuseas, vômitos, seguidas de
alucinações visuais de cores brilhantes que podem ser de grande beleza, mas também
podem produzir sensações de eminente perigo, perseguição e terror.
No Brasil, o assunto é tratado por Beltrão, cujo trabalho, além de favorecer um
levantamento da fauna e flora, enfatiza a existência de possíveis representações de
fenômenos astronômicos, relacionado ainda os painéis, nos quais os grafismos puros
poderiam ter sido elaborados sob efeito de pscotrópicos. Essa referência detém-se a certos
desenhos rupestres considerados como abstratos na pintura e, sobretudo na gravura. Para
Gabriela Martin, todos os povos de todas as culturas utilizam ou utilizaram algum tipo de
droga para rituais religiosos, afastamento do mal e homenagem às divindades, além de fins
medicinais ou como forma de alcançar nível de satisfação.
As nossas pinturas rupestres são repletas de cultos fitomorfos com uso de ervas
pelo artesão conhecidas ainda hoje em nosso território, como: jurema (do Tupi: iu –r – ema)
branca (Mimosa cassalpiniaefolia Benth), preta (Hostilis benth. Família leguminosae);
coroa-de-frade (Cactácea melo actus); capitão do campo (Kielmeryera sp., Família
sutteferiae); quixaba (Bunelia sartarum Mart. Família sapotácea); maniçoba (manihot
Pseudoglazio VIII Pax. 7 Hoffmann Família euphorbiaceae); jurubeba (solanum paludo
sumhoric. Família solanácea); juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart. Família rytannaceae); romã
( punica granatum I. família punicáceas) etc. estas que ainda hoje encontram-se presentes
nas proximidades das inscrições em vários locais do interior paraibano. Não há dúvida de
que o homem do Paleolítico Superior utilizava-se da plantas alucinógenas.
*Professor da UEPB, membro da SPA.

PERFIL ______________________________________________________
Dom Inocêncio Nóbrega: Um Quixote do Cariri
Por Carlos Alberto Azevedo*
Há décadas que conheço Inocêncio Nóbrega Filho (foto) – continua o mesmo de
sempre: dinâmico, romântico, utópico -. Um Dom Quixote, nascido no Cariri paraibano.
Com Inocêncio fiz a minha primeira incursão pelos domínios da arqueologia préhistórica e histórica. Escavamos um sítio arqueológico em
Soledade. Vendeu uns garrotes (no tempo das vacas gordas) para
financiar esse projeto de pesquisa. Até hoje, sua família não me
perdoa, por ter tocado no patrimônio dos Nóbrega.
Anos depois, na década de sessenta, fundamos o Núcleo
de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (NEPA). Pesquisamos,
escavamos, removemos muita terra – trouxemos à tona vários itens
arqueológicos. Fomos pioneiros na área de arqueologia histórica
na Paraíba.
Em 1964, agitamos, subvertemos, contestamos os milicos
que tomaram o poder. Pouco antes do golpe militar de primeiro de
abril, fomos crucificados pelos burgueses (fascistas) na Faculdade
de Direito da UFPB. Foi um verdadeiro auto-de-fé, contando com
a presença sinistra de membros da Tradição, Família e Propriedade (TFP).
Sobrevivemos, estamos vivos, vivos e rebeldes, ainda, aos sessenta e tantos anos.
Sonhamos – e por que não? – com um Brasil melhor. Com o povo brasileiro vivendo
dignamente. Sem miséria. Sem SUS. Sem sustos.
Somos, sim, utópicos – porém, politicamente corretos.
*Antropólogo e membro da SPA
________________________________________________________________________
Nota da Redação: Por sugestão do associado Carlos Alberto Azevedo, a partir desse
número, nosso Boletim passará a apresentar textos de nossos membros compondo perfis de
pesquisadores da arqueologia paraibana. Uma idéia muito interessante que possibilitará um
estudo intrínseco da história de nossa arqueologia regional.
________________________________________________________________________
NOVOS ASSOCIADOS
Estamos com novos e ilustres candidatos para o quadro de membros da SPA: o
professor Robson Rubenilson que pretende ser correspondente em Picuí, o historiador
paraibano Roberto Ribeiro que visa ser correspondente em Sergipe e o escritor paraibano
Pedro Nunes da cidade de Recife. Todos tem ações no campo da pré-história paraibana e
serão pauta na próxima assembléia da Sociedade.

PROJETO ‘CONHECENDO A PARAÍBA’
O associado Thomas Bruno Oliveira está desenvolvendo um trabalho onde
apresenta os municípios paraibanos, suas particularidades geográficas, históricas,
arqueológicas e curiosidades, através de textos que vem sendo publicados no jornal Diário
da Borborema. O trabalho é muito rico em dados e, como não podia ser diferente, trata do
acervo arqueológico de cada município trabalhado. Os artigos são publicados nos sábados
neste jornal de Campina Grande e podem ser acessados no site do Diário (www.db.com.br)
clicando no link do DB.
*******************************************
A VOLTA DE MALI TREVAS

A pesquisadora e sócia da SPA, que
durante toda a década de 1990 desenvolveu
importantes
pesquisas
arqueológicas
e
paleontológicas na Paraíba, está de volta. Mali
por muitos anos residiu no município de Sapé e
não mais desenvolvia projetos nas áreas.
Atualmente voltou a residir em Campina
Grande e pretende dar continuidade aos
estudos. Recentemente fez contato com a
direção da SPA e logo haverá uma reunião com
essa pesquisadora para conhecermos suas
intenções de trabalho.

RECONHECIMENTO

A
professora
Gabriela Martin, da
Pós graduação em
arqueologia
da
UFPE, autora da
obra “Pré-história do
Nordeste do Brasil”,
recentemente enviou
e-mail para a direção da SPA parabenizando os esforços
em prol da arqueologia regional.

________________________________________________________________________
O SEGREDO DAS ITACOATIARAS
O pesquisador Vanderley de Brito está processando um trabalho relacionado às
itacoatiaras e, para o bom desenvolvimento deste, está precisando de um trabalho escrito
por Luís Câmara Cascudo em 1967, sob o título: “O segredo das itacoatiaras: em memória
de Stradelli”, publicado no volume 10 da Série Euclides da Cunha. Segundo Vanderley,
neste trabalho o naturalista recolhe na tradição oral dos indígenas o segredo das gravuras
rupestres. Quem tiver acesso a este trabalho poderá entrar em contato com Vanderley
através do e-mail vanderleydebrito@gmail.com ou telefone (083) 3321-0998.

APRESENTANDO O ACERVO ARQUEOLÓGICO DA PARAÍBA ___________________________
SÍTIO ARQUEOLÓGICO CAXINGÓ
Por: Vanderley de Brito
Situa-se no município de Prata, no Cariri da Paraíba, 6km nordeste da sede do
município, cujo acesso se dá
por uma estrada de terra e
1km se envereda a pé por
trilha em meio uma caatinga
fechada de médio porte.
O sítio trata-se de
um abrigo formado pela
sobreposição de rochas e o
testemunho indicativo é um
painel rupestre no granito
medindo 1,10m x 1,10m
estampado na parede vertical,
levemente inclinada, na parte
interna do abrigo que mede
2,7m de altura por 6m de
profundidade e 7m de
largura. O piso é sedimentado
e apresenta cacos de cerâmica aflorados pela água que escorre da pedra e passa em filete
pelo abrigo no período de inverno.
Muito interessante é a composição do painel, com a exceção de uma estilização
palmática na cor laranja, toda estampa foi realizada na rara cor branca e representa seres
antropomorfos. Um dos quais parece ostentar na mão direita um machado do tipo
semilunar, enquanto os demais se apresentam com ausência das cabeças.
________________________________________________________________________
Nota da Redação: O Boletim Informativo da SPA é um veículo que circula tanto para os
associados quanto para outros, pesquisadores e instituições, interessados. Tem o objetivo de
divulgar o patrimônio arqueológico da Paraíba e as eventuais pesquisas que estão em
marcha no seu âmbito. Por isso, é importante recebermos contribuições, tanto dos
associados quanto do público geral, para que possamos enriquecer nosso conteúdo.
Aceitamos artigos, notas, críticas, sugestões e fotos que venham somar aos dados que
estamos divulgando. Assim, poderemos fomentar nossa arqueologia, formular uma
metodologia relativamente definitiva e nos enquadrar nos paradigmas das muitas outras
instituições afins.
______________________________________________________________________
DEMANDA: Estamos precisando estabelecer contato com a professora Ruth Trindade de
Almeida. É de nosso conhecimento que ela reside atualmente em Recife. Quem tiver um de
seus contatos, nos informe através do e-mail: sparqueologia@gmail.com Somos gratos!
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