NA SEMANA SANTA
No dia 05 do corrente, o pesquisador Juvandi de Souza Santos, que no mês
passado havia embarcado para o Rio Grande do Sul para cursar o doutorado, aproveitou o
feriadão da Semana Santa para vir à Campina Grande. Na oportunidade, trouxe um
interessante material bibliográfico fotocopiado, para o acervo da SPA. Dentre estes, o livro
“Introdução ao estudo da arqueologia brasileira”, de José Anthero Pereira Jr., “Inscrições e
tradições da América Pré-histórica” de Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, “Os
naturalistas viajantes dos séc. XVIII e XIX e a etnografia indígena” de Theodoro Sampaio e
Carlos Teschauer e outros mais relacionados a arqueologia gaúcha e européia.
_________________________________________________________________________
EXPEDIÇÂO À PEDRA DO INGÁ
ESTUDOS NA MICROREGIÃO DE ITABAIANA
No dia 02 de abril o presidente da SPA recebeu em sua residência a visita do
pesquisador Lúcio Farias, do município de Itatuba. O estudioso é um grande conhecedor
das ocorrências arqueológicas da microrregião paraibana de Itabaiana (segundo
classificação do Atlas da Paraíba desenvolvido por Janete Lins Rodrigues) e,
periodicamente, visita o professor Vanderley para trazer as novidades da região. Na ocasião
ficou programada uma expedição para o mês de maio com objetivo de levantar uma
ocorrência de inscrições rupestres recém descoberta pelo pesquisador no território do
município de Natuba. Na oportunidade, Lúcio demonstrou interesse em filiar-se à SPA,
tendo como pré-requisito a sua contribuição para o desenvolvimento dos estudos
arqueológicos no Estado.
REQUERIMENTO DE TOMBAMENTO
Através do requerimento no
1464/2007, do dia 20 de março, o
Deputado Estadual Raniery Paulino
apresentou, na Assembléia Legislativa, uma ementa requerimento, na
forma regimental, ao governador do
Estado, Cássio Cunha Lima, de
levantamento para tombamento do
sítio arqueológico Pedra da Viola
(foto), localizado no sítio Maciel,
município de Guarabira.
Este sítio de gravuras rupestres existente na margem esquerda do rio Araçagimirim encontra-se parcialmente soterrado por meio do assoreamento deste curso hídrico do
brejo da Paraíba. A descoberta, divulgação e estudo do referido sítio se deve ao pesquisador
da SPA Carlos Antônio Belarmino Alves.

Na manhã do dia 07 de
abril
os
pesquisadores
Vanderley de Brito, Juvandi de
Souza Santos e Thomas Bruno
Oliveira
realizaram
uma
expedição
ao
monumento
rupestre do Ingá. É objetivo da
SPA realizar pelo menos uma
expedição a cada dois meses à
este célebre sítio de gravuras
rupestres que sempre é objeto
de visitas e estudos. Assim, a
Sociedade fica a par de tudo
que se passa nesse importante
sítio arqueológico.
A Pedra do Ingá é um importante testemunho rupestre paraibano e precisa receber
toda atenção. É objetivo também da SPA fotocopiar todos os livros de assinaturas dos
visitantes da Itacoatiara, para que o teor deste material histórico possa ser estudado e
assegurado.
*********************
ASSOCIAÇÃO DOS LAJEDOS
As ações de preservação e desenvolvimento da cultura no Cariri paraibano passam
a contar com mais um aliado: a Associação dos Lajedos do Cariri (Lajedos), com sede no
município de Boa Vista. Fundada no último mês de março, a associação tem o objetivo de
promover assistência social e defender a conservação do patrimônio arqueológico,
paleontológico e artístico da região. A associação é uma iniciativa da comunidade rural do
Sítio Bravo e conta com a parceria do Sebrae Paraíba, Secretaria de Turismo do Estado,
Prefeitura Municipal de Boa Vista e de empresários de extração mineral da região.

CHARGE ________________________________________________________________
Por: Vanderley de Brito

ARTIGO _________________________________________________________________

A destruição dos sítios de arte rupestre na Paraíba
Juvandi de Souza Santos*

O SEGREDO DAS ITACOATIARAS
O texto de Câmara Cascudo sobre as observações do naturalista Stradelli, na
Amazônia, sobre itacoatiaras, que havíamos solicitado no último Boletim, em função de
uma pesquisa do professor Vanderley de Brito, foi prontamente atendido. O trabalho foi
recebido por correio no dia 20 de abril pelo pesquisador, tendo sido enviado pelo sócio,
correspondente em São Paulo, Luiz Galdino. Que muito vem contribuindo para a
Sociedade.
Segundo Vanderley, o texto corresponde as suas expectativas e está disponível
para os demais membros da SPA que manifestarem interesse.
DICA PARA OS MEMBROS DA SPA
Prezados amigos da SPA.
Pelas publicações enviadas que muito agradeço, tenho visto especial interesse dos
sócios pela arte rupestre. Vocês sabiam que existe a Associação Brasileira de Arte
Rupestre-ABAR desde 1997? O seu SITE está em andamento. Acessando o site da
Fumdham http://www.fumdham.org.br/, poderão ver as publicações em especial a
Fumdhamentos V que está dedicada ao Seminário Internacional sobre sítios de Arte
Rupestre do Patrimônio Mundial.
Atenciosamente: Gabriela Martin

É lamentável não existir no nosso Estado uma
preocupação e cuidados mais rigorosos com a cultura de
uma forma geral, e em especial, com os sítios de arte
rupestre existentes em grande quantidade na Paraíba.
Em se falando de passado pré-histórico da nossa
região e do Brasil, podemos considerar a Paraíba como
sendo uma região detentora de sítios arqueológicos
formidáveis. Como o sítio arqueológico de Ingá, o
Lajedo de Pai Mateus no município de Cabaceiras, a Pedra Ferrada no sítio Mateus
em Serra Branca etc., dentre uma infinidade de outros sítios de arte rupestre onde
apresentam gravuras e pinturas deixadas como legado pelos nossos ancestrais.
Em quase todos os sítios que se visita a situação é praticamente a mesma:
as intempéries (chuva e sol) dão sua parcela de destruição nesses sítios e o pior de
todos os destruidores desses sítios, o homem, que sempre tenta, ao visitar tais
sítios, levar um pedaço da pedra pintada ou gravada para casa, quase sempre
destruindo os painéis que relatam a passagem de um povo que deixou seu cotidiano
gravado e pintado nessas pedras, destruindo em muitos dos casos, todas as partes
pintadas e gravadas.
Um outro problema causado pelo homem a esses sítios é acarretado pela
própria falta de conhecimento do valor histórico desses locais, lavando, quase
sempre, os moradores da região onde apresenta sítios de arte rupestre a escavarem
ou mesmo tentarem quebrar as pedras pintadas em busca de tesouros que, segundo
eles, estariam dentro das pedras ou em seus arredores, contribuindo, dessa forma,
para a destruição dos sítios e impossibilitando um trabalho de prospecção
arqueológica, devido às escavações predatórias e sem o mínimo de conhecimento
técnico.
Um dos maiores legados deixados pelos nossos ancestrais para a
posteridade desaparece cada dia. É preciso fazer algo para salvar e preservar uma
parte de nossa história que é passada através desses petróglifos, antes que sejamos
apenas um povo sem passado, sem história e sem uma verdadeira identidade.
Quem não busca conhecer o seu passado e conservar o legado cultural
deixado pelos ancestrais, acaba por esquecer suas origens e corre o risco de não ter
um futuro certo.

*Professor da UEPB, membro da SPA.

APRESENTANDO O ACERVO ARQUEOLÓGICO DA PARAÍBA _________________________

PERFIL ___________________________________________________________________

SÍTIO ARQUEOLÓGICO SERROTE DA MACAMBIRA - São João do Cariri – PB

Balduíno Lélis: um venerável intelectual

Por: Carlos Xavier*

Por: Vanderley de Brito*

O Sítio apresenta-se já bastante remexido pelo pessoal da polícia civil, que fez averiguações
sobre o local, não descartando a hipótese de ele ser local de possível desova.
Lá, percebemos que os
ossos que foram encontrados
por nós seriam uma pequena
parcela dos que foram retirados
pelos policiais. Foi possível
perceber que através das feições
deste local, que se trata de um
possível cemitério indígena e
foi encontrado por moradores
do lugar. Hoje, o local está
totalmente modificado e, na
nossa percepção, foi notada a
existência de alguns ossos
humanos e outros de animais. O
sítio cemitério é um abrigo com
quatro bocas, ou seja, quatro
locais de entrada/saída, e, no seu interior, há pedras que estavam deslocadas como se,
anteriormente, cobrisse os corpos que lá se encontravam enterrados, segundo depoimento dos
moradores locais.
Neste sítio não se encontra a presença de arte rupestre, mas foram encontrados dois
artefatos líticos ressaltando, desta forma, a suspeita citada anteriormente, de ser um cemitério
indígena. A vegetação e o relevo do local apresentam-se de acordo com o clima semi-árido do
Cariri e o lugar onde se localiza o sítio é relativamente alto e muito distante da estrada de acesso.
Tivemos que contar com a permissão do morador da fazenda onde ele se localiza para que
tivéssemos acesso ao sítio.
O Prof. Nivaldo Maracajá conseguiu recuperar restos do material que se encontrava com a
polícia, trata-se de 15 indivíduos adultos e dois não adultos em enterramento secundário, em
face de haver resíduo de pintura vermelha em ossos do crânio de não-adultos e corte e polimento
de epífises distais em alguns ossos longos. Essa informações foram possíveis graças a
contribuição da equipes do LABMUSARq da UCP, a Profª Drª Olívia Alexandre e o Prof. Dr.
Albérico Queiroz .

*Arqueólogo, Diretor do NDIHR/UFPB e membro da SPA.
DEMANDA DA SPA
Estamos à procura de contato com o pesquisador
paraibano Daniel de Castro Bezerra (foto). Este desenvolveu
pesquisas no campo da arqueologia pré-histórica nas regiões de
Campina Grande, Boa Vista, São João do Cariri e Cabaceiras
durante parte da década de 1990 e, pelo que fomos informados,
atualmente é professor e reside em Sergipe.

No início do decênio de 1950 Balduíno
Lélis, um jovem e perspicaz caixeiro viajante,
de espírito inquieto, se inicia no fascinante
universo do conhecimento científico. Movido
por um halo de romantismo se deixa encantar
pela arqueologia e dá início a um dos momentos
históricos mais dinâmicos da pesquisa
arqueológica em território paraibano.
Uma arqueologia incipiente é certo,
amadora e pueril. A base de improvisos
colhendo dados, ora precisos, ora falhos, sobre
os mais diversos aspectos do passado pré-histórico da Paraíba, mas que atendia aos
paradigmas do conhecimento da época e hoje são fontes ricas e importantes para o estudo
de nossa arqueologia regional.
Ao lado de seu mestre, o emérito Leon Clerot, este jovem e indomável pesquisador
investe toda sua energia e capital na busca de um passado, cujos testemunhos
resplandeciam ignotos por onde quer que fossem, e construindo a mais áurea época da
arqueologia clássica paraibana.
Encerrado o apogeu do período que convencionamos chamar de “Era Clerot”, com
a morte de seu patrono, o jovem Lélis nunca abdicou ou rarefez seu mister e ainda hoje,
apesar de já passar dos setenta anos, é um exímio pesquisador e referência das mais nobres
para todas as gerações emergentes de estudiosos da área.
Eu mesmo, periodicamente, visito em consulta este veterano arqueologista em
Taperoá para - como ele mesmo diria - esmolar conhecimentos (Foto). É sempre aprazível
ouvir seus sóbrios conselhos, proferidos de modo quase solene e com enigmáticas
ressonâncias shakesperianas, sobre arqueologia e, sobretudo, acerca de fatos históricos
dessa ciência no âmbito regional. Um perfeito orador, ora soberbo, ora fleumático, seus
conhecimentos parecem infinitos e abrangem várias áreas do conhecimento
simultaneamente.
Criando panoramas virtuais e transpondo os limites cronológicos, Lélis, com dotes
de hipnótico, parabolista e de gênio, mostra faces extraordinárias e imprevisíveis da
arqueologia. Embora seja prudente ao ouvinte guardar as devidas ressalvas.
Para aqueles intelectuais de seu grupo etário ele é louco. Outros o consideram
folclórico e um perfeito animador de platéias e tantos muitos que o consideram fascinante.
Contudo, apesar das críticas, num ponto seus algozes e admiradores são unânimes:
Balduíno é um sábio.
Não há como desdenhar. Esse velho pesquisador paraibano, surreal por excelência,
é uma figura digna de admiração, pois, mesmo sem cursar qualquer academia formal é,
indiscutivelmente, um dos maiores insignes de nosso patrimônio intelectual.
*Historiador (SPA)

EXPEDIÇÂO À POCINHOS
No dia 28 de abril, os pesquisadores da SPA Vanderley de Brito e Thomas Bruno
Oliveira realizaram uma expedição ao município de Pocinhos, distante 30 km de Campina
Grande, para identificar e levantar uma
ocorrência
rupestre na
localidade
de Malhada
de Areia,
constante
no livro de
indicações
de sítios da
entidade.
Trata-se
de um gigantesco
bloco arredondado,
de natureza
granítica,
medindo 9m de altura por 22m de circunferência, repousado em meio a um terreno plano,
de mata arbustiva hiperxerófila. O monumento, em sua superfície vertical voltada para a
direção
noroeste,
apresenta um painel
rupestre
em
vermelho num tom
uniforme, que mede
2,2m de extensão
por 1,8m de altura,
composto,
básicamente
por
representações antropomorfas. Sendo
uma
delas
de
grandes proporções
em
relação
às
demais.
Outra
figura, que desperta
a atenção, é uma em
formato do que
renomados pesquisadores denominam de piroga.

ARTIGO _________________________________________________________________

Pai Mateus e o mistério das pedras
Zélia Almeida*
Concordo que a Idade da Pedra voltou, conforme sites de
várias localidades do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, contando sobre
as propriedades das pedras ornamentais.
Concordo, também, que a história está gravada em pedras,
única forma de comunicação e construção de instrumentos de
proteção, ataque e sobrevivência em tempos passados.
Cortar para comer, cortar e partir, dividir para construir,
matar para dividir emoções concentradas, matar para não morrer. Assim, foram construídas
e utilizadas as pedras conforme seu tamanho, localização, textura.
Pai Mateus, complexo hoteleiro, tem sua unidade plena de manifestações líticas,
das mais variadas formas e dimensões e conta a relação homem-natureza com formas de
comunicação diversas: locais de sacrifício, moradia ou habitação, rituais sagrados, local de
habitação dos mortos, durante milhões de anos. Um estudo aprofundado mostrará a idade
de utilização das pedras e monumentos líticos, que desafiam a imaginação daqueles que se
dirigem ao local do atrativo.
Como hóspede ou visitante, passante e curioso, sente-se a magia e o mistério dos
locais de concentração das pedras. É necessário entrar na mística local para sentir o prazer
da ida. Imprescindível a concentração e deixar o “olhar”, olhar para longe, para perto.
Andar como se tivesse parado, com o pensamento voltado para o significado da visão.
Perscrutando as palavras, de excelentes e inteligentes guias a serviço, tem-se pelo menos,
de cinco a sete dias de raciocínio sobre o atrativo turístico.
Interessante, não dá para passar, olhar e dizer: vi. Não dá... É necessário certa dose
de silêncio de entrada naquele mundo e andando, andando, olhando, contemplando, tem-se
o prazer de chegar aos mistérios dos Lajedos de Pai Mateus.
Pai Mateus, o sítio, tem história, tem vidas passadas e registraram suas marcas. Vidas mais
recentes, vidas do século passado, que são testemunhas silenciosas do mundo da Caatinga,
na recente luta pela sobrevivência e equilíbrio do meio ambiente. Existem paisagens leves e
pesadas, conforme o olhar que seja remetido. A relação homem-vegetação-pedras-água
constitui o completo monumento de integração de forças de Pai Mateus. Subir ao mais
famoso monumento, A Cabana de Pai Mateus, constitui além de excelente exercício físico,
exercício de inteligência. Obrigatoriamente, temos que economizar o corpo, pois muitas
visitas se seguirão, contínuas e, até repetidas para serem retidas, em seus momentos
específicos e peculiares. Ao subir à Cabana, tem-se que “subir como o Bode”, aplainando a
declividade, para não chegar cansado. Se possível guardar silêncio na subida. A fala vem
depois. No topo da Serra das Pedras, a Cabana é uma cabana com, supostamente mesa e
cama. Aí não ocorre manifestações de inscrições rupestres. as manifestações se encontram
próximas, na Pedra do Capacete onde, em, pelo menos, três locais são encontradas fábricas
de artefatos líticos; dois no que poderíamos chamar de chão, e um outro, na parede interna
da pedra. Constitui a tecnologia mais primitiva de produção de instrumentos.
*Professora, escritora e economista, membro da SPA.

CHUVAS NA PARAÌBA
O período de chuvas na Paraíba iniciou-se em meados de abril, com precipitações
quase diárias, dificultando uma programação prévia para expedições de campo. Momento
interessante para a agricultura e para o acúmulo hídrico, porém não muito bom para a
pesquisa arqueológica de campanha. As estradas vicinais estão cobertas com pátina de lama
e a caatinga está hostil, dificultando o acesso a estes locais. No entanto, este período é
excelente para fotografar inscrições rupestres, pois elas se apresentam vívidas e a claridade
sem sol imprime beleza peculiar às fotografias. Por isso o período é propício para obter
excelentes resultados fotografando sítios de fácil acesso.
_________________________________________________________________________
OS PROJETOS DE MALI TREVAS
A pesquisadora Mali Trevas pretende
iniciar pesquisas na região de Carnoió, no
município de Boqueirão, dando continuidade a um
projeto iniciado em meados da década de 1990. No
entanto, ainda está resolvendo os últimos detalhes
de instalação na cidade de Campina Grande.
Antes de reiniciar suas pesquisas naquele
município do Cariri, é pretensão de Mali
restabelecer contato com seu fiel escudeiro, de
longas datas, David Renovato.
PESQUISA BIOGRÁFICA
A pesquisadora da SPA Sheila Dias
Farias está desenvolvendo um trabalho sobre os
estudos da Dr. Gabriela Martin em território
paraibano. Para tanto realizou um extenso
levantamento sobre sua atuação no IPAA (Casa
de Leon Clerot), sua orientação nas pesquisas
de Ruth Trindade de Almeida e seus trabalhos
na Fundação Seridó. Agora ela está precisando
ter acesso a um artigo de Martin publicado em
1975 na Revista de História da USP, em seu
número 102, intitulado: Estudos para uma
desmistificação dos petróglifos brasileiros:
Pedra Lavrada de Ingá (Paraíba), e pede a
quem dispor desse material envie contato pelo
e-mail sheilaartesplasticas@yahoo.com.br ou
para o endereço: Rua Progresso, 159 – bairro
Quarenta, Campina Grande- PB- CEP: 58.107.003.

ARTIGO _________________________________________________________________________
Questões a propósito da Itacoatiara de Ingá I
Luís Galdino*
Por via de regra, sempre que se faz referência à
possibilidade de uma escrita, ainda que em face de alguns
raríssimos registros rupestres no Brasil, as pessoas tendem a
associar tal hipótese a fenícios, egípcios e até extraterrestres. Em
vista de tal hábito, eu, que acredito na presença de pelo menos
sistemas embrionários de escrita, na nossa pré-história, não
consegui nunca isolar uma sensação de desconforto toda vez que retomo o assunto.
Entretanto, quando falamos de escrita em relação ao monumento de Ingá, estamos nos
referindo a um sistema misto pictográfico-ideográfico (acreditamos até que mais próximo
de uma pictografia que da ideografia). Tratamos, portanto, de uma escrita rudimentar, que
não obstante evidencia uma organização tão condizente ou até superior à dos couros
pintados de índios norte-americanos ou sistemas pictográficos utilizados na Sibéria, por
exemplo. A indiscutível figura da espiga, repetida no conjunto gravado, bem como da
planta do milho, evidenciam a importância singular do cereal naquele contexto. Num
sistema pictográfico-ideográfico, podemos supor que semelhantes representações possam
corresponder a um evento imediatamente associado à figura, por exemplo, a introdução do
plantio e cultivo do milho na região; como pode equivaler, igualmente, a um conceito
correlato para simbolizar a agricultura no geral, afora a acepção mais óbvia nessas
inscrições, que implicaria na propiciação daquele alimento.
A representação de algumas constelações também se mostra patente, o que tem
levado certos pesquisadores a atribuir à Pedra do Ingá uma significação exclusivamente
astronômica, com função de mapa, calendário ou elemento de datação, o que nos parece
equivocado. Por via de regra, os autores procuram nesses documentos de pedra as
constelações do nosso zodíaco, esquecendo-se, aparentemente, de que, salvo raras
coincidências, como Órion ou as Plêiades, os nossos indígenas agrupavam as estrelas em
acordo com o seu universo cultural próprio, criando constelações que em nada recordam
aquelas por nós herdadas dos gregos antigos.
No entanto, abaixo da linha dos capsulares (pilões), interpretada no geral como a
enclítica, e apesar desses autores procurarem pelas constelações do nosso zodíaco, há mais
de doze figuras ali representadas, condição que permitiria ao teórico escolher aquelas que
se mostrassem úteis à sua teoria, descartando as demais.
A conotação daquele registro com a astronomia existe, claro, mas não é com
certeza a única. E os mitos nos ensinam que os céus são povoados por outras figuras além
de estrelas e constelações. Os pajés (xamãs) localizam naquele espaço não só as
constelações, conformadas e batizadas pelos seus antepassados, mas também as estrelas, os
planetas, os cometas, além de manchas e espíritos, que se acham presentes no
impressionante monólito de Ingá.
*Pesquisador, membro da SPA

ARTIGOS SOBRE PRÉ-HISTÓRIA PARAIBANA
Já se encontra em fase de
últimas revisões o livro coletânea de
artigos organizado pela SPA. o livro será
composto por sete textos ilustrados de
membros da Sociedade que tratarão de
assuntos diversos acerca da pré-história
regional:
O Pe. João Jorge Rietveld traz
um artigo sobre agricultura na
Borborema pré-histórica, Juvandi de
Souza Santos tratará sobre a Tradição
Itacoatiara no território paraibano.
Thomas Bruno Oliveira esboçará um
histórico sobre as ocorrências de
cerâmica pré-histórica na Paraíba. A
artista Sheila Dias Farias desenvolverá
uma discussão sobre inscrições rupestres
na perspectiva artística. Vanderley de
Brito, com base bibliográfica, conjeturará
a existência de sítios arqueológicos que
teriam sido submersos no Açude Epitácio
Pessoa sem qualquer ação de salvamento;
Carlos Belarmino Alves tratará sobre
sítios rupestres e material lítico do
Agreste da Paraíba e, por fim, Luís Galdino levantará questões a respeito da célebre Pedra
do Ingá.
É um trabalho tão completo quanto possível para dar início a um estudo
sistemático sobre a arqueologia em terras paraibanas. Seu lançamento será em breve.
_________________________________________________________________________
EVENTO NO VARADOURO
A SPA e o Grupo de Estudos e Pesquisas em Arqueologia Histórica e Industrial
(GEPAHI) estarão promovendo na tarde do dia 23 de maio próximo um evento de Mesa
Redonda com discussões sobre a arte rupestre na Paraíba, com ênfase para a Pedra do Ingá.
O evento ocorrerá na sede da Comissão do Centro Histórico (antigo Hotel Globo), no Adro
da Igreja São Frei Pedro Gonçalves, em João Pessoa.
Todos os membros e interessados estão convidados. Na oportunidade será lançado
o livro “A Pedra do Ingá, itacoatiaras na Paraíba”, do historiador Vanderley de Brito, na
capital paraibana, que será apresentado pelo historiador Guilherme D’Ávila Lins.
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