CACHIMBO DE BARRO

INSCRIÇÕES RUPESTRES EM BELÉM
O estudante
de
geografia do
campus III
da
UEPB,
Júnior Miranda, enviou para a
direção da
SPA
algumas fotografias, por
ele feitas in
loco, de inscrições rupestres identificadas no
município de
Belém,
localizado na
micro-região de Guarabira, no Brejo do Estado. As inscrições encontram-se nas localidades
de Grotão, Lajedo Preto e Camucá, são pinturas em vermelho de representações ambíguas e
mãos carimbadas. È objetivo da SPA, assim que amenize o inverno, organizar uma
expedição à este município para levantamento das ocorrências arqueológicas e um estudo
dos motivos rupestres, assim como da caracterização dos contextos ecológicos da região.
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Este mês, no
município de Araçagi,
localidade de Canafístula,
foi
encontrado
um
exemplar de cachimbo em
barro cozido próximo a
uma lagoa no município
de
Araçagi,
pela
universitária Silvinha de
França.
O
cachimbo
achado é trabalhado com
entalhes artísticos e apresenta pêndulo perfurado
dando a entender que era
usado pendurado no pescoço ou na cintura. O tubo, ao que parece, seria de taquara. O
membro da SPA e jornalista Hilton Gouvêa publicou no jornal A União uma interessante
matéria sobre esse achado. A peça está sendo estudada pelo nosso confrade Carlos
Belarmino, junto a outras peças provenientes da região.
_________________________________________________________________________
VIAGEM AO PAI MATEUS
No dia 10 de
junho, o pesquisador
Thomas
Bruno
Oliveira, através da
SPA, ministrou uma
aula de campo sobre
pré-história paraibana
no Lajedo de Pai
Mateus, município de
Cabaceiras, para os
alunos do 4o ano de
História da UEPB. Os
alunos, sob a coordenação da professora Maria Lindaci
Souza, ficaram maravilhados com a pitoresca paisagística do Lajedo e todos aqueles desenhos rupestres decorando os intrigantes
matacões em equilíbrio sobre o outeiro.
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APRESENTANDO O ACERVO ARQUEOLÓGICO DA PARAÍBA __________________
INCIDENTE DE VÉSPERA

SÍTIO ARQUEOLÓGICO CACIMBA DA VELHA – SANTA LUZIA-PB.

Em 16 de junho, na noite
de véspera da viagem para o
município de São João do
Tigre,
num
incidente
doméstico,
o
pesquisador
Thomas
Bruno
Oliveira
quebrou o osso do quinto
metacarpo da mão direita e teve
de engessar a mão. Ficando,
portanto, subtraído da escala de
expedicionários desta viagem.
Assim, toda a ansiedade e
entusiasmo - característico
deste jovem pesquisador - com
relação à expedição, em fração
de pouco tempo, se converteu
numa desoladora frustração que
nem mesmo a solidariedade
manifesta dos expedicionários
conseguiu aplacar.

Por: Carlos Alberto Azevedo*
Dos sítios por nós
visitados em julho de
2004 no município de
Santa Luzia, o sítio
arqueológico Cacimba
da
Velha,
um
afloramento de matacões à margem do rio
Quipauá, na propriedade de Francisco de
Assis Machado, foi o
único a apresentar sedimento
arqueológico.
Distante 5km da sede
do município, nele
constatamos
várias
manifestações culturais
nos matacões: estão
cobertos por capsulares
polidos.
A priori, este sítio foi
possivelmente
uma
oficina de lascamento
de arte-fatos líticos. É
um tipo de sítio aberto,
onde se presume que
tenha sido um assentamento de caçadorescoletores. Seus artefatos foram confeccionados
in
situ.
Encontramos
numa
rocha vestígios da
preparação de lâminas
para fabricar machado
de pedra polida, encontramos um machado de pedra bastante danificado na área. Vale
ressaltar que a arqueóloga Ruth Almeida visitou esse sítio pré-histórico em 1978, fazendo
uma única observação em sua obra “A arte rupestre nos Cariris Velhos” sobre Cacimba da
Velha: “Não foi encontrado letreiro”.

ARAÇOAJIPE
Entre os 11 e 14 de junho, a artista
plástica Sheila Dias Farias, se empenhou na
realização de uma tela retratando a possível
reconstituição do fato histórico onde o Capitãomor da Província da Paraíba Feliciano Coelho
de Carvalho descobriu inscrições rupestres numa
furna nas fraldas da serra da Copaoba em 1589.
O quadro, “Araçoajipe”, realizado com tinta a
base de resina de emulsão acrílica e medindo
50x78cm sobre tela têxtil, foi encomendado pelo
confrade Thomas Bruno Oliveira para sua
coleção particular e a imagem fotográfica da
obra está disponível no acervo da SPA para ser
utilizada como ilustração de trabalhos.
********************

*Antropólogo, membro da SPA.
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PERFIL___________________________________________________________

EXPEDIÇÃO A SÃO JOÃO DO TIGRE

O irreverente Pe. Costa Ramos
Por: Pe. João Jorge Rietveld e Vanderley de Brito*
O historiador Irineo Joffily, em suas “Notas
sobre a Paraíba”, comenta sobre possuir uma urna
funerária indígena, procedente de Alagôa de Monteiro,
que lhe fora presenteada por certo vigário C. Ramos,
quem considerava um homem de espírito adiantado.
Quem seria este sacerdote investigador que se
interessava pelo nosso passado pré-histórico?
Sem dúvidas, o vigário de quem se refere
Joffily foi o Padre Manoel Ubaldo da Costa Ramos,
conhecido regionalmente como padre Neco, vigário de
Monteiro entre 1888 e 1902 e que, segundo consta,
não era um sacerdote do tipo convencional. Nisso ele
é parecido com padre Luis Santiago (1897-1989) de Cuité, outro padre arqueólogo.
Padre Neco, filho da abastada família Costa Ramos, nasceu 16 de maio de 1835,
na fazenda Ponta da Serra, no Cariri, passou por muitas paróquias: Caruaru, Gravatá, São
Caetano, Cimbres e Brejo de Madre de Deus, em Pernambuco e, na Paraíba, esteve em São
João do Cariri, Taperoá e Monteiro. Nestes últimos lugares ele iniciou a construção das
duas belíssimas matrizes. Possivelmente estes constantes remanejos deveram-se ao seu jeito
de ser, pois existem fortes indícios de que não era muito obediente a disciplina sacerdotal
Católica e tinha seu próprio jeito de ver as coisas.
Dentre seus “pecados”, sobre o famoso padre Neco pesava principalmente o fato
ser republicano e não obedecer as obrigatoriedades de vida casta, tendo juntado-se a uma
mulher e formado volumosa prole.
Pe. Costa Ramos, pelos relatos testemunhos de Joffily, era um homem muito bem
humorado, sempre disposto às aventuras e apreciador dos grandes espetáculos da natureza.
Em 1889, dentre muitos que foram convidados pelo ilustre Irineo Joffily para uma
aventurosa subida à serra do Pico, que é uma montanha de enorme presença na paisagística
da região de Taperoá, apenas o benemérito padre se dispôs ao intento de vencer àquela
montanha, cuja ascensão é consideravelmente fadigosa.
A julgar esta atração flagrante do padre pelos mistérios do mundo e sua disposição
de enfrentar os obstáculos da natureza, é certo que sua curiosidade e espírito livre o tenha
conduzido à inúmeras outras pesquisas arqueológicas pelo insólito cariri. Infelizmente não
temos outros dados sobre seus estudos, contudo, sabemos que seu espírito ansiava
descortinar o passado ignoto de nossos antepassados remotos.
Padre Neco faleceu provavelmente em 1910, aos 75 anos, e foi sepultado em lugar
desconhecido. Um indício de que este irreverente sacerdote e arqueologista, por sua
insubordinação, não morreu reconhecido como um membro da Igreja.

Entre os dias 17, 18 e 19 de junho, ocorreu uma expedição ao município de São
João do Tigre, no extremo sul do Cariri, numa ação conjunta envolvendo equipes do
Laboratório de Estudos do Meio Ambiente da UFPB (LABEMA), coordenada pelo
geógrafo Paulo Flores; o Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional da
UFPB (NDIHR), coordenado pelo arqueólogo Carlos Xavier; e da Sociedade Paraibana de
Arqueologia, coordenada pelo historiador Vanderley de Brito. A expedição contou com o
apoio do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba
(CCHLA), que cedeu ônibus e motorista para o trajeto de ida e volta, e da Prefeitura
Municipal de São João do Tigre, que cedeu duas Toyotas, motoristas e guias para as ações
de campo.
Foram visitados e levantados quatorze sítios arqueológicos nas regiões periféricas
das localidades de Jurema, Felicidade, Jucurutu, Cavaco, Várzea Grande e distrito de
Cacimbinha. A maioria, entre os dos sítios visitados, têm como testemunho identificativo
pinturas rupestres cênicas envolvendo figuras antropomorfas animadas
Outras expedições devem ser desenvolvidas pelas equipes, pois, segundo
informações, o território de São João do Tigre abriga mais de cinqüenta sítios
arqueológicos.

*Pesquisadores da Sociedade Paraibana de Arqueologia.
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ARTIGO___________________________________________________________

Repensando Picuí
Robson Rubenilson*
Localizado na Microrregião do Seridó
Oriental Paraibano, o Município de Picuí vem se
destacando, nos últimos anos, pelo seu importante
potencial arqueológico. São cerca de dez sítios
arqueológicos, sendo que oito deles já foram
catalogados através do trabalho de Vanderley de
Brito, presidente de ASP. Incentivados por este
trabalho, surgiu um grupo de estudo da Escola
Estadual Professor Lordão em Picuí, que vem
desenvolvendo um Projeto denominado Repensando
Picuí, onde se procura analisar os aspectos histórico-culturais do Município, em
particular os sítios arqueológicos.
Um dos sítios mais importantes fica a cinco quilômetros da sede da cidade.
Conhecido como Cachoeira do Pedro, caracteriza pela existência de mais de dez
painéis gravados na tradição Itacoatiara. São inscrições polidas, com significativa
profundidade que se assemelha às famosas inscrições de Ingá- PB. Em pesquisas
realizadas neste sítio os educandos do Projeto Repensando Picuí puderam aplicar
alguns conceitos técnicos da arqueologia como: antropomorfos, zoomorfos e
fitomorfos embasados em teóricos como Gabriela Martin.
O sítio do Pedro, como também é conhecido, era provavelmente um local
de ritual para os antigos habitantes pré-históricos da região. Como se tratava de
grupos nômades que varriam toda a região em busca de alimentos acredita-se que
além de servir como local para caça tenha servido para realização de seus rituais,
como concluíram os estudantes do repensando Picuí, pois muitas inscrições
apresentavam uma espécie de culto às águas, além da presença de representação de
astros e uma espécie de calendário astronômico, simbolizado pela seqüência de
esferas.
O sítio Cachoeira do Pedro recebe visitas diariamente, destacando-se
estudantes, historiadores, turistas e banhistas, já que o sítio fica numa cachoeira,
proporcionando uma bela visão no período chuvoso. É um dos mais belos da
região, que oferece vários painéis em Itacoatiara com poucos sinais de interferência
humana e fácil acessibilidade.

* Professor de História, membro da SPA.
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PESQUISADOR DE VOLTA
Juvandi de Souza Santos, que desde o início do ano estava em Porto Alegre
cursando as disciplinas para o doutorado em arqueologia da PUC, encerrou as cadeiras
teóricas este mês – como tinha previsto – e agora está de volta para suas pesquisas junto a
SPA. A partir de agora, o doutorando irá cursar as disciplinas técnicas no âmbito da UFPE
e dará continuidade aos estudos de campo na Paraíba para contemplar sua dissertação.
PROJETO__________________________________________
A ARTE RUPESTRE DO CARIRI PARAIBANO
Avaliação de potencial turístico
Carlos Xavier de Azevedo Netto*
A região denominada de Cariri Paraibano tem dentre suas
peculiaridades o clima extremamente seco, precariedade
econômica e riqueza do patrimônio arqueológico. Essa região
vem sendo foco de interesse no tocante ao reconhecimento das
características desse ambiente semi-árido, como tratada por Martin (1997). Nesta região
existem numerosos sítios arqueológicos com diferentes acervos de artefatos arqueológicos e
artes rupestres, que foram objeto de estudos de Almeida (1979) e de Costa et all (2000),
sem mencionar o mapeamento cultural realizado para todo o estado, que aponta a existência
dos sítios arqueológicos nas suas unidades municipais, sem maiores detalhes. Devido à
precariedade de estratégias de subsistência que são disponíveis nessa região para a
população, o assédio e degradação do patrimônio natural e cultural é grande. Assim, a
justificativa que se apresenta para esse projeto é a inserção do patrimônio arqueológico,
como elemento de ligação entre o patrimônio natural e cultural, no cotidiano dessas
comunidades através do seu conhecimento e possível exploração turística sustentável, como
é bem apontado por Furtado (2000), em geral, Moura (2005), para o turismo rural, e Morais
(2005), para relação entre o turismo e o patrimônio arqueológico.
O estudo arqueológico tem sido na atualidade, relacionado aos estudos ambientais, nos
mais diversos formatos e circunstâncias. Observa-se que no Brasil, após a Resolução 001
do CONAMA e a promulgação da Constituição Federal de 1988, o patrimônio arqueológico
passa a fazer parte integrante do patrimônio ambiental brasileiro e, portanto, com as devidas
atenções voltadas para sua salvaguarda. Este fato é fruto da percepção de que a esfera dos
comportamentos culturais, que configura o ambiente antrópico, também é influenciada e
influência as formações ambientais, circunscrevendo assim um ambiente total.
Principalmente para incorporação desse tipo de patrimônio no cotidiano dessas populações,
relacionando as questões de identidade e memória social. Cabe ressaltar que esta proposta é
um desdobramento do Projeto “Arqueologia do Cariri”.
*Coordenador do projeto e do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional –
UFPB e membro da Sociedade Paraibana de Arqueologia.

8

ARTIGO__________________________________________________________

VISÃO PERSPICAZ

A Serra da Copaoba

Arqueólogo é arqueólogo! Durante um
percurso de carro por
uma estrada vicinal no
interior da Paraíba,
numa velocidade média
de 60km/h, sob densa
poeira, o pesquisador
Carlos Xavier conseguiu a proeza de
identificar uma pedra de
afiamento de instrumentos líticos (foto) na
margem da estrada.
Parou-se imediatamente
o veículo e após trilhar
alguns metros de ré,
verificou-se o artefato.
A peça foi recolhida e está no Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional
da Universidade Federal da Paraíba.
_________________________________________________________________________

Vanderley de Brito*
A História registra que a primeira notificação
documentando acerca de inscrições rupestres em nosso
país se deu em 1598. Tendo como cenário uma furna,
formada pela sobreposição de rochas, à margem de um
rio chamado Araçoajipe, repleta de sinais esdrúxulos. A
descoberta desse sítio rupestre se deu fortuitamente,
quando a tropa do Capitão-mor da Província da Paraíba,
Feliciano Coelho de Carvalho, andava pelas fraudas da
Copaoba em expedição bélica contra os Potiguara.
Como o texto descreve em termos muito vagos e gerais, muitos querem crer que a antiga
serra da Copaoba seria uma exígua elevação, hoje denominada de Serra da Raiz, que é o
primeiro rebento lacônico da Borborema ao leste. Contudo, de acordo com as referências de
fins do século XVI e início do seguinte, forçosamente, a Copaoba parece ser um território
muito mais abrangente. O próprio nome, que segundo estudos lingüísticos quer dizer “o que
ao longo se estende”, parece querer dizer que se trata de dilatada formação num horizonte.
Ou seja, o extenso contraforte do Planalto da Borborema que se descortina para quem vem
do litoral.
Quem primeiro comunicou da existência deste antigo relato de inscrições rupestres na
Paraíba foi o Visconde de Porto Seguro, Francisco Adolfo de Varnhagen, numa carta
enviada em 1874 dirigida ao cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, relatando ter
tido acesso ao documento na Biblioteca Pública de Lisboa e solicitando que informasse essa
notícia ao juiz de Independência (atual Guarabira), da comarca de Mamanguape, para
verificar essa curiosidade. Como se vê, o próprio Varhnagen também acreditava que a
Copaoba era a Borborema. E não a tênue Serra da Raiz.
Num outro documento, de 1639, (Descrição Geral da Capitania da Paraíba) o governador
holandês Elias Herckmans descreve a Copaoba da seguinte forma: “Seus montes são mui
altos e as suas encostas muito íngremes que de sorte há de se passar um dia inteiro para se
chegar acima. Sendo aí chegado, encontra-se uma planície grande e igual, e tão extensa é
que ninguém ainda foi até a outra extremidade”.
Segundo o historiador Elpídeo de Almeida, num trabalho publicado em 1966, até pelo
menos o ano de 1674 era ainda a Borborema denominada de Copaoba. Não sabemos ao
certo a partir de quando surgiu o nome Borborema para definir o Planalto, contudo
encontrei uma sesmaria datada de 1701 mencionando a Serra da Borborema pelos seus
precipícios ocidentais. Teria o Planalto recebido esta denominação pelos desbravadores
vindos do Pageú e depois de constatado que se tratava da mesma Copaoba que se erguia no
outro extremo, predominou a nomenclatura destes desbravadores do ocidente que tantas
sesmarias tiveram concessão?
Sendo assim, as inscrições descobertas nas fraudas da Copaoba estariam em algum lugar
na base do ininterrupto e contrastante contraforte oriental do Planalto da Borborema. Talvez
no vale do rio Araçagi.

DINOSSAUROS
DA ARQUEOLOGIA
Os confrades Balduíno Lélis
e Carlos Alberto Azevedo são
os mais antigos pesquisadores
de arqueologia da Paraíba
ainda em atividade. Estudiosos
experientes, estes veteranos
tem muito para ensinar sobre
os
aspectos
técnicos
e
históricos de nossa arqueologia. Ambos começaram
ainda muito jovens a estudar o
passado
pré-histórico
da
Paraíba e foram discípulos do
ilustre Leon Clerot. Aqui
temos um flagrante recente
destes „monstros sagrados‟ da
arqueologia paraibana em
diálogo.

*Historiador, membro da SPA.
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ARTIGO___________________________________________________________

A arte rupestre ameaçada no Estado da Paraíba
Juvandi de Souza Santos*

SOCIEDADE PARAIBANA DE ARQUEOLOGIA
Fundada em 11 de outubro de 2006
sparqueologia@gmail.com/ www.sparqueologia.xpg.com.br
Sede administrativa: Rua Progresso, 159 – Quarenta. Campina Grande/PB – CEP: 58.107. 003

Já é do conhecimento de toda a sociedade
paraibana do rico acervo de arte rupestre espalhado pelas
quatro mesorregiões do Estado. São sítios rupestres que
podem ser enquadrados nas várias tradições de arte rupestre
já identificadas no Nordeste. São sítios com pinturas,
gravuras e associados pinturas/gravuras.
Entretanto, esse patrimônio que pertence ao povo
paraibano e é prova inconteste da passagem de grupos
étnicos diversos pelo nosso território em tempos
imemoriais, correm sérios riscos de desaparecer. São
fenômenos naturais: chuva, sol, vento, erosão, raízes de plantas, etc., que põe em risco esses
locais; mas o pior são as ações antrópicas, causadas pelo homem que vem colocando em
risco esse frágil patrimônio, em especial as Itacoatiaras, já que, quase sempre, as mesmas
encontram-se próximas aos corpos d‟água que são freqüentados por turistas e excursionistas
desavisados da importância cultural desses sítios e acaba por destruir o ambiente, causando
danos irreparáveis para a nossa história.
A condição geral dos sítios arqueológicos existentes na Paraíba inspira cuidados.
Apenas aqueles que se encontram distantes de algum aglomerado urbano e, devido a
dificuldade de acesso, ainda se encontram intactos, mesmo assim, mesmos nesses locais
mais esmos, já apresentam sítios com a marca danosa do homem: são corretivo escolar,
tintas, cola, etc., que já marcam o local, prova de que pessoas desavisadas, sem o mínimo
de respeito pela defesa do nosso patrimônio e história, já descobriram esses locais e
tentaram deixar registrado sua passagem pelo local.
Algumas inverdades aparecem na citação do jornalista Sóstenes Carneiro Lopes.
Começaremos pelo final da citação: o Sr. Renato não é funcionário da Prefeitura Municipal
do Ingá, e sim, um indivíduo que mediante o arredamento do bar e lanchonete ali existente
toma realmente cuidado, com muito carinho e apreço, do monumento; com relação a infraestrutura precária do local, o jornalista acertou em cheio: ela é precária e simplesmente
totalmente fora de contexto, inadequado para aquele ambiente. Agora que, a Itacoatiara está
protegida do vandalismo, isso não. Mesmo sendo um sítio tombado por força de lei desde
1944, a Itacoatiara do Ingá vem passando nos últimos tempos por um processo de desgaste
antrópico, sem precedência ao ponto que, analisando grosso modo, quem a conheceu na
década de 1990 e a visita hoje, percebe que no mínimo 20% de suas magníficas gravuras
foram destruídas, sem contar que, nos feriados e finais de semana o ambiente se transforma
em local para piquenique e todo tipo de depredação possível, pois como a mesma esta
localizada no polígono das secas, numa área semi-árida e o rio Bacamarte sempre tem um
pequeno filete de água, acaba por atrair inúmeras pessoas para o ambiente que lá fazem
suas bebedeiras e acabam por depredar o ambiente, seja o local em si onde estão as
gravuras, seja o leito do rio Bacamarte, seja o seu entorno, que inclusive está desprovida de
mata ciliar.
*Professor da UEPB, membro da SPA.
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