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ARQUEÓLOGO DO FUTURO
Niéde Guidon*

EDITORIAL
A Sociedade Paraibana de Arqueologia, com mais de 1 ano de existência, vem
desempenhando um trabalho de vanguarda na Paraíba. A partir da reunião de diversos
pesquisadores, a SPA pesquisa o patrimônio arqueológico da Paraíba e como fruto disso
organiza eventos e publica livros e artigos. Com isso, vem adquirindo o respeito de
renomados pesquisadores que há muito dão sua contribuição para os estudos
arqueológicos brasileiros, além de contar com correspondentes em vários estados. O
presente Boletim Informativo (Edição Especial) trás artigos de pesquisadores que
enviaram seus textos motivados pela seriedade que nutrem pelas pesquisas da SPA, são
eles:
- Niède Guidon, publicando o artigo „Arqueólogo do Futuro‟. Guidon possui graduação
em História Natural pela Universidade de São Paulo (1959), especialização em
Arqueologia Pré-Histórica pela Universite de Paris IV (Paris-Sorbonne - 1962),
doutorado em Pré-História pela Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne - 1975) e pósdoutorado pela Université de Paris I (1984). Atualmente é Diretora Presidente da
Fundação Museu do Homem Americano e Professora visitante da Universidade Federal
de Pernambuco.
- Igor Chmyz, publicando o artigo „Monitoramento, uma abordagem complementar ao
salvamento arqueológico‟. Chmyz possui graduação em História e Geografia pela
Universidade Federal do Paraná (1963) e doutorado em Ciência Social (Antropologia
Social) pela Universidade de São Paulo (1972). Atualmente é adjunto IV da
Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de Arqueologia, com ênfase
em Arqueologia de Salvamento.
- Hardy Guedes Alcoforado Filho, publicando o artigo „A Itaquatiara do Ingá‟. Hardy
é escritor, compositor, músico e pesquisador. Tem 31 livros infantis publicados e
diversas músicas gravadas. Ultimamente, vem se dedicando à Língua Tupi, que
considera indispensável para se pesquisar o Brasil especialmente sua Arqueologia.
Através do tupi e de outras leituras sobre arqueologia e povos antigos, deparou-se
com novos caminhos e perspectivas, especialmente no que se refere à presença de povos
vindos de outros continentes para as Américas, o que resultou no projeto de um livro
chamado „A Atlântida Tupi‟.

Caro colega do futuro,
Você está quase no final de um século que vai
nascer. No exercício de minha profissão, encontrei
indícios, vestígios, e propus hipóteses sobre como vivia
o Homem do passado, como usava suas ferramentas,
como preparava suas armas.
Meu caro colega, mesmo não sabendo como
você é – talvez uma máquina inteligente -, escrevo-lhe
como se estivesse dirigindo-me a um Homem. E escrevo-lhe com a emoção de um
Homem. Um Homem desse início de século que nos abriga. Caso encontre dificuldade
em entender-me, tenho certeza de que poderá recorrer a sofisticados dicionários, a
sofisticados programas para computador, que lhe permitirão descobrir o sentido exato de
minhas palavras.
No início, todos os Homens viviam como caçadores-coletores. Para adquirir
conhecimento e conviver com as outras espécies da natureza, para sobreviver com os
parcos recursos biológicos que tinham, esses Homens necessitavam de grande coesão
social. O saber era passado dos adultos para os jovens, igualmente. Sabiam que não
podiam, ter proles numerosas porque, ao contrário dos outros animais, o filhote humano
levava anos para aprender e ser capaz de sobreviver só. Todos executavam todas as
tarefas, todos eram iguais. Os chefes comandavam com base em sua força física, que,
como todos os recursos biológicos, nasce, atinge seu apogeu e definha. Assim, um chefe
exercia seu poder durante um tempo limitado, até que um outro membro da tribo, mais
jovem, mais forte, o suplantava.
Os Homens temiam a natureza, reconheciam seu poder, um poder que, para
eles, emanava de entidades sobrenaturais. E essas entidades sobrenaturais comandavam
as águas, os ventos, o fogo, os astros. Seres que viviam por sua conta e cuja passagem
pela vida dos Homens era eventual. Os espíritos!
Em um momento dado de nossa história, alguém imaginou como fazer para
garantir um poder mais duradouro, que não dependesse unicamente dos recursos
biológicos. Como a morte é um fenômeno que assusta a todos os animais, esse alguém
imaginou uma história que tratava do além, da existência de seres sobrenaturais, da boa
vontade dos quais dependeria a vida e o destino pós-morte de todos os Homens. Os
Deuses!
Nesse momento começaram a se diferenciar os Homens. Aqueles que somente
sabiam conviver com a natureza, que dependiam de sua força para sobreviver, e aqueles
que tratavam com os deuses: os sacerdotes. Os últimos, constituíam uma casta
privilegiada, com poder assegurado. Com o poder assegurado, não tinham mais que
enfrentar a vida difícil do dia-a-dia, pois recebiam dádivas daqueles que não tinham o
poder de tratar com as divindades.
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Mas como os Deuses eram muitos, havia a possibilidade de tratar com seus
intermediários, e o poder se diluía. Como concentra-lo, então? Como colocar mais
elementos de uma família, de um clã, no exercício do poder?
Novamente um gênio inventou outra forma de poder. Os Deuses escolhiam e
davam a um homem o poder para que ele fosse o chefe de todo seu grupo. E esse
privilégio passava de pai a filho. Nasceram, assim, as dinastias. O poder concentrava-se
cada vez mais.
As sociedades começaram a crescer além dos limites permitidos pela natureza,
pois, para que alguns pudessem viver sem fazer nada, além de falar com os Deuses e dar
ordens a seus súditos, para que pudessem viver em palácios, mergulhados em rendas e
comendo iguarias, deveriam existir milhões de escravos, trabalhando para ter direito ao
pão, à água e à procriação, engendrando muitos futuros escravos. Templos, túmulos
monumentais e palácios, sempre exigiram multidões de escravos para serem construídos
e mantidos.
Com o aparecimento da escrita, das cartas, o saber ficou concentrado naqueles
que dominavam. Não era mais todos ensinando a todos. Assim, começaram a aparecer
as classes cultivadas e os ignorantes. Sempre poucos letrados para muitos ignaros.
E depois? Depois, um novo passo foi dado para concentrar e tornar o poder
definitivamente esmagador. Um espírito genial criou o Deus único, engendrou o
monoteísmo. Concentrou-se o poder em um homem que representava Deus, infalível,
cuja palavra deveria ser seguida sem discussões. Em torno dele toda uma corte,
formando uma estrutura triangular, sempre poucos no alto, muitos na base. O judaísmo,
o catolicismo, o islamismo, o protestantismo. Cada grupo inventando seu próprio Deus,
único, o certo, o bom, o que devia ser adotado. Quem nele não acreditasse, deveria ser
exterminado.
Poder religioso e seu derivado, o poder civil, nunca se dissociaram. Juntos
escreveram páginas com o sangue de todos os que se rebelaram e poderiam representar a
menor ameaça a esse estado de coisas.
Assim, durante milênios, a sociedade humana acostumou-se com as guerras,
com o extermínio dos que pensavam diferente, dos que não queriam se submeter a ser
escravos.
Guerras pelo domínio das terras e dos povos, das riquezas do mundo. Guerras e
perseguições contra os que negavam ou duvidavam do poder divino.
Os que falavam da bondade de Deus, de sua misericórdia, eram os que
torturavam, mantinham em masmorras e matavam os que ousavam duvidar de sua
palavra. Mesmo aqueles que não duvidavam, mas que representavam uma presa
interessante, pela sua fortuna, por sua mulher, por suas terras, também eram
perseguidos, eliminados.
E como o Poder nunca se sacia, quando mais baixo encontrava-se o Homem na
escala social, mais filhos deveria produzir. Sempre com a idéia de que, para sobreviver,
necessitava de muitas mãos, mãos que o ajudariam a trabalhar e, mais e mais, agradar ao
poder.
Assim vimos o Homem torturando, matando, chacinando outros Homens.
Vimos a Idade Média, a Inquisição. A invasão das Américas e o aniquilamento de
milhões de seres humanos que compunham os primeiros povos, que partilharam as
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terras com todas as outras espécies, que viam o verde das matas e escutavam a algaravia
dos bichos.
Em um dado momento, alguém se lembrou de um tipo de governo que havia
existido em um pequeno país, criador de uma civilização, onde a cultura era difundida e
o povo tinha suas tradições, a democracia. Imediatamente, esse alguém pensou nas
possibilidades que ela abriria se fosse implantada em países com elites cultas e massas
incultas. O povo acreditou que estava elegendo seus representantes. E, assim, o Poder,
ao invés de ter que contentar milhões, teve unicamente de enriquecer, dar empregos e
acanalhar os representantes desses milhões, algumas centenas de cidadãos que passaram
a integrar um novo Poder. Assim nasceram os políticos, prometendo uma vida
maravilhosa para os que nele votassem, mas pedindo que esquecessem o que haviam
escrito ou prometido no instante em que se viram investidos de Poder.
Vimos agir o nazismo, o fascismo, o comunismo. Homens sendo assassinados
em câmaras de gás, fuzilados, torturados. Hiroshima e Nagasaki. Os brancos rejeitando
os negros e os amarelos, os negros rejeitando os brancos e os amarelos, os amarelos
rejeitando brancos e negros. Os capitalistas. As classes trabalhadoras. E cada vez mais
os donos do Poder aprimoravam-se. A transmissão do saber, que havia sido
concentrada, que havia passado da Igreja para a Universidade, formando jovens capazes
de pensar e protestar, tinha de ser demolida. E a Universidade foi destruída. Ao invés do
saber se ofereciam diplomas.
O Poder concentrou-se na tecnologia. Os tecnocratas, sem pensar em algo mais
sofisticado, menos simplista, ativeram-se apenas às operações necessárias para
conseguir que uma máquina executasse uma tarefa específica, que o computador
resolvesse determinado problema. Tudo orquestrado para que a necessidade de consumo
aumentasse a cada instante, e mais impostos fossem pagos. Impostos que garantiriam
educação para seus filhos, saúde para a família, estradas, cidades limpas e seguras, o
direito ao lazer. E o Poder recebia os impostos e decidia o que fazer com eles, mudando
seus destinos, oferecendo escola de péssimo nível, saúde que significava morte mais
rápida, bandidos ameaçando a todos. O Poder podia solicitar empréstimos, aceitar juros
extorsivos, quando precisava de dinheiro para uma fantasia qualquer, como construir
uma capital nova! Mas quem pagava os empréstimos, mais os juros, era o povo, cujos
filhos já nasciam com uma dívida enorme.
O rosário de sandices continuou: abriram a possibilidade para que o Homem
fosse diferente dos outros animais de sua família. O Homem poderia viver mais do que
seus primos macacos. Que felicidade... Para viver mais, trabalhar mais, e manteria todo
o sistema necessário, com isso continuaria arrastando seus males pelo mundo.
Num mundo onde só existia espaço para a arrogância, as outras espécies
passaram a existir apenas em função das necessidades do Homem. Os animais eram
torturados, viviam em pânico, aterrorizados.
Por quê? O porquê de tanta atrocidade? É isso que está me perguntando, meu
caro colega do futuro?
Apenas para produzir mais e para nutrir a espécie que se faz dominante. E não
parou por aí, não: milhares e milhares de espécies vegetais foram destruídas, dando
lugar apenas àquelas que interessavam ao Homem. Animais e plantas foram
modificadas geneticamente para aumentar a produtividade. Isso, apenas de continuarem
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MONITORAMENTO, UMA ABORDAGEM COMPLEMENTAR AO
SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO*
Igor Chmyz**
O monitoramento arqueológico realizado na década de
1960, em trechos paranaenses e paulistas do reservatório da
UHE Salto Grande do rio Paranapanema serviu, na ocasião,
para a constatação do impacto causado pelo empreendimento
hidrelétrico ao patrimônio arqueológico existente na sua área.
Implantado no rio Paranapanema anteriormente à
promulgação da Lei no 3.924/61, como outras hidrelétricas
brasileiras, a UHE Salto Grande submergiu incontáveis sítios que não receberam qualquer
atendimento arqueológico. A prática do salvamento não era pensado até então.
Em conseqüência do constatado na UHE Salto Grande, um salvamento foi executado
pelo Centro de Ensino e pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná –
CEPA/UFPR, entre 1965 e 1968, em ambas as margens do rio Itararé e de um pequeno
trecho do rio Paranapanema, que seriam afetados pelo reservatório da UHE Xavantes. Outros
projetos de salvamento se seguiram, em espaços do mesmo rio Paranapanema, do rio Paraná
e do rio Iguaçu, envolvendo porções dos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e
Santa Catarina. A esses enfoques de áreas amplas, podem ser somados os resultados do
Programa Nacional d Pesquisas Arqueológicas – PRONAPA que hoje, considerando-se a
degradação ambiental seqüente, caracterizam-se como de salvamento. No Paraná, o Pronapa
foi desenvolvido entre 1965 e 1970 e, além dos vales fluviais já citados, atuou em margens
dos rios Tibagi, Ivaí e Piquiri.
Intencionalmente, monitoramentos foram praticados em áreas de hidrelétricas atendidas
por trabalho prévio d arqueologia. Contemplaram trechos dos reservatórios que sofrem
rebaixamentos momentâneos devido a estiagens ou por necessidades de manutenção das
Usinas. Nos vários casos, os remanescentes dos sítios estavam submersos há dois ou dezoito
anos. Essas abordagens permitiram a avaliação do impacto causado aos sítios e ao material
pela submersão nas diferentes situações, inclusive com relação às características de cada
reservatório no tocante ao seu embasamento, amplitude, perfil e condição de entorno.
Na época do fechamento das comportas da UHE Itaipu, em 1982, respondendo às
queixas da população da cidade paranaense de Guairá, que teve o patrimônio natural das Sete
Quedas do rio Paraná submerso pelo reservatório, uma autoridade da Itaipu Binacional
declarou que o desaparecimento dos saltos e, inclusive, dos sítios arqueológicos, seria
temporário, tendo em vista que as hidrelétricas não são eternas. Um dia a UHE Itaipu seria
desativada e as Sete Quedas (e os sítios arqueológicos) ficariam novamente emersos.
As pesquisas realizadas na área brasileira da UHE Itaipu, entre 1975 e 1983, revelaram
grande número de sítios. Foram estudados em ritmo de salvamento e ignorava-se, diante
daquela declaração, como os remanescentes arqueológicos seriam afetados pelo reservatório
da UHE Salto Grande ao patrimônio arqueológico submerso, porém o empreendimento
hidrelétrico da Itaipu Binacional apresentava características diferentes daquele.
O reservatório da UHE Itaipu recebeu, por isso, abordagens de monitoramento nos anos
de 1988 e 2000, obtendo-se importantes dados a respeito.
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pregando que Deus havia criado o mundo, e tudo que existia sobre a face da Terra. O
Homem corrigia e melhorava o que Deus havia feito!
Para culminar, decidiram que nem mesmo os filhos poderiam substituir os pais.
O amor ao Poder era tal que criaram a técnica da clonagem, e cada um foi substituído
por si mesmo. A reprodução e os riscos de ver nascer um filho que não fosse digno de
seu patrimônio ficou relegado aos que não tinham meios para se auto-reproduzir.
Destruíram, meu caro colega, a beleza do mundo, o prazer da vida. As
primeiras sociedades humanas, pouco numerosas, eram solidárias. A generosidade da
natureza podia manter todos saudáveis. As sociedades humanas no início desse nosso
século são compostas por bilhões de pessoas. Sociedades, na sua grande maioria,
doentes, solitárias. A natureza foi destruída. Todo o alimento tem de ser comprado. A
água tem de ser comprada. Os dons da natureza, hoje, têm seus donos: o Poder. O
Poder, sob suas inúmeras formas. A competição é a regra da vida, e todos os Homens,
mesmo sem ter consciência, odeiam seus semelhantes, potenciais competidores. E a eles
atribuem a culpa de não poderem viver melhor.
E o que aconteceu com o Homem? É isso que está querendo saber agora, meu
caro colega? Infelizmente, não poderei lhe responder a essa pergunta. Parti há muito.
Mas tenho algumas curiosidades a respeito do seu tempo. Me diga: o sol que o aquece
agora é o mesmo que vejo brilhar lá fora, ou ele foi substituído por algo artificial? As
geleiras dos Pólos degelaram e invadiram territórios hoje ocupados por populações
costeiras? O que restou da camada de ozônio? Ela ainda existe? A floresta Amazônica, o
que foi feito dela? Esvaiu-se em fogo e fumaça? A caatinga sobreviveu? Ou você nunca
ouviu falar sobre ela? Você já ouviu falar em macaco-prego? Já ouviu falar em veadosgalheiros? Vaga-lumes, bem-te-vis? Em tamanduás? Em tatus, araras azuis e vermelhas,
sapos, morcegos, onças, cobras, beija-flores, sabiás? Já conjugou o verbo sonhar, sorrir,
acreditar? E as mentes? Conseguiram eles, por fim, dominar todas as mentes?
Nesse instante, caro colega do futuro, estendo o meu olhar pela vastidão do que
ainda é um pedaço do paraíso – um pedaço de paraíso chamado Serra da Capivara -, que
Poderes nada ocultos insistem em ignorar, em destruir, e entrego-lhe esse texto para que
continue a contar como prosseguiu nossa história, a história de todos nós, uma história
que, por séculos e séculos, tem sido de amargura, aflição e terror.

sítios verificados no seu entorno tinham partes de suas áreas comprometidas pelo lençol de
água (Fig).
O rebaixamento parcial do reservatório, em conseqüência de longo período de estiagem,
deixou à mostra extensas porções das margens. Nos pontos percorridos, as margens
apresentavam pequena declividade e um aspecto de solo varrido. Foi possível acompanhar,
no caso dos sítios lindeiros,a dispersão das peças arqueológicas a partir do limite do
reservatório para baixo, na porção emersa. Outros sítios, inteiramente situados na faixa do
reservatório puderam ser visualizados, uma vez que as suas evidências expostas demarcavam
as áreas ocupadas. A camada arqueológica ainda existia.
A UHE Salto Grande, hoje UHE Lucas Nogueira Garcez, foi o segundo empreendimento
hidrelétrico de grande porte do Estado de São Paulo. A sua construção foi iniciada em 1951,
coordenada pela Comissão Construtora da Central do Salto grande e concluída em 1958, sob
a administração da empresa Usinas Elétricas do Paranapanema S. A. – USELPA. Com uma
altura de 20m, a barragem formou um reservatório com 13km 2 de área, sobre o território
paranaense de Cambará e o paulista de Salto Grande.
Durante a formação do reservatório, o sr. Walter Graff, morador da cidade de Salto
Grande, realizou o salvamento de peças cerâmicas Tupiguarani em frente ao hotel da usina.
Trabalhou já dentro da água para retirar uma urna funerária. Indignado com o descaso ao
patrimônio arqueológico, guardou o material recuperado em sua casa até a sua doação para o
acervo do CEPA/UFPR, em 1965.
Os sítios observados na área do reservatório estiveram submersas durante 6 anos e, o seu
material, não apresentava maiores danos que os causados pelas práticas agrícolas antes da
formação do reservatório.
OS MONITORAMENTOS EXPERIMENTAIS
Em 1988 e 1990, monitoramentos foram executados na margem paranaense da UHE
Rosana, situada no rio Paranapanema e, que também havia sido pesquisada anteriormente.
Essa abordagem foi esclarecedora na sua faixa de segurança, mais precisamente na linha de
oscilação das águas.
Os monitoramentos mais recentes foram praticados em áreas de hidrelétricas implantadas
na região metropolitana de Curitiba e, que não foram atendidas por salvamentos. Ambos
desenrolaram-se em 2000 e enfocaram, pontualmente, o reservatório da UHE CapivariCachoeira e da Barragem do Voçoroca.
Com esse texto pretende-se, além de historiar os passos da prática do monitoramento no
Paraná, trazer o tema para as considerações da comunidade, conforme a proposta do
Simpósio de Arqueologia por Contato no Brasil, junto ao XI Congresso da Sociedade de
Arqueologia Brasileira.
AS PRIMEIRAS CONSTATAÇÕES
Entre janeiro e fevereiro de 1964, em atendimento a informações prestadas por
moradores da cidade paulista de Ourinhos, prospecções foram realizadas nas margens do rio
Paranapanema pelo CEPA/UFPR. Os informantes haviam alertado sobre a destruição, pelas
práticas agrícolas, de vários sítios arqueológicos da região. os trabalhos desenvolvidos
corroboraram o alerta pois, em curto espaço de tempo, foram registrados e estudados oito
sítios cerâmicos e pré-cerâmicos impactados pela agricultura. O outro impacto constatado na
ocasião, foi o relacionado à formação do reservatório da UHE Salto Grande. Alguns dos
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No período compreendido entre 1983 e 1992, com muitas interrupções motivadas por
entraves de ordem burocrática, as áreas paranaenses das UHE‟s Rosana e Taquaruçu foram
pesquisadas através do Projeto Arqueológico Rosana-Taquaruçu. Esses empreendimentos
situam-se no vale do rio Paranapanema e foram iniciados em 1980. a UHE Rosana, cujo
reservatório ocupa área com 220km2, entrou em operação m 1987. A segunda, situada a
montante, formou um reservatório com 105,50km2 e entrou em operação em 1992.
Durante os trabalhos de resgate no espaço da UHE Taquaruçu, monitoramentos foram
realizados em alguns pontos da UHE Rosana. Essas abordagens aconteceram em 1988 e
1990, portanto dois e quatro anos após a formação de seu reservatório. Restringiram-se à
faixa de depleção do lençol de água, junto a sítios que haviam sido identificados e estudados
na época do salvamento e, a outros pontos que não haviam revelado ocupações.
O reservatório cobriu parcialmente vários sítios. Devido às características do vale
inundado, com extensas várzeas ladeando o curso fluvial, os estabelecimentos humanos
foram encontrados principalmente nas encostas e topos de elevações mais afastadas. A linha
de oscilações do reservatório estendeu-se, portanto, nas porções medianas da maioria dos
sítios.
As camadas arqueológicas correspondem à fase pré-cerâmica Itaguajé, que atingiu na
área do projeto, a data de 6.165 a. C.
No espaço destinado ao Estaleiro Almirante Tamandaré Ltda., situado nas proximidades
dos extintos Saltos das Sete Quedas e da faixa residual do Parque Nacional das sete quedas,
as pesquisas prévias revelaram tantos sítios que a Itaipu Binacional, acatando ponderações,
considerou-o de proteção ambiental, inviabilizando o empreendimento naval. Um projeto
para reconstituição de habitação indígena, com base nos dados arqueológicos e etno-

8

históricos, concebidos originalmente para integrar o Centro Náutico e Recreativo, foi
ampliado e relocado para a área do Estaleiro Almirante Tamandaré Ltda. Entre os vários
sítios Tupiguarani nela existentes, um, constituído por seis bases de habitação foi exposta
completamente, sendo topografadas todas as estruturas que subsidiariam a reconstituição
arquitetônica; as estruturas menores detectadas, como fogões, moquém, fossas, etc., assim
como o posicionamento dos artefatos serviram para a reconstituição das funções do espaço.
Esse projeto, que motivou a especialização de artistas plásticos local para a produção de
réplicas cerâmicas para a reconstituição, seria integrado à rota turística. Não teve
continuidade devido às mudanças de enfoque da empresa geradora de energia.
OS MONITORAMENTOS EM RESERVATÓRIOS ANTIGOS
Tendo em vista que os monitoramentos realizados anteriormente permitiram a
observação do impacto causado ao patrimônio arqueológico submerso até dezoito anos
procurou-se, para uma melhor compreensão do processo, abordar áreas de reservatórios mais
antigos.
Nos arredores de Curitiba, os empreendimentos UHE Chaminé e UHE CapivariCachoeira ofereciam condições para essa avaliação. Ambas apresentavam os reservatórios
diminuídos em conseqüência de estiagem prolongada e, a última, de forma excepcional,
também por motivos operacionais.
A UHE Chaminé foi a primeira usina de grande porte do Estado. Foi implantada na
vertente leste da Serra do Mar pela Companhia de Força e Luz do Paraná, entre 1929 e 1931.
Posteriormente, para a ampliação da capacidade geradora do complexo hidrelétrico, foi

construída uma barragem com 21m de altura no planalto curitibano. Sua construção
transcorreu entre 1947 e 1949 e propiciou a formação do Reservatório do Voçoroca, com
cerca de 7km2.
Há muito tempo planejada, a UHE Capivari-Cachoeira foi edificada entre 1961 e 1971,
pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL. Ocupando uma área com
13,1km2 no planalto curitibano, as águas do reservatório do rio Capivari foram conduzidas,
através de túneis no maciço rochoso da serra, para as turbinas instaladas na sua vertente
leste, desaguando no rio Cachoeira.
Os monitoramentos que enfocaram os espaços dos dois reservatórios foram realizados no
ano de 2000 e permitiram a observação de indícios arqueológicos submersos há 51 e 29
anos, respectivamente. As prospecções concentraram-se em um trecho da margem direita do
rio Taquã, em terrenos constituídos por migmatitos, gnaisse e quartzitos. Os danos que se
esperavam em um reservatório tão antigo não se confirmaram, pelo menos no trecho
percorrido. Tanto a erosão do solo como a deposição de sedimentos foi de pequena
intensidade. É provável que a constituição do solo, a amplitude da represa e o revestimento
florístico do seu entorno, tenha contribuído decisivamente para isso.
Os únicos indícios arqueológicos foram registrados na margem de um córrego, no topo
de uma colina. Dispunham-se esparsamente pela superfície do terreno para baixo, formando
a camada. Relacionam-se à tradição cerâmica Umbu. Vestígios da tradição cerâmica Itararé,
que se estão revelando de forma numerosa no planalto curitibano, não foram detectados
durante a curta abordagem. Por serem extremamente frágeis, a sua constatação nessa área,
diagnosticaria com mais propriedade o real impacto da submersão prolongada.
Na área do reservatório da UHE Capivari-Cachoeira, as prospecções restringiram-se a
um trecho da margem esquerda do rio dos Patos.
Formado sobre terrenos com a mesma constituição do anterior, o reservatório
apresentava, no trecho observado, margens erodidas com mais intensidade. As
sedimentações eram extensas e mais espessas. O revestimento florístico do entorno
mostrava-se comprometido com os desmatamentos.
As chuvas fortes ocorridas no interstício, ocasionaram enxurradas que sedimentaram os
vestígios arqueológicos visualizados anteriormente. Causaram, também, erosões lineares,
deslocando peças na superfície e na camada.
No pequeno espaço percorrido, foram encontrados indícios relativos à tradição précerâmica Umbu e à tradição cerâmica Itararé. Além desses vestígios da ocupação indígena,
foram detectados remanescentes da tradição Neobrasileira e, de outros mais recentes, dos
moradores que foram relocados da área devido à formação do reservatório.
Os traços constatados superficialmente e em profundidade junto à camada arqueológica,
apresentavam-se em condições razoáveis de conservação. Permitiram análises para filiação
cultural e, talvez possibilitem datação pelo método TL. O dano maior, causado ao acervo
exposto na superfície endurecida do terreno, foi o resultante do pisoteio por gado e por
pescadores ribeirinhos.
CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Urna funerária exposta durante monitoramento na
margem da UHE Rosana
(Foto J. C. G. Chmyz – 1988)
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Os monitoramentos efetuados em trechos dos rios Paranapanema, Paraná, Voçoroca e
Capivari, represados para geração de energia elétrica, permitiram uma avaliação prévia dos
impactos causados ao patrimônio arqueológico.
Compreenderam constatações em sítios expostos após 2, 4, 6, 18, 29 e 51 anos de
submersão, em reservatórios com características diferenciadas. Na área da UHE Rosana, o
monitoramento limitou-se à linha de depleção e, na da UHE Itaipu abrangeu, além da linha
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de oscilação, ilhas e margens emersas, a faixa de entorno do reservatório destinada às obras
de usos múltiplos.
Em todos os locais, mesmo naqueles na pesquisados antes da implantação das unidades
geradoras, indícios arqueológicos foram encontrados. Embora os danos que apresentavam
anteriormente tenham sido acentuados pela submersão, os sítios visualizados ainda
encerravam potencial informativo.
É preciso que se diga que os sítios atendidos durante o projeto de salvamento
previamente, em sua grande maioria, encontravam-se perturbados parcial ou totalmente pela
agricultura e outras atividades antrópicas. Poucos mostravam-se intactos.
As oscilações do nível das águas, comum a todos os reservatórios, em função das
estiagens prolongadas, manutenção de instalações ou incremento de geração, apresentavamse como as mais danosas aos sítios. Essa alternância acentuou o mecanismo erosivo fluvial,
propiciou a erosão pluvial e eólica e, facilitou o trânsito de pessoas e animais,
comprometendo as evidências arqueológicas expostas.
O monitoramento, apesar dos impactos negativos existentes, poderá ser praticado para o
resgate de parte do patrimônio arqueológico submerso por barramentos implantados antes da
vigência da Lei no 3.924/61 ou à Resolução no 001/86, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente.
A possibilidade de pesquisas posteriormente à formação de reservatórios demostrada
neste texto, também foi comprovada no espaço do Açude de Corobobó, no sertão bahiano.
Formado em 1969, submergiu o Arraial de Canudos, o reduto de Antônio Conselheiro, em
1897. as suas ruínas foram escavadas por Paulo Zanettini e rica Robhran-González em 1999,
após uma submersão de 30 anos.
O emprego do monitoramento mostra-se valioso, ainda, para a complementação de dados
e a aferição da metodologia utilizada nos resgates de áreas inundadas por barramentos.
Em suma, o monitoramento configura-se como uma prática complementar aos trabalhos
de salvamento e deve ser considerada como indispensável na estruturação de seus projetos.

Hardy Guedes*

A Itaquatiara do Ingá é, sem sombra de
dúvida, o principal monumento arqueológico descoberto
no Brasil, até o presente momento.
São muitas as explicações sobre suas origens,
sem que se tenha chegado a uma conclusão definitiva, até
então.
Como os índios brasileiros viviam na Idade da
Pedra Lascada, por ocasião do Descobrimento, não
possuíam, obviamente, ferramentas capazes de efetuar aquelas gravações. Para eles,
aquilo não passava de uma PEDRA (ITA) MUITO (ARA) RISCADA (QUATI), como
outras tantas existentes no Brasil. Isso não significa que devemos desprezar o
conhecimento dos nossos indígenas ou tratá-los com discriminação. Se lhes faltava uma
tecnologia mais sofisticada, em alguns aspectos, tinham um conhecimento notável de
toda a Natureza que nos cerca e um grande número de lendas e tradições, altamente
reveladoras do nosso passado. Falta-nos, isto sim, aguçar a percepção, ficarmos atentos
a pequenos detalhes e, acima de tudo, eliminarmos todo e qualquer preconceito contra o
que é chamado, simplesmente, de FOLCLORE.
Não podemos agir da mesma forma que os primeiros europeus aqui
chegados. O nível de conscientização preservacionista e de respeito a outras culturas, à
época, era zero. Conquistar e enriquecer era a tônica. Não fosse assim, teríamos um
acervo imenso de registros para consultar sobre o Brasil e, certamente, uma História
mais rica e instigante para contar. Restou-nos alguns poucos relatos e anotações de
viajantes e religiosos sobre aqueles primeiros contatos. Com tão pouco material, somos
forçados a tentar montar um quebra-cabeças. Para tanto, além de um faro apurado,
precisamos contar com uma ferramenta essencial: a língua tupi. Sem ela, a arqueologia
brasileira, bem como as demais pesquisas, em todas as áreas do conhecimento humano,
em nossa terra, estará sempre capenga.
Por que a língua tupi? Porque, além de ser falada em, praticamente, todo o
litoral do Brasil, toda a nossa fauna e flora, bem como acidentes geográficos daqui e de
outros lugares das Américas estão grafados em tupi. E essa língua é autoexplicativa, ou
seja, traduzindo-se os nomes para o português, teremos uma explicação aproximada da
coisa nomeada. Não dá, portanto, para se dispensar uma ferramenta assim.
No caso especial da ITAQUATIARA DO INGÁ, a sua autoria foi atribuída,
pelos índios, ao Sumé, um homem branco, de barbas longas, que teria vindo pelo mar. A
presença desse mito em lendas de várias tribos do litoral brasileiro era farta e, por isso
mesmo, merecedora de crédito. A crença nesse personagem era tão forte que os jesuítas,
na tentativa de convencer aos índios a aceitarem a religião católica, disseram tratar-se de
Tomé, o apóstolo, que teria cruzado o oceano para trazer a “Boa Nova” aos “gentios”
(!?), conforme registros feitos pelo padre jesuíta Manoel de Nóbrega.
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Como teria ele cruzado o mar, há dois mil anos? Era possível cruzar o
Atlântico naquela época? E em épocas anteriores? Eis aí uma questão que os estudiosos
sempre relutaram em aceitar e que tem-se revelado um entrave para teorias mais
ousadas, que poderiam, até mesmo, alavancar recursos para as pesquisas arqueológicas
no Brasil. Há textos, inclusive, afirmando que navegantes cruzavam o Atlântico, saídos
do Mediterrâneo, corriqueiramente, conforme a descrição de Platão, em seus Diálogos
Timeu e Crítias, que tratam da mítica Atlântida: “Havia uma ilha diante daquela
passagem a que chamais de “colunas de Hércules” (Hoje, estreito de Gibraltar). Esta
ilha era maior do que a Líbia e Ásia reunidas. E os viajantes daqueles tempos podiam
passar desta ilha para as outras, e destas ilhas podiam alcançar todo o continente na
margem oposta daquele mar, que verdadeiramente merecia seu nome.
O texto acima não deixa dúvidas de que os gregos conheciam as ilhas do
Caribe e a própria América (o continente na margem oposta daquele mar). Desde
quando? Platão viveu em 400 a.C.. Mas a história da Atlântida foi levada do Egito para
a Grécia por Sólon (600 a.C.) que recebeu essa informação de sacerdotes egípcios. É
praticamente impossível sabermos desde quando os egípcios detinham esse
conhecimento.
Posteriormente, o historiador grego Diadoro, em sua HISTÓRIA
UNIVERSAL (Século
II da nossa era), narra a
viagem de uma frota de
navios fenícios através
do Oceano Atlântico,
que teria acontecido por
volta do ano 1.100 a.C..
Curiosament
e, seu relato lembra, em
parte, a viagem de
Pedro Álvares Cabral,
2.600 anos depois: os
navios navegavam ao
longo da costa africana,
quando se afastaram do
continente e foram
surpreendidos por uma
violenta tempestade que
os levou para alto-mar.
Conduzidos
pela
corrente, chegaram a
uma “grande ilha”, com
muitas praias e serras no
interior.
Além
das
serras,
havia,
no
interior, rios navegáveis. O clima era ameno, a população pacífica e inteligente. Nesse
lugar, havia muita fruta, caça e peixes. Depois de navegarem por boa parte da costa, os
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fenícios voltaram ao Mediterrâneo e contaram essa história aos seus parentes e aliados,
os cartagineses, que resolveram visitar também essa “ilha” e nela fundar uma “colônia”.
Essa passagem está registrada num livro de História do século II d.C., e é
muito provável que o seu conteúdo seja verdadeiro. Revela, ainda, que os fenícios que
aqui chegaram, conseguiram voltar para contar a história.
A capacidade dos fenícios em navegação e construção de barcos era notória.
Seus navios cruzavam o Mediterrâneo, provavelmente “por mares nunca dantes
navegados”, e, devido aos lucros obtidos com o comércio, tornaram-se uma potência
econômica. Seus navios mediam de 24m a 30m, equivalentes em tamanho às caravelas
que trouxeram Colombo e Cabral às Américas. Possuíam capacidade, portanto, para
cruzar o Atlântico. E a presença de homens brancos nas Américas, antes do
“Descobrimento oficial”, encontra-se registrada em lendas e nas línguas tupi e guarani.
Em A LENDA DO SOL E DA LUA, que narra as origens dos GUARANI,
ANHANGÁ, o diabo, é apresentado como um homem RUIVO, de OLHOS VERDES.
Tinha ele duas filhas: uma de pele morena e outra de pele BRANCA.
Os GUARANI que habitavam o litoral de Sta. Catarina, onde existe um
número expressivo de pedras gravadas, até mesmo em ilhas distantes da costa,
chamavam-se CARIJÓ. A tradução deste nome já é uma revelação: CARI (Homem
branco) IJÓ (MISTURADO), ou seja, MISTURADO COM O HOMEM BRANCO.
A língua tupi precisa ser melhor estudada, pois tem uma presença enorme na
Língua Portuguesa falada no Brasil. Além do legado de milhares de palavras ao nosso
vocabulário, encontradas na fauna, na flora, na geografia..., influi no nosso dia-a-dia e,
particularmente, na linguagem do nosso “caboclo”, devido a inexistência da letra L em
seus vocábulos, conforme anotado por Pero de Magalhães Gândavo, em 1570, em seu
livro Tratado da Terra do Brasil. “A língua deste gentio toda pela costa é uma. Carece
de três letras, a saber - scilicet, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de
espanto, porque assim não têm nem Fé, nem Lei, nem Rei e, desta maneira, vivem sem
Justiça e desordenadamente.”
No caso do R, especificamente, trata-se de palavras começadas com essa
letra, uma vez que ela é encontrada largamente em palavras complementares,
especialmente quando indica uma ação repetida (pororoca, perereca, pururuca...). Mas a
ausência do L, de difícil articulação pelos índios de língua tupi, ficou de herança no
linguajar do “caboclo” que não o usa, valendo-lhe a peja de falar “errado” por dizer
“fio” e não filho; “mio” e não milho; “famía” e não família..., e assim por diante.
Uma outra herança importante do tupi é a não utilização de consoantes no
final das palavras. Assim, na fala normal, não pronunciamos o R final. Dizemos
CANTÁ e não CANTAR, FAZÊ e não FAZER...
Imagino que ao chegar ao nosso litoral, sozinho, provavelmente náufrago,
sem saber falar a língua dos índios, e esses tampouco a língua do forasteiro, o SUMÉ
tenha dito que vinha do SUMER, pois assim era chamada a região que, em
português,chamamos de SUMÉRIA. Ouvindo isso, os índios passaram a chamá-lo de
SUMÉ, sem o R final.
Por mais simplista que possa parecer esta explicação, é um detalhe que não
pode passar despercebido. Os nomes das regiões do mundo, em nossa língua, são
diferentes do original. Inglaterra, em inglês, por exemplo, é England; Alemanha é
Germany... Finlândia, em finlandês, é FINISH. Da mesma forma, o santo que
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conhecemos por TIAGO, em inglês é JAMES. Provavelmente, TOMÉ, em aramaico,
não era assim pronunciado, para que os jesuístas julgassem ser ele o SUMÉ. Na
verdade, quando o SUMÉ esteve aqui, conforme veremos abaixo, Jesus sequer havia
nascido. Mas a minha desconfiança sobre a origem do SUMÉ veio antes desta evidência
lingüística. Ao examinar uma foto da Pedra do Ingá, deparei-me com a seguinte figura:
A minha primeira impressão foi a de que representava uma mulher de saia,
com alguma coisa na cabeça, talvez um véu, segurando uma bandeira ou um estandarte.
Ao mesmo tempo, a minha memória me disse que havia algo de familiar
naquela imagem. Uma figura que havia visto em algum lugar e permanecera em minha
lembrança. Passei, então, a examinar alguns livros e encontrei a resposta num livro de
Erich von Daniken, onde há a reprodução de três cilindros com indicação de serem
“sumérios”.
Num deles, uma figura logo me chamou a atenção. Os detalhes são tão
parecidos que é praticamente impossível que não tenham servido de inspiração ao
SUMÉ, ao efetuar as gravações na Pedra do Ingá.
Nessa imagem há uma figura, na mesma posição, com uma bandeira ou estandarte,
virada para o mesmo lado
esquerdo. A cabeça parece
coberta por um véu; na
cintura, há um detalhe e, na
silhueta, é possível se notar
uma espécie de saia, embora
transparente. As diferenças de
acabamento são facilmente
creditáveis às dificuldades de
ferramentas, às dimensões das
figuras e à capacidade
artesanal de um e outro.
Os
cilindros
sumérios são pequenas pedras
roliças (de 1 cm a 11 cm de
comprimento e de 3 cm a 5
cm de espessura), contendo
gravações em baixo relevo.
Eram usados como um selo
real ou sacerdotal. Um espécie
de carimbo. Quando rolado
sobre a argila, deixava a
imagem, nele esculpida, em
relevo. A Pedra do Ingá tem 24 m de comprimento por 3 m de altura.
Os cilindros eram, certamente, esculpidos por artesãos especializados, com
ferramentas adequadas. Uma situação bastante diferente de um náufrago que, com toda
a certeza, além de não ser especialista, não possuía as ferramentas necessárias.
Consciente de que não deveria chegar a uma conclusão precipitada, procurei
respaldo às minhas suspeitas, junto ao Museu Britânico, onde trabalham alguns dos
principais especialistas em Oriente Médio Antigo.
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A primeira informação recebida foi de que a figura (pertencente ao acervo
daquele museu), não portava uma bandeira. Era uma SERVA com um abano na mão.
Uma observação que me pareceu lógica, considerando-se a totalidade da figura. A
mulher abanava o rei em seu trono.
Da mesma forma que a mulher da pedra do Ingá, conforme abaixo:
Há ainda uma série de elementos figurativos, como a profusão de círculos
maiores ou menores, rosáceas e outros mais, que não podem ser considerados “mera
coincidência”.
Na minha avaliação pessoal, faltava, apenas, a datação correta, para que se
pudesse estimar a época em que foram feitas as gravações na Pedra do Ingá e confirmar
as origens.Recorri, novamente, ao Museu Britânico e recebi a seguinte resposta: “BM
ME 89819. Not Sumerian but Mitannian Elaborate Style, mid-fourteenth century BC;
possibly partly reworked in the Middle Assyrian style (the upper small scene) in the
early thirteenth century BC. Found near Khorsabad in northern Iraq by A. P. Badger, a
British missionary in Mosul, and acquired from him by the BM in 1853.”
O cilindro original foi datado como sendo da metade do século XIV a.C. e
pode ter sido parcialmente retrabalhado na metade do período denominado estilo Médio

Assírio, no início do século XIII a.C. Isso significa que o selo que inspirou o Sumé tem,
aproximadamente, 3.400 anos. Assim, as gravações na pedra do Ingá devem ter sido
feitas num período próximo a isso, ou seja, de 3.300 a 3.400 anos atrás. Completando a
informação, a peça foi encontrada por um missionário britânico, perto de Khorsabad (15
km de Mosul), no noroeste do Iraque, que a vendeu ao MB em 1853.
Khorsabad é onde, acredita-se, ficava Nínive, na Babilônia. Portanto, a
imagem reproduzida no cilindro e na Pedra do Ingá pode ser de algum rei ou sumo
sacerdote hitita ou hurrita, uma vez que aquela região, naquele período, estava sob o
domínio dos chamados hurritas de Mitani ou Mitanitas, aliados dos hititas. O fim do
domínio hurrita na região deu-se por volta de 1.370 a.C., quando os hititas assumiram o
poder. Consta que os hititas conheciam o ferro e sabiam forjá-lo e, após dominarem os
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hurritas, passaram a disputar com o Egito os territórios da Síria e FENÍCIA, às margens
do Mediterrâneo.
A parte da resposta que fala “not sumerian but Mitannian Elaborate Style”
significa que o cilindro não é sumério, quanto à nação. Mas o situa naquela região, o
que não invalida, de forma alguma, o SUMÉ ser originário de SUMER.
A datação da aquisição pelo Museu Britânico dessa peça é importante
também, porque desencoraja qualquer pessoa a desqualificar a autenticidade da Pedra do
Ingá, uma vez ter sido ela descoberta por volta do ano de 1.600, mais de 200 anos antes
da descoberta do cilindro evocado pelo Sumé.
Quanto à história completa do Sumé, dificilmente chegaremos a saber.
Certamente veio em alguma embarcação que cruzou o Atlântico, sendo, talvez, o único
sobrevivente de um trágico naufrágio. E, como náufrago, registrou numa pedra (ou em
várias - há tantas ITAQUATIARAS por esse Brasil afora) a sua passagem, através de
uma imagem que identificava a sua origem.
Por essa razão, a Pedra do Ingá deveria ser melhor cuidada pelas nossas
autoridades, pois não se trata somente de UMA PEDRA CHEIA DE RISCOS. Nem se
trata, somente, de um Patrimônio Brasileiro, mas de um Patrimônio da Humanidade,
pois é a única prova material, até o momento, que atesta ter sido possível cruzar-se o
Atlântico em épocas imemoriais; que ao menos um viajante do Oriente Médio aportou
em nossa terra; e que a existência da ATLÂNTIDA é de fato uma possibilidade a ser
considerada.
*Colaborador da SPA em Natal/RN.
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