II ANIVERSÁRIO DO IHGC ___________________________________________

PATRIMÔNIO NACIONAL ________________________________________

Fundado em 05 de dezemb ro de 2005, o Instituto Histórico e Geographico do
Cariry é u m órgão que se empenha em resguardar e nutrir a cultura da região. O IHGC
era um sonho antigo do intelectual Daniel Duarte Pereira
(foto), filho da cidade de Su mé, engenheiro agrônomo de
formação e h istoriador por vocação, Duarte sempre se
empenhou no resgate e valorização da cultura caririense
e, por isso, durante anos acalentou a idéia de criar um
instituto para este fim, onde pudesse agregar os ilustres
filhos naturais da região, e aqueles intelectuais cujas
raízes foram irrigadas com os sais do Cariri, para
fomentar o espírito cultural desta região da Paraíba.
No último dia 09 de dezembro, um evento
realizado no Sobrado dos Árabes (sua sede), município
de São João do Cariri, marcou o segundo aniversário de
fundação do Instituto com vasta programação e pleno
êxito de participação dos afiliados.
A programação, presidida por Daniel Duarte, fo i
aberta pela Philarmônica Nossa Senhora dos Milagres e uma visita até o Museu do
Cariry Balduíno Lélis. Entre as atividades foram realizadas três palestras: uma proferida
por Vandilo de Farias Brito Sobrinho, sobre o cinqüentenário do patrono da cadeira 99
do IHGC, Tertuliano Brito; outra proferida pela professora Clot ilde Santa Cruz, sobre as
notas genealógicas do Cariri; e uma outra proferida por José de Farias Tavares, sobre o
patrono Gratuliano da Costa Brito. Ainda no evento se apresentaram os grupos Reizado
de Zabelê e o Luminar de Soledade. Também foram realizadas atividades paralelas,
entre feiras de artesanato e livros. A Sociedade Paraibana de Arqueologia se fez
presente no evento através dos consócios Balduíno Lélis, Pe. João Jorge Rietveld e
Nivaldo Maracajá.

FIQUE POR DENTRO

Foi referendado no dia 06 de dezembro, pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o tombamento do Centro Histórico de
João Pessoa, que passa a ser considerado Patrimônio Histórico Nacional,
composto por 37 hectares, que incluem boa parte dos bairros do Varadouro e da
Cidade Alta, num total de 502 edificações, em 25 ruas e seis praças e ainda o
Porto do Capim, nascedouro da cidade. O reconhecimento foi anunciado no
Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, durante reunião do Conselho
Consultivo do IPHAN. A decisão foi unânime.

Foi publicado no Diário Oficial da União do dia 07 de Dezembro de 2007 o
processo do IPHAN nº 01408.000141/2007-97 autorizando o sócio da SPA Juvandí de Souza
Santos a desenvolver atividades de escavação arqueológica em sítios na Paraíba, confira:
Projeto: Cariri e Tarairiú? Cultura Tapuia no Interior da Paraíba – Pesquisas Arqueológicas
nos Sítios: "Furnas dos Ossos, Pinturas, Cabaças e Sítio Capim" .
Instituição Executora: Universidade Estadual da Paraíba
Arqueólogo Coordenador: Juvandi de Souza Santos
Área de Abrangência: Sítio Furna dos Ossos, no Município de São João do Cariri,
coordenadas geográficas S 07º27'08.6''/ W 36º30'31.4; Sítio Pinturas, no Município de São
João do Tigre, coordenadas geográficas S 08º08'14.9''/ W 36º48'55.4''; Sítio Cabaças, no
Município de Cuité, coordenadas geográficas S 06º30'08.4''/ W 36º01'23.9''; Sítio Capim,
no Município de Seridó, coordenadas geográficas S 06º51'48.3''/ W 36º27'43.1'', no Estado
da Paraíba.
Superintendência Regional: 20ª SR/IPHAN
Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses
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REQUERIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE PRESTIGIA AÇÃO
PRESERVACIONISTA DO SÓCIO RAUL CÓRDULA:

ARTIGO __________________________________
O Cemitério indígena de Itabaiana
Vanderley de Brito*
Em fins do século XIX , no município de Itabaina,
por volta do ano de 1890, por ocasião da abertura de
alicerces para construção de casas residenciais na
localidade de Alto dos Currais, foram encontrados diversos
potes de barro contendo ossadas humanas. No entanto, no
período não se deu importância ao achado.
Vinte anos após, os pesquisadores do Instituto
Histórico e Geográfico Paraibano foram até o município e
constataram tratar-se de um cemitério pré-histórico.
Uma segunda equipe do IHGP voltou no ano
seguinte, 1911, formada por João Carneiro Monteiro, Isaac
Leitão Pinto, Heráclito Cavalcanti e Edmundo Coelho Alverga para realizar estudos no
cemitério. O cemitério encontrava-se em um pequeno monte próximo à margem direita do
rio Paraíba, onde eram abundantes os fragmentos de cerâmica de paredes grossas e davam a
impressão de certa disposição em semicírculo.
A escavação realizada pela equipe revelou que o cemitério abrangia 10m2 da porção
norte da elevação e, nela, havia inúmeras urnas funerárias cujo interior continham esqueletos
humanos que se desfaziam em pó durante a exumação, segundo o relatório dos
pesquisadores tratavam-se de restos mortais de indígenas da nação Tupi.
Uma vez que a escavação não foi realizada por profissionais de arqueologia, não
podemos tirar muito proveito do relatório apresentado pelos pesquisadores e nem sabemos
ao certo o destino do material exumado, que seria de muita utilidade para análise sob o
prisma dos conhecimentos atuais.
O enterramento em urnas generalizou-se por todo o Nordeste e não há um consenso
cronológico do começo dessa prática funerária e nem relacionado aos grupos étnicos que
adotavam tal prática. Menos ainda são as informações precisas sobre ceramistas préhistóricos na Paraíba, a não ser os fortuitos achados de “botijas” notificados sem contexto.
Pesquisas no Nordeste dão testemunhos de enterramentos em urnas onde o cadáver é
amarrado em cordas de fibras vegetais e enterramentos secundários onde o corpo é inumado
e, após a decomposição, exumado, ritualizado e introduzido em urnas, ou incinerado e suas
cinzas guardadas em potes. Muitas vezes, o corpo vem acompanhado de enxoval fúnebre
composto de artefatos, adornos e indumentárias do morto.
Pelas descrições da cerâmica fúnebre de Itabaiana, consideradas de paredes grossas,
sem decoração e apresentando chãos de cacos, pode-se deduzir filiação à cultura da tradição
Aratu, com modificações regionais, e pode estar relacionadas com os achados da Pedra do
Caboclo, em Bom Jardim-PE, escavado pelo arqueólogo francês Armand Laroche na década
de 1970 e pelas sepulturas exumadas em 1948 pelo pesquisador Leon Clerot na Serra da
Margarida, no atual município de Salgado de São Félix.
Recentemente estivemos em Itabaiana para ver se encontrávamos indícios deste sítio
arqueológico pesquisado no início do século XX. No entanto, hoje toda a área do chamado
“Alto dos Currais” está completamente urbanizada.
*Historiador, presidente da SPA.
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PRÉ-HISTÓRIA: Estudos para a arqueologia da Paraíba II
Os sócios Thomas
Bruno Oliveira, Juvandi
Santos, Vanderley de Brito e
Carlos
Azevedo
estão
trabalhando numa nova
organização de coletânea
para
artigos
sobre
a
arqueologia da Paraíba.
Trata-se da segunda versão
do livro: „Pré-História:
Estudos para a arqueologia
da Paraíba‟, onde deverá
recolher textos dos membros
da Sociedade Paraibana de
Arqueologia. A capa da obra
deverá ser esta ao lado,
retratando
nosso
mais
célebre
testemunho
arqueológico. O livro deverá
trazer dez artigos, sobre
qualquer tema que venha a
contribuir
com
o
desenvolvimento de nossa
arqueologia, e a publicação implicará uma taxa de contribuição. O trabalho
deverá ser publicado no segundo semestre de 2008, por isso, urge que os textos
sejam enviados para adiantar o processo da publicação. Os interessados podem
contatar
a
organização
da
coletânea
através
do
e-mail:
sparqueologia@gmail.com onde conhecerão o projeto.

DEMANDA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Nosso sócio presidente, prof. Vanderley de Brito, está precisando
acessar a obra “História de Serra Talhada”, de Mário Melo, onde,
segundo dados colhidos pelo pesquisador da SPA, há informações
referentes à Pedra do Ingá. Quem tiver a obra pode contribuir com os
estudos de Vanderley através do e-mail: vanderleydebrito@gmail.com

PERFIL ___________________________________
Raul Córdula: o mistério dos signos
Josete Mélèse*
Nascido em 1943, no Nordeste do Brasil, Rau l
Córdula, que fez seus estudos nos ateliês do Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro, pinta, desenha,
esculpi. O Espaço Cultural da Embaixada do Brasil
apresenta meia centena de suas obras recentes,
pinturas, desenhos, esculturas em forma de jóias. O
que pode surpreender nessas criações é uma mistura
de rigor e de imp rovisação, de geometria e de
liberdade gestual.
Córdula, ao mes mo tempo em que vive intensamente no seu tempo e participa
dos programas culturais de seu país, não deixou de procurar as fontes de sua inspiração
bem longe no passado. Ele trabalhou durante muito tempo no sítio pré-histórico do Ingá
para nele estudar os signos e caracteres, hoje indecifráveis, mas ricos de uma carga
emocional secular. Através das civilizações antigas, reencontramos a estabilidade do
quadrado, o dinamismo do círculo, a espiritualidade do triângulo, o imobilismo do
horizontal,
a
atividade do vertical, a co mbatividade do oblíquo,
mes mo se outros
significados
se
superpõem a estes.
São estas
expressões
imutáveis, e, todavia
singulares,
que
Córdula esforça-se
por integrar, co m o
poder de sugestão
e meditação que
estas figuras têm,
com a abstração
informal.
Disso
resulta este curioso
equilíbrio entre as formas geométricas em oposição às pulsações gestuais da cor. A
maneira que Córdula encontrou para exprimir o imemo rável caos da sua região natal, o
Nordeste brasileiro.
*Jornalista e crít ica de arte da revista francesa Priscope.
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NOVO COLABORADOR DA SPA

Charge __________________________________

O pesquisador Luís Carlos
da Silva Go mes (foto), memb ro
fundador do Movimento de
Preservação
do
Vale
dos
Dinossauros (Movissauros), ONG
do município de Sou za, criada em
1996 para estudar e preservar os
vestígios
paleontológicos
e
arqueológicos do vale do Rio do
Peixe, desde novembro vem
contribuindo com a SPA através de
informações
a
respeito
de
testemunhos arqueológicos na
região do Alto Sertão da Paraíba.
_______________________________________________________________________

EXPEDIÇÂO A ESPERANÇA
No dia 24 de dezemb ro, o
sócio Thomas Bruno Oliveira
(foto) realizou u ma expedição pela
SPA até a localidade de Caldeirão,
interior
do
município
de
Esperança, distante 42km de
Camp ina
Grande, para u m
levantamento
fotográfico
complementar
do
sítio
arqueológico
Cachoeira
do
Caldeirão.
Este
sítio,
u ma
interessante itacoatiara sob técnica
de meia-cana, cujas gravuras mu ito
se assemelham co m as da Pedra do
Ingá, localizam-se na parede íngreme de uma
queda d‟água de um riacho afluente do rio
Mamanguape, no brejo paraibano, onde existe
uma pitoresca, larga e profunda, marmita que
recepta água do riacho. O sítio se encontra na
propriedade da Sra. Ana Santos e a expedição
foi acompanhada pelos estudantes da UEPB:
Helder Camilo, Adenilzo Lima e Leandro
Salvador, pesquisadores da região de
Remígio.
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EXPEDIÇÃO AO INGÁ
No dia 26 de dezembro, Vanderley de Brito, em companhia de
familiares, realizou a
última visita em 2007
à Pedra do Ingá. O
riacho
Bacamarte
ainda
está
completamente seco e, por
isso, as visitações
caíram bastante. Uma
vez que a Pedra atrai,
principal-mente,
banhistas para o local.
É pretensão
da SPA, no ano de
2008, continuar com
visitas periódicas à Pedra do Ingá para monitoramento preventivo deste
importante sítio arqueológico paraibano.
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ARTIGO __________________________________
Síntese da síntese de 2007
Thomas Bruno Oliveira*
A Paraíba é extremamente rica em ocorrências
arqueológicas, contudo, poucos dos estudos ocorridos ao
longo dos anos foram divulgados em meios jornalísticos.
Ultimamente não! Em 2007, nota-se uma atenção especial
dos jornais impressos do estado. A União exibiu matérias
sobre achados arqueológicos e pesquisas no Estado,
principalmente cobrindo ações da Sociedade Paraibana de
Arqueologia-SPA. O Norte, o Jornal da Paraíba e o Correio
trouxeram matérias sobre o nosso passado pré-histórico e o
Diário da Borborema além de trazer matérias sobre
pesquisas e eventos de arqueologia, estampa em suas páginas semanalmente pelo menos dois
artigos sobre a pré-história da Paraíba, sempre às quartas escrito pelo pesquisador Vanderley
de Brito e aos sábados por mim, expondo à opinião pública as ações e estudos no campo da
arqueologia paraibana. Outro interessante meio de divulgação é o presente Boletim
Informativo da SPA, divulgando as ações da instituição.
Estas iniciativas são extremamente salutares para a arqueologia regional, e esta
divulgação jornalística é prova disso, além dos muitos livros e eventos de arqueologia que
foram produzidos na Paraíba no decorrer de 2007:
Em matéria de livros: Em janeiro, foi lançado o livro „A Pedra do Ingá: itacoatiaras
na Paraíba‟ por Vanderley de Brito. No mês seguinte veio a lume o livro „Ocorrências de
itacoatiaras na Paraíba‟, do pesquisador Juvandi Santos. Em agosto foi lançada a antologia
„Pré-história: estudos para a arqueologia da Paraíba‟, organizada por mim e et alli. Em
outubro, o lançamento do livro „Cenários Turísticos: potencial e crise‟ da estudiosa Zélia
Almeida e o cordel „A Pedra do Ingá na visão de um sertanejo‟, também por Brito.
Quanto aos eventos: Em fevereiro tivemos o VII Encontro sobre Pré-história
Paraibana, evento paralelo ao XVI Encontro para a Nova Consciência, em Campina e, na
cidade de Guarabira, o I Encontro da Sociedade Paraibana de Arqueologia. Em maio o
encontro „Arte Rupestre na Paraíba: A Pedra do Ingá‟, ocorrido no Centro Histórico de João
Pessoa. Em setembro ocorreu o evento „Homenagem a Leon Clerot‟, na sede do IHGP, em
João Pessoa e o I Congresso Internacional da SAB, em Florianópolis, onde participaram
estudiosos paraibanos apresentado trabalhos. Em outubro, na cidade do Ingá, ocorreu a
„Oficina Preservação e Sustentabilidade do Parque Arqueológico Itacoatiaras do Ingá‟,
promovido pelo Governo do Estado.
Neste ano também, pusemos no ar o Blog „Arqueologia da Paraíba‟. Tivemos
muitas ações de campo desenvolvidas pela SPA e também pelo Projeto Arqueologia do
Cariri, coordenado pelo arqueólogo Carlos Xavier. Tivemos ações de uma equipe de
holandeses no litoral e de Juvandi Santos, no interior, em favor das dissertações de
doutorado e mestrado em arqueologia que vem cursando, respectivamente pela PUC/RS e
UFPE.
Tudo isso é pouco diante das inúmeras ações, mas é o que deu para registrar neste
exíguo espaço. A você leitor, próspero 2008!
*Sócio da SPA, GEPAHI e IHGC.
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ATLAS DO BRASIL HOLANDÊS
O arqueólogo
holandês
Oscar
Hefting
e
sua
equipe
compareceram pela quarta
vez aos territórios
da Paraíba e de
Pernambuco, com o
objetivo de levantar
e
preservar os
redutos das antigas
possessões holandesas no nordeste
do Brasil, incluindo
os fortes militares
construídos durante
a ocupação flamenga. Ele esteve em
Baía da Traição , no
litoral
norte
paraibano, no dia 23 de novembro de 2007, nesta pesquissa, ele pretendeu reunir mais dados
históricos para o mapa do Brasil Holandês, executando um projeto internacional
desenvolvido pela New Holland Fundation, de Amsterdã.
Hefting viaja pelo Brasil desde 2002, à procura do que restou dos fortes construídos
pelos holandeses, em determinadas áreas do Brasil. Historicamente, ele rastreia o produto
das vitórias holandesas conseguidas na época, ao desfechar ataques contra as colônias
portuguesas e espanholas e garante que existe a expectativa de que pelo menos cinco fortes
relacionados como período holandês estejam para ser descobertos na costa brasileira. Depois
dos fortes, ele partirá para fazer pesquisas sobre lugarejos e restos de navios naufragados.
O arqueólogo afirma que a nossa fortaleza de Santa Catarina tem relação com o
período holandês, pois existe um portal neste forte de Cabedelo que denuncia a arquitetura
holandesa do período, segundo crê, o forte foi construído pelos portugueses em cima de uma
obra holandesa.
Diversas prospecções arqueológicas já foram feitas na Paraíba, sob orientação dos
arqueólogos com objetivo de localizar fortificações batavas na foz do rio Paraíba. Estes
foram responsáveis pelas pesquisas de solo em Forte Velho, na zona ribeirinha de Santa Rita,
e na Ilha da Restinga, em Cabedelo. Isso de deu durante a mesa técnica do projeto na
Paraíba, realizado em julho de 2007, com a presença do membro da Sociedade Paraibana de
Arqueologia, Carlos Alberto Azevedo, também coordenador do Grupo de Estudos e
Pesquisas em Arqueologia Histórica e Industrial, além dos professores Marcos Albuquerque
(UFPE), Marcos Galindo (UFPE), José Manoel dos Santos, da Unioversidade de Salamnaco
(Espanha), Guilherme D‟Ávila Lins, Nivalson Miranda e José Alexandrino de Souza da
UFPB. Na ocasião, a reunião foi presidida por Oswaldo da Costa Carvalho, da Fundação
Fortaleza de Santa Catarina.
Por: Hilton Gouvêa - jornalista, sócio da SPA.
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EDITORIAL
Até o dia 11 de outubro de 2006, a SPA era apenas uma idéia, nascida na cabeça
dos pesquisadores Vanderley de Brito, Juvandi Santos e Thomas Oliveira e que, nesta data,
foi colocada em prática. No entanto, a SPA foi ganhando forma, agregando associados,
promovendo eventos de arqueologia regional, criou o Boletim Informativo e a Biblioteca
Thomas Bruno Oliveira, já soma um acervo de mais de oito mil fotografias de sítios
arqueológicos, adquiriu confiabilidade, formou parcerias e desenvolveu estudos,
metodologias e expedições.
O ano de 2007 foi o período de experiência da SPA. Experiência esta que deu certo:
hoje, a Paraíba possui uma associação que agrega seus mais dinâmicos pesquisadores de
arqueologia e um veículo informativo que busca cobrir as atividades no campo da
arqueologia no território; hoje a Paraíba não mais representa um absoluto incógnito para as
pesquisas do Nordeste e do País e nós que fazemos a SPA nos sentimos orgulhosos por estar
promovendo esta nova situação.
Agora, depois de sabermos que a experiência „SPA‟ não mais é apenas um ideal
imaginário, é realidade, vamos dar um novo impulso neste projeto para que se fortaleça
ainda mais. Estamos em processo de adquirir o CNPJ da Sociedade, junto a Receita Federal
e, consequentemente, o ISSN de nosso Boletim e o reconhecimento das atividades da SPA
como de utilidade pública, junto ao Governo do Estado.
Logicamente, o crescimento vertiginoso desta „idéia‟, acarreta, cada vez mais,
responsabilidades. Por isso, solicitamos aos sócios, colaboradores e simpatizantes que
contribuam, não com a SPA, mas aos objetivos desta. Enviando-nos produções sobre nosso
patrimônio arqueológico e informações sobre ações e ocorrências que interessem à
arqueologia do Estado, para que possamos, cada vez melhor, historiar e desenvolver a
arqueologia em nosso território.

- Mapa de ação da SPA em 2007 –
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