PROJETO: CULTURA TAPUIA NO INTERIOR DA PARAÍBA

ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA – 2008.
Entre os dias 02 e
03 de fevereiro, realizou-se
o II Encontro da Sociedade
Paraibana de Arqueologia,
evento inserido entre os
paralelos
do
XVII
Encontro
da
Nova
Consciência, que acontece
anualmente em Campina
Grande,
no
período
carnavalesco, com vasta
programação que reúne
diversos pensamentos de
ciência, cultura, arte e
religião, numa filosofia de
tolerância e paz.
O encontro da SPA
ocorreu no prédio do
CEDUC II/UEPB e foram ministradas as seguintes palestras: A PEDRA DO
INGÁ: UMA CULTURA PRÉ-HISTÒRICA NATIVA, ministrada pelo prof.
Vanderley de Brito; HISTÓRIA DA ARQUEOLOGIA BRASILEIRA, pelo
arqueólogo do IPHAN-SE Roberto Ribeiro; ABRIGOS FUNERÁRIOS PRÉHISTÓRICOS NO NE, pelo prof. Juvandi Santos; GRAVURAS RUPESTRES NO
AGRESTE DA PARAÍBA, por Thomas Bruno Oliveira; ASPECTOS TÉCNICOS
E LEGAIS DA ARQUEOLOGIA, também por Roberto Ribeiro; e CULTURA
TAPUIA NOS SERTÕES DA PARAÌBA, por Juvandi Santos.

O projeto
“Cultura Tapuia no
interior da Paraíba”, aprovado no
processo
01408.
000141/2007-97 do
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional
– IPHAN, pretende
distinguir os grupos
indígenas do interior, genericamente
conhecidos
por
Tapuias, e estabelecer
domínios
territoriais e cronologias de ocupações. O projeto está previsto para ser encerrado em 24 meses, a partir de dezembro do ano
passado, e envolverá alunos da UEPB e técnicos da UFPE, UCP e da Sociedade Paraibana de
Arqueologia.
Nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2008 foi realizada uma expedição de
reconhecimento ao Sítio Arqueológico Pinturas, conhecido também como “Serrote dos
Caboclos”, no município de São João do Tigre, extremo sul da Paraíba. O chefe da
expedição foi o historiador e arqueólogo Juvandi de Souza Santos, e a equipe foi completa
pelo presidente da Sociedade Paraibana de Arqueologia, Vanderley de Brito, e pelos
acadêmicos de biologia da Universidade Estadual da Paraíba, Allysson Allan de Farias e
José Aécio Alves Barbosa.
A expedição ao município de São João do Tigre, distante 232 km de Campina
Grande, foi financiada pela UEPB e teve apoio local da Prefeitura Municipal, com
participação direta do prefeito Genuíno José Raimundo e o secretário de Educação Jorge
Pereira.
No primeiro dia da expedição, a equipe se subdividiu, ficando os pesquisadores
Juvandi de Souza Santos e Vanderley de Brito no serrote das Pinturas realizando estudos de
impacto, sondagem de profundidade do sedimento arqueológico, cobertura fotográfica e
estudos de planejamento da escavação. Enquanto a equipe formada pelos acadêmicos em
biologia e o guia local se deslocaram para sondar o entorno, assentando armadilhas de solo
(pitfalls) para análise de fauna edáfica (insetos), coletando amostras de caule e folhas de
aproximadamente 30 espécies vegetais, além de registro fotográfico de outras, e registrando
vestígios faunísticos da região. A área de sondagem e coleta percorrida envolveu deste o
serrote que suporta o sítio arqueológico até o leito seco e as margens de um riacho próximo,
cobrindo uma área quadrada de aproximadamente 10 quilômetros.
No segundo dia, os expedicionários percorreram uma grande extensão dos 36 mil
hectares que configura a APA Parque das Onças, registrando inscrições rupestres, cemitérios
indígenas, serras, planícies, fauna e formação florestal de caatinga, pois a área tem cerca de
73% do seu território coberto por matas herbácea a arbustiva.
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PERFIL ___________________________________

EXPEDIÇÃO DIPLOMÁTICA A SOLEDADE, JUAZEIRINHO E TAPEROÁ

Ruth Trindade de Almeida, dados biográficos.

Entre os dias 15
e 16, os diretores da SPA
Vanderley de Brito e
Thomas Bruno Oliveira
realizaram
uma
expedição aos municípios
de Soledade, Juazeirinho
e
Taperoá.
Uma
expedição diplomática,
percorrendo 258 km, para
realização de reuniões
individuais
com
os
pesquisadores:
Juarez
Filgueira Góis, diretor do
Museu de Soledade; Pe.
João Jorge Rietveld,
membro da SPA e vigário de Juazeirinho; e Balduíno Lélis, membro da SPA e Reitor da
Universidade Leiga do Trabalho, em Taperoá. As visitas a estes estudiosos visam a
manutenção praxe de um intercâmbio com estas localidades para manter flamejante a
chama da SPA.
O primeiro ponto foi a visita ao Museu de Soledade, onde seu diretor vem,
numa dinâmica impressionante, organizando e renovando o acervo museológico. Na
reunião ficou acertado a
formalização de um convênio
entre o Museu e a SPA.
A segunda escala da
viagem foi até Juazeirinho, para
debater sobre as pesquisas do
Pe. João e os livros que o
mesmo está elaborando para
resgate histórico dos municípios
de Juazeirinho e Pedra Lavrada.
Ficou acertado o envio de
material
suplementar
oferecendo subsídios para a préhistória destes municípios. Os
expedicionários aproveitaram a
estada no município para
levantar dados em um sítio de inscrições rupestres na área rural do município,
denominado de Pedra Bonita.
A terceira e última escala foi o município de Taperoá, onde se reuniram com o
pesquisador Balduíno Lélis para análise de documentação do acervo da Universidade
Leiga do Trabalho. Os expedicionários pernoitaram nas instalações da ULT.

Bárbara Almeida de Araújo*
Ruth Trindade de Almeida formou-se
em Geografia e História, pela Faculdade
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil
(1954), no Rio de Janeiro, onde nasceu. No
inicio da década de 60 veio residir na Paraíba,
onde
trabalhou
como
professora
do
Ensino Médio do Colégio Estadual de Campina
Grande, de 1960 a 1964. Em 1964, foi
contratada como professora de antropologia,
pelo Departamento de Ciências Sociais da
UFPB. Em 1971, foi para Universidade de
Toulouse, na França, onde concluiu uma
especialização na área de licenciatura em
História da Arte e Arqueologia. No ano
seguinte, já de volta ao Brasil, desenvolveu uma
pesquisa de campo sobre a “Arte Rupestre nos
Cariris Velhos” da Paraíba, subsidiada pela
Secretaria do Estado da Paraíba. Contudo, foi
em 1978, que a professora Ruth Almeida
concluiu a sua pesquisa mais importante, que
Arquivo pessoal de Oriana Almeida
resultou na localização de 61 sítios rupestres e
na identificação de mais de 60 pinturas e gravuras. Em 1982, Passou um ano na
Universidade do Tennessee, fazendo um curso de especialização em Arqueologia,
e, em 1981, concluiu estudos sobre Almanaques Populares do Nordeste como
resultado de sua pesquisa para o Mestrado em Antropologia pela UFPE, concluído
em 1981.
Mãe de cinco filhos, hoje aos 77 anos, Ruth mora em Recife, Pernambuco.
*Economista, colaboradora da SPA no Rio de Janeiro.

OFÍCIO DO IBAMA
A Superintendência do IBAMA na Paraíba encaminhou para a Sociedade
Paraibana de Arqueologia, no dia 20 de fevereiro, através de ofício (n o 00371/2008 –
GAB/IBAMA/PB) assinado pelo Superintendente Ivan Coutinho Ramos, um relatório
técnico elaborado por analistas ambientais do IBAMA e do INCRA sobre a inspeção
conjunta destes órgãos à Fazenda Carnaúba, município de Areia de Baraúnas, a qual se
encontra em processo de desapropriação para feito de reforma agrária, e onde
descobriu-se testemunhos de valor arqueológico.
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EXPEDIÇÃO AO CARIRI

RESENHA _______________________________________________________________

Dando continuidade
ao Projeto “Cultura Tapuia no
interior da Paraíba”, entre os
dias 23 e 24 de fevereiro, a
UEPB promoveu mais uma
expedição
arqueológica,
contemplando os município de
São João do Cariri e São João
do Tigre.
Desta vez, o objetivo
da expedição foi a realização
de estudos topográficos e
plotagem
do
material
arqueológico de superfície, procedimentos técnicos preliminares necessários ao
processo de exumação arqueológica.
A expedição foi chefiada pelo arqueólogo Juvandi Santos e a equipe foi
composta pelo historiador Vanderley de Brito, representando a Sociedade Paraibana de
Arqueologia, e pelo arqueólogo e topógrafo Flávio Morais, da Universidade Católica de
Pernambuco. Em São João do Cariri, os expedicionários receberam apoio técnico do
professor Nivaldo Maracajá, profundo conhecedor da região e também pesquisador de
arqueologia local.
Os procedimentos arqueológicos
neste município se deram na Furna dos
Ossos, um sepulcro indígena existente por
sob uma furna, no sítio Farias, localidade de
Alagamar, no interior do município de São
João do Cariri.
Encerrada as atividades neste
município, por volta das 16:00h, os
expedicionário
dirigiram-se
para
o
município de São João do Tigre, onde
pernoitaram e, na manhã do dia seguinte, se
dirigiram ao sítio Serrote das Pinturas, na
companhia de um guia local, destacado pela
Prefeitura do Tigre, para os mesmos
procedimentos prévios à escavação.
Os sítios do Cariri, cujas
superfícies já estão prontas para a
escavação, devem receber os arqueólogos
entre os meses de março e maio para a
escavação. No entanto, estas datas estão sujeitas às condições climáticas, podendo ser
adiadas se a climatologia não for apropriada para os trabalhos.

Pré-história ao alcance de todos
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Carlos Alberto Azevedo*
O tema da pré-história é um
capítulo a parte no ensino de história. São
poucos aqueles docentes que transmitem a
seus alunos uma idéia clara sobre préhistória. Concordo com Marcos Callia
quando afirmou que “o ensino desse tema
em nossas escolas até hoje é nebuloso e
tem lapsos importantes”.
Recentemente, chegou às livrarias
a Cartilha Educativa de Pré-história para
Principiantes (2008), do professor Juvandi
de Souza Santos. Trata-se de um excelente
texto didático que serve de orientação aos
professores de história.
O livro está organizado em quatro capítulos. O primeiro capítulo é dedicado à préhistória, dando uma visão geral da pré-história mundial e brasileira, tendo várias fotografias
que ilustram os vestígios da cultura material pré-histórica. Este capítulo termina com as
práticas espirituais e rituais fúnebres, isto é, analisando
várias necrópoles pré-históricas do Nordeste do Brasil,
como a Gruta do Padre, a Furna do Estrago e o cemitério
Pedra do Alexandre.
Já no segundo capítulo o professor Souza
Santos mostra a importância dos sítios arqueológicos.
Chegando a ser bastante esquemático, usando quadros
para mostrar as principais características dos sítios. O que
facilita o estudo e a análise dos diversos tipos de sítios.
Finaliza-o com sugestão de atividade: excursão a um sítio
arqueológico.
O terceiro capítulo é instigante e atual, Juvandi
faz um inventário de toda herança pré-histórica que
(ainda) existe em nós. Para isso, recorreu aos estudos do
etnólogo pernambucano Estevão Pinto. Talvez seja esse
capítulo o de maior temperatura didática em sala de aula
– motiva uma viagem às origens, explicando os quês e os
porquês da nossa herança étnica.
No último capítulo, onde se explica a diferença entre arqueologia e paleontologia –
coisa que muito professor não sabe –, são detalhados vários aspectos sobre fósseis.
O livro do professor Juvandi de Souza Santos é uma leitura imprescindível aos que,
leigos ou não, se interessam pelo estudo da pré-história.

*Antropólogo, Sócio da SPA e Coordenador do GEPAHI
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CHARGE _________________________________

CURIOSIDADES PRESCRITAS ________________________
Um Caranguejo na Caatinga
Por: Thomas Bruno Oliveira
Hoje quem vê o historiador
Vanderley de Brito, sempre ponderado, nem
imagina como foi na juventude. Criado na
Cidade Maravilhosa, no Leblon, a beira-mar,
foi mais ou menos o que Caetano Veloso
definiu como um “menino do Rio”. De pele
morena, tatuagem no peito e uma prancha, o
futuro historiador vivia por sobre as ondas.
Seja desafiando o mar revolto ou, quando na
calmaria, refletia deitado sobre a prancha,
sentindo as vibrações oceânicas. Como ele
mesmo diz com nostalgia.
No auge dos anos 80, curtia o
insurgente „Rock Progressivo‟ de Lobão,
Paralamas, Ultraje a Rigor, Barão Vermelho,
Biquine Cavadão, etc., tomava chopp com amigos e badalava nos agitos noturnos de Copacabana.
Ele também cantava em barzinhos, com seu, até hoje, inseparável violão. Sempre muito versátil,
ele compunha músicas, atuava em teatro, desenhava e pintava óleo sobre telas.
Hoje, longe da maresia, o quarentão Vanderley pesquisando com desembaraço no bioma
da caatinga, mais parece um experiente e pacato calango do que um caranguejo boêmio de praia.
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EXPEDIÇÃO A BARRA DE SANTA ROSA
No dia 27 de
fevereiro, uma equipe da
SPA
formada
por
Vanderley de Brito e
Thomas Bruno Oliveira,
realizou uma expedição até
o município de Barra de
Santa Rosa, no Curimatau
da Paraíba, distante 85km
de Campina Grande, com
objetivo de realizar um
resgate histórico do padre
Luiz Santiago, falecido em 1989, que desde a década de 1930 desenvolveu
conscienciosas pesquisas por toda a região do grande Curimataú. As pesquisas do Pe.
Santiago visavam levantamentos históricos, pré-históricos, linguísticos e naturais da
região. Em suas pesquisas registrou inúmeros sítios de inscrições rupestres, cemitérios
indígenas, campos líticos e cerâmicos.
Os pesquisadores receberam apoio no
município da pós-graduanda em História
Gleicilene Silva Oliveira. Visitaram a fazenda
Ubaia, distante 12km da sede do município, que
pertenceu ao Padre, onde entrevistaram a Sra.
Maria Elvira de Medeiros, que conviveu por
décadas com o sacerdote-pesquisador. Também
visitaram a igreja da fazenda e o túmulo onde
jaz Luiz Santiago.
A expedição foi muito proveitosa, uma
vez que pouco se sabia sobre este estudioso. Os
pesquisadores conseguiram muito material
fotográfico, manuscrito e datilografado por

Santiago, elucidando os procedimentos e
resultados de suas pesquisas arqueológicas
na região. O material está sendo
processado, digitalizado e fotocopiado,
para em seguida ser higienizado,
encadernado e devolvido para a guardiã
dos documentos. É pretensão dos
historiadores publicar uma biografia do
Padre Santiago, um documentário de
relevante importância para a arqueologia
do Estado.
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ARTIGO ________________________________________________________
A arte rupestre ameaçada no Estado da Paraíba
Juvandi de Souza Santos*
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 identificada no Nordeste do Brasil. 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.
Matacões inteiras que continham grafismos rupestres hoje servem de
calçamento às ruas ou ainda são exportadas para serem lapidadas em outros países e
transformadas em objetos domésticos ou soterrada nos alicerces de alguma
construção.
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.
O jornalista Sóstenes Carneiro Lopes, em artigo intitulado Arte rupestre
ameaçada, fazendo menção a Itacoatiara do Ingá afirma o seguinte: “Somente a
Itacoatiara do Ingá está protegido do vandalismo, mesmo assim sem oferecer uma
infra-estrutura para prática do turismo. A entrada de acesso ao Parque está em
péssimo estado, e o museu de História Natural é precário e só existe por conta da
boa vontade do Sr. Renato, funcionário da Prefeitura Municipal de Ingá que cuida
com carinho das Itacoatiaras”.
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Algumas inverdades aparecem na citação do jornalista. 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 infra-estrutura 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.
Inúmeros artigos publicados em revistas de circulação nacional atestam o
elevado grau de depredação da Itacoatiara do Ingá.
Os jornais que circulam no Estado da Paraíba trazem com muita freqüência
a exploração econômica desses ambientes, em especial, os sítios com gravuras. De
forma ilustrativa citarei alguns artigos publicados nos últimos anos que atestam o
mau uso das nossas itacoatiaras e as
conseqüências para o patrimônio e,
por conseguinte para toda a
sociedade da destruição desses sítios.
Quem já teve oportunidade de
folhear alguns de meus livros, em
especial aqueles que abordo assuntos
ligados a pré-história, já deve ter
percebido que faço uso com muita
freqüência de artigos de jornais e
revistas, em especial aqueles que
tentam mostrar a destruição dos
ambientes que guardam a passagem do homem pré-histórico, como os sítios de arte
rupestre.
Este tipo de fonte torna-se essencial para quem desenvolve pesquisas de
mapeamento e de registro dos sítios vandalizados, pois são os meios de
comunicações (revistas e jornais em especial), quem primeiro divulga esses atos que
colocam em risco nossa história, daí advém a grande importância de recorrer a essas
fontes com muita freqüência.
*Doutorando em arqueologia PUC/RS, sócio da SPA e Prof. da UEPB.
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COVAS DE CABOCLOS
Essa foto foi
tirada
na
Fazenda
Carnaúba,
no
município de Cacimba
de
Areia/PB,
pelo
colaborador da SPA
Carlos Fernando Pires,
do IBAMA/PB.
Segundo
o
pessoal da Fazenda, estes
amontoados
são
conhecidos na região por
"Covas de Caboclo".
Segundo nos informa
Pires,
sua
equipe
encontrou na área da
fazenda
duas
ocorrências, em um curto
espaço. Não parece característico das populações indígenas este tipo de sepulcro a céu aberto
ornadas de seixos circulares, parece mais um enterramento cristão. É mais provável que
sejam sepulturas de indigentes ou vítimas de doenças contagiosas. O que não deixa de ter seu
devido valor arqueológico-histórico.

- Mapa de atuação da SPA em Fevereiro -
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