Fazenda Ubaia – Barra de Sta. Rosa

BREVE BIOGRAFIA DO PESQUISADOR PE. LUIZ
SANTIAGO
Por: Vanderley de Brito
& Thomas Bruno Oliveira*
O Pe. Luiz Santiago de
Moura nasceu em 1897, no sítio Meiapataca, atual município de Remígio.
Sua vida religiosa iniciou-se aos 21
anos, quando foi para o seminário, onde
permaneceu por 10 anos cursando
filosofia teológica ginasial. Foi ordenado
padre em 1928, por Don Adauto
Aurélio, e nomeado para a freguesia
de Cuité. A partir da década de
1930,
estudou
inscrições
rupestres na região do
Curimatú,
também
desenvolveu
atividades
museológicas, histórica de
municípios curimatauenses
e lingüística ameríndia,
chegando a publicar dois
livros – “Serra de Cuité:
sua história, seus progressos, suas possibilidades” (1936) e “Lendas e Fatos do meu Sertão” (1965), e muitos trabalhos que não
vieram a público como um dicionário tupi-português e uns apontamentos para a história
do município de Remígio, escrito em 1963.

Polêmico e muito temperamental, o padre teve suas ordens canônicas suspensas
após o episódio1 em que foi ordenado pelo bispo (Dom Moisés?) a „por abaixo‟ a
Assembléia dos „crentes‟ em Cuité, onde era vigário. Ao ser denunciado, o Bispo fingiu
não saber do episódio e omitiu a sua ordem de demolição, causando indignação ao
Padre Santiago que refuta: “...não segura a palavra não é? Não é homem para segurar a
palavra?”, nascendo aí a celeuma que culminaria justamente com a suspensão de suas
ordens. No entanto, inexpugnável, nunca deixou de ser padre. Construiu sua própria
igreja, no subterfúgio das dependências de sua fazenda, e continuou professando a fé e a
liturgia católica, a seu modo.
Pecuarista, produtor de
algodão e agave e fabricante de
sisal, Luiz Santiago era um
fazendeiro muito poderoso na
região. Valentão, Santiago tinha
porte de arma e andava sempre
armado, pois exercia grande
influência religiosa e política no vale
do Curimataú. Também não era um
padre muito convencional; era
inventor de engenhocas, piloto de
avião, motoqueiro e rádio-amador.
Dizem que também era afeito a
práticas de ensalmo, como rezas e
orações de encantamentos. A luxúria
com mulheres também fazia parte do
rol
de
suas
contravenções
eclesiásticas. Embora, contraditoriamente, também haja boatos
levianos que o relacione a prática de
sodomia.
Na sua fazenda Ubaia,
Túmulo do Padre, ao lado da igreja
comprada em meados da década de
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20 do senhor Manoel de Souza Lima, Santiago tinha seu próprio campo de pouso, um
observatório, elevador particular, uma fábrica de beneficiamento de sisal e um museu.
Um homem de espírito vanguardista, foi um dos primeiros a adquirir um automóvel na
região (chegando até a montar uma concessionária de automóveis em Currais NovosRN), tinha máquina cinematográfica e também era apaixonado por motocicletas.
Trabalhos sociais também eram desenvolvidos em sua fazenda, como cursos
profissionalizantes. No ano de 1958 ele trouxe uma jovem artesã para ministrar curso de
renda e esta, Maria Elvira de Medeiros (foto)2, acabou por ficar na fazenda como
governante e, ainda hoje, Dona Mariquinha, como ficou conhecida, vive na fazenda e
zela pelos bens do Padre Santiago.
O padre chegou a adotar e criar um
menino, que hoje vive com sua família na
sede de Barra de Santa Rosa. Não há registro
de que o padre tenha tido filhos naturais.
Luiz
Santiago
morreu
de
pneumonia aos 91 anos, em 1989, na
fazenda Ubaia, município de Barra de Santa
Rosa e seus restos mortais jazem num
suntuoso túmulo, ao lado de sua igreja, em
sua fazenda, que ele mesmo mandara
construir para si, quase duas décadas antes
de sua morte. Tudo indica que Santiago
imaginava que estava próximo de morrer,
pois data deste período um inventário onde
ele doa todo seu acervo de valiosas peças
históricas e arqueológicas, recolhidas em
décadas de pesquisas, para o museu
paroquial de Areia, aos cuidados de seu
afilhado, Pe. Ruy Vieira, onde ainda hoje
permanecem expostas.
Mª Elvira de Medeiros – Dona Mariquinha
A arqueóloga Ruth Trindade de Almeida, em sua obra
“A arte rupestre nos Cariris Velhos” (1978), faz referência aos
estudos do padre Luiz Santiago, por volta de 1934, registrando
vários sítios rupestres, através de desenhos, na região Curimataú
da Paraíba e parte do Rio Grande do Norte. Segundo Ruth, o
padre fazia suas viagens a cavalo e ficava acampado por dias
estudando os sítios arqueológicos. Os manuscritos de Santiago
sobre estas pesquisas foram doados à arqueóloga para sua segunda
etapa de pesquisas da arte rupestre paraibana, que acabou por não
ser concluída. Fizemos contato com Ruth Trindade de Almeida e
o material inédito sobre a arte rupestre do Curimataú paraibano,
Arq. pessoal de Oriana Almeida
de Pe. Luiz Santiago, em seu poder, nos será gentilmente
remetido em contribuição aos nossos estudos sobre a arqueologia paraibana, assim que
ela os encontrar em seu acervo bibliográfico.

Estivemos no dia 27 de fevereiro último na cidade de Barra de Santa Rosa,
conforme foi notificado no Boletim Informativo da SPA número 17. Durante nossa
estada no município, a estudante de especialização em História Gleicilene Oliveira, que
se dispôs a nos ajudar, nos levou até a fazenda Ubaia, que pertencera ao Padre, onde
conseguimos reunir alguns documentos, que dona Mariquinha foi encontrando nas

Gleicilene, Vanderley, D. Mariquinha e Thomas na Igreja da Fazenda Ubaia

gavetas, escritos pelo Padre Santiago. Apesar dos documentos esta-rem mal conservados
e faltando muitas pági-nas, conseguimos garimpar alguns dados importantes sobre as
ações arqueológicas de Luiz Santiago no Curimataú paraibano:
Segundo o padre Luiz Santiago, o vale do Curimataú era domínio da tribo
indígena Cariri, com o nome de Inhaim. Um cemitério destes indígenas foi por ele
descoberto nos limites dos municípios de Solânea e Cacimba de Dentro, na localidade
de Pitombeira e um outro quase duas
léguas do boqueirão do Jaguaré, pelo
lado oriental da serra da Caxexa, numa
concha granítica com inscrições
rupestres.
Este sítio rupestre, ainda
segundo o Padre, é uma pedra
mergulhada em densa vegetação, muito
bonito e lendário. Tem a forma dum
mostrengo dólmen, sobre três outras
pedras
admiravelmente
pequenas,
relativo ao peso que suporta. A sua
sombra poderão se abrigar-se trinta homens mais ou menos.
O documento também aponta achados de materiais indígenas próximo a serra
da Caxexa, na localidade Alto Redondo, em Areia; no Olho D‟Água da Bica, em Cuité e
na Lagoa dos Cavalos.
Notas:
1
2
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Informações da Sra. Mª Elvira de Medeiros (D. Mariquinha) em 27/02/2008.
Demais fotos: acervo da SPA
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ARTIGO __________________________________
Achado indígena 1

A rua Floriano Peixoto, na
escavação de esgoto público na
cidade
de
Cuité2,
acharam
uma
IGAÇABA com ossos humanos.
Trata-se dos restos mortais
de um chefe indígena. Pena é que a
ferramenta do trabalho, às mãos de
operários de pouca cultura reduziu
tudo a fragmentos.
A cerâmica de terra, pelo espaço que ocupava
demonstrava medir 70cm de comprimento por 40cm de
largura e 30cm de altura.
Estrutura sólida, mas grosseira.
Ao longo das bordas do vasilhame, corre forte
debrum, característico do estilo indígena da terra.
A parte interna, do grande prato, ornamenta-se com
estrias lineares, em três côres e idênticas faixas
paralelas, cuja tinta é produto nativo: côres,
roxo-rei e cinza.
Este dispositivo de estrias e faixas com três
cores, em cousas ligadas aos magnatas, bem parece
uma demonstração dos três poderes: Legislativo,
Judicial
e
Executivo,
embora
que
em
estado
embrionário, e exprimir a base fundamental da
sociedade: Pai, mãe e filho. Isto ainda de
conformidade a economia política entre as hastes
tupís-guaranís primitivas.
O achado de que se trata deve ter sido de um
chefe supremo. Não era Pajé, pela ausência de
PETIBUGA (petibaua), ou cachimbo turibul dos ritos
indígenas
com
que
iniciavam
o
culto
ou
recepcionavam os diplomatas. Não o Maribixaba ou o
Prefeito da tribo por lhe faltar o machado de pedra
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em sílex, diorito ou material condicente, tipo
cuneiforme, empregado na agricultura ou arte
doméstica, sobremodo no serviço da cozinha. Era sim
Cacique, chefe de Estado Maior da Guerra. Afirma-o
a presença do instrumento lítico, talhado na forma
de esfera, na pedra forte, mas em miniatura,
pesando 200 gramas, que representa a enorme maça
com que abatiam os inimigos.
Os magnatas levam ao túmulo como insígnias, os
objetos de sua investidura. Costumavam inumar o
cadáver diretamente no chão, e os magnatas, três
anos ou três acajus depois, exumavam-no e a ossada
punham-na em IGAÇABAS ou mesmo em outro vasilhame
de sentido mortuário com as insígnias, ou artefatos
de uso do ofício.
Em 1939 encontrei na serra da Pitombeira,
prolongamento meridional da de Damião, estado da
Paraíba. Doze léguas ao nascente da de Cuité, uma
Igaçaba
idêntica
com
as
mesmas
características,
próxima
ao
olho
dágua ao nascente,
que
é
potável,
cujo
local
é
marcado
por
vestígios
duma
olaria indígena de
igual cerâmica e CLEROT, León. 30 anos na Paraíba: memórias corográficas e outras
memórias. Rio de Janeiro: Pongetti, 1969. P.128, fig.24.
desenhos,
entremostrando na louçaria em pedaços, os desenhos
do mesmo estilo da de Cuité.
No referido manancial existe a jazida de tinta
com que os oleiros usavam nos seus desenhos.
A referida Igaçaba, deixei-a no Conselho de
Geografia do Estado, do qual eu era membro e se não
me engano, vi-a poucos dias atrás, no Museu do
Estado, sem a mínima indicação, nem referência.
Está lá como qualquer objeto, sem expressão nem
procedência. Deste modo cientificamente é elemento
sem validade, apenas fraco fator de curiosidade3.
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Os índios do Nordeste, apesar do espírito
dispersivo e nomadismo, levados por motivos vários,
prevalecendo a falta de alimentação firmavam o seu
domínio até nas serras de divisor de águas.
Serra do Cuité é tríplice divisor de águas. A
cidade de Nova Floresta, que demora na mesma Serra,
distante da de Cuité 7km; suas águas ao Sul,
engrossam o rio Jacu e pouco ao poente vertem para
o Seridó. A cidade de Cuité assenta no vértice do
divisor Sul água do Jacu; Norte águas do Trairá.
A Igreja matriz,assenta também no vértice do
divisor; águas para o Norte, rio Trairá, e Sul
águas para o rio Jacu.
O achado indígena fora na antiga rua do
Cajueiro, próximo a referida Igreja.
Assim também a igaçaba da Serra da Pitombeira
fora encontrada no divisor de águas: Jacu e
Curimataú. Por aqui se vê que a tribo que em idos
tempos dominou estas zonas, era a mesma, como
aconteceu com os indígenas do Camaratuba- pb e
Patangi- Rn. Êstes os Potiguaras, comedores de
camarão e aqueles, os Petiguaras, mascadores de
fumo ou fumadores.
Ao tempo das entradas os Carirís dominavam
quase todo o Nordeste pelo interior.
Do achado nada se pode arranjar de melhor,
senão fragmentos da tíbia e parte do crâneo, o mais
fôra reduzido a pó pela própria fragilidade e força
da picarêta.

__________________________Certidão de óbito do Pe. Luiz Santiago_________________

Ubaia, 13 de Agosto de 1971.
Notas:
12-

3-

O texto original foi datilografado, provavelmente pelo autor, e este trabalho foi
transcrito respeitando a pontuação e grafia original.
A cidade de Cuité se encontra no alto de uma serra, situada por sobre o Planalto da
Borborema, numa altitude de 667m, no extremo norte da Paraíba, na microrregião do
Curimataú ocidental, nas coordenadas 06o 29‟ 06” de latitude sul e 36o 09‟ 24”. de
longitude W.Gr, distante 235km da Capital do Estado. Pe. Santiago foi vigário de Cuité.
O padre Luiz Santiago, segundo nos foi informado por Balduíno Lélis, não se
harmonizava com o pesquisador Leon Clerot e, talvez, por isso tenha dirigido esta
crítica ao Museu do Estado, onde Clerot era diretor. A igaçaba da qual se refere,
possivelmente é a mesma que Clerot exibe em fotografia na sua obra “30 anos na
Paraíba” (1969) e que a identifica como procedente do sítio Pitombeira. (ver foto)
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ACERVO MUSEOLÓGICO DE PE. LUIZ SANTIAGO
Certamente, dispomos de muito pouca informação
acerca das peças que foram resgatadas por Luiz Santiago na
Paraíba. Sabemos hoje que a maioria do acervo particular de
Santiago está no Museu Paroquial de Areia, o qual já
visitamos em outra oportunidade e ficamos muito
impressionados, mesmo sem saber que o acervo havia sido
doado por Luiz Santiago. O museu de Areia, como já
dissemos, foi organizado pelo Pe. Ruy Vieira (foto).
Contudo, além de algumas fotografias que
realizamos no Museu, quando de nossa visita, dispomos de
alguns documentos, que nos foi gentilmente emprestado pela
Dona Mariquinha, dando conta de algumas peças de valor
arqueológico pré-histórico que foram doadas por Santiago ao
supracitado Museu, vejamos a seguir:
- PEDRA PERIFORME: trata-se de um objeto indígena, encontrado no lugar Gurjaú, cimo
da Serra do Cuité, zona do Trairi, município de Santa Cruz, em 1938. trabalhado numa pedra
denominada vulgarmente por sebo minério. Tem a cor verde escuro com banho cinza.
Parece-me um amuleto.
Do Museu Pe. Santiago, passo-o ao Paroquial de Areia (PB). 01/05/973.
- PEDRAS DO MARACÁ INDÍGENA: as três pedras de seixo rolado, com cores: branca,
amarelada e roxo terra, com a forma de esfera, foram encontradas na serra da Pitombeira, um
prolongamento da serra do Damião, no município de Araruna (PB), próximo ao olho d‟água
doce onde se acha uma olaria indígena, cuja louça, descoberta, está fragmentada. Entre os
pedaços, estavam as referidas pedras. Suponho que eram partes componentes do maracá
indígena.
Do Museu Pe. Santiago, passo-as ao Paroquial de Areia. 01/05/973.
- APITO IDÍGENA: O exemplar às vistas foi encontrado na serra do Paredão – município
de Barra de Santa Rosa – ao pé da Pedra, onde também fora encontrado um prato de barro,
em forma de tigela, e um cachimbo, tudo na propriedade do Pe. e Dr. Francisco Gomes
Maia, em 1940, zona dos índios chamados Inhais, tribo dos Cariris. O instrumento, que julgo
ser chamariz indígena daquela gente, está mutilado. Era bem maior, medindo 7 cm, com a
parte terminal em forma de trombeta. No atrito do ferro da excavação, fragmentou-se, sem se
poder restaurá-lo.
Do Museu Pe. Santiago, passo-o ao Paroquial de Areia (PB) 01/05/973.

alternativamente, de plantas frutíferas: um galho com flores e outro com frutos. Abria-se
uma praça ao largo das alamedas, em cujo espaço haviam de perlustrar os nubentes.
A seta de calcedônia negra bem trabalhada, como a presente, não obstante ter o
ápice da ponta um pouco deformado, defeito quiçá da mão de obra, deve ser insígnia de
investidura ou prenda dos feitos memoráveis. A cor negra bem indica.
Do Museu Pe. Santiago, passa ao Paroquial de Areia (PB), 01/05/973.
- TEMBETÁ: exemplares encontrados ao pé ocidental da serra da Caxexa, município de
Barra de Santa Rosa – PB, região dos Inhais.
Tembetá: pedra de beiço. Tembé (beiço); ita (pedra). Trata-se de uma nefrita –
variedade de jade. É um silicato de alumínio e calcário, gênero do anfibolito ou que seja um
feldspato verde, spalhado por todo o território nacional. Acha-se em profusão na zona do
Curimataú, sobretudo. É dura mas, isenta do sol, ao fundo das águas, é capaz de se moldar,
tornando-se dura se exposta ao ar ou sol. Os índios tinham-na por ornamento e quiçá, por
talismã. Seu uso remonta à época mui recuada e é de caráter quase universal, com poucas
exceções, na América do Sul. Tida por pedra da felicidade.
Pedra verde(Itáobymbaê). Não padece dúvida que era de uso largo como adorno –
Carlos Fried. Philvon Martius – pg. 231.
O achado foi na região dos índios Inhais, donde podemos crer que fossem objetos
de seu uso. São idênticos aos artefactos dos índios Buçaças, de quem dependiam os Inhais.
Era na será da Caxexa onde os índios das cercanias se juntavam para promover
suas festas: buçaças, jitós, banabués, inhais, etc. ao pé da grand concha, no cimo da Caxexa,
denominada Pedra do Oratório. Lá, ainda hoje, na grande pedra, encontram-se inscrições
rupestres a tinta vermelha e perto, ao sul, em outra pedra, inscrições em tinta vermelha e
amarela. Ao pé da Pedra do Oratório, há vestígios de fogueiras festivas (Turiaçu).
Do Museu Pe. Santiago, passam ao Paroquial de Areia PB. 01/05-973.

Parte do acervo arqueológico existente no Museu Paroquial de Areia

- PONTA DE FLECHA: a ponta de flecha, às mãos, é de calcedônia negra. A cor e o
acabamento entremostram tratar-se de uma insígnia, figurando o galhardão por façanhas de
alto nível. Via de regra, o índio pintava-se de negro, ao calor das bravatas. A calcedônia é
rocha dura e vulgaríssima. Coloração típica, formando várias espécies. A branca e a preta são
raras. A aliança do casamento indígena, quando não era feita de quartzo branco laminar,
mais ao alcance da manufatura, era de preferência a fabricação de calcedônia branca, a
despeito da raridade. Os nubentes, ao oficializarem o noivado, faziam-no sob solenidades.
Construíam os interessados duas alamedas paralelas, em ordem linear, juncavam ramos,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tentamos organizar o que nos foi possível nos documentos desconexos que
ainda estavam sob a guarda de Dona Mariquinha. Além de relíquias arqueológicas,
o Pe. Santiago ainda doou inúmeros objetos de valor histórico e minerais diversos
ao Museu. Infelizmente, os documentos que chegaram às nossas mãos não dão
conta de estudos de arte rupestre no Estado, no
entanto sabemos que este material existe, é
copioso e bem ilustrado com desenhos.
Ainda conseguimos fotocopiar dois
cadernos de manuscritos que estavam em poder do
filho adotivo do Padre. Os cadernos, escritos em
caligrafia muito bem desenhada, se tratam de
transcrições de um manuscrito inédito, da década
de 1920, de José de Azevedo Dantas, cujo
original, que se encontra no acervo do Instituto
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte,
temos uma cópia parcial. Sobre o manuscrito, que
estava em poder do filho de Santiago, a partir de
um estudo caligráfico, constatamos que não foi
copiado pelo Padre e nem muito menos foi escrito
por Azevedo Dantas, talvez Santiago tenha incumbido alguém para a tarefa de
transcrever as anotações de Azevedo Dantas, reconhecendo o valor das anotações
para seus estudos. O material é composto de anotações sobre arqueologia brasileira
extraídas de jornais, mapas e apontamentos de localidades na Paraíba e Rio Grande
do Norte de localidades onde existem inscrições rupestres. Certamente é um
material anterior aos “Indícios de uma civilização antiqüíssima”.
Sobre os textos de Santiago, é possível perceber uma linguagem e
interpretações que estavam em uso nas décadas de 1940, 1950 e 1960. Um genuíno
trabalho da “Era Clerot”. Pois era comum, neste período, afirmativas arbitrárias
sobre territórios indígenas e atribuições de peças arqueológicas aos índios para os
quais acreditavam estar associados ao domínio geográfico do achado.
Até o presente, o padre Luiz Santiago era um total desconhecido no meio
arqueológico do Estado. Contudo, surpreendentemente, vem se revelando uma
atividade contínua por pelo menos cinco décadas deste estudioso do Curimataú.
Talvez este anonimato se deva a região desolada onde viveu.
Temos ciência de que o material até então recolhido sobre as atividades
arqueológicas do Padre Santiago são exíguas e incapazes de estabelecer um perfil
deste proto-arqueólogo paraibano. Contudo, são provas contundentes de que o
extraordinário Luiz Santiago Gomes foi um agente da arqueologia paraibana que
precisa ser estudado mais profundamente e devidamente resgatado para os umbrais
da história da arqueologia paraibana.
*Historiadores, Presidente e Diretor da SPA.
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