EXPEDIÇÃO DO IPHAN AO INGÁ E CAMPINA GRANDE

NOVO LIVRO DE CARLOS
AZEVEDO
“Arqueologia:
estudos
&
pesquisas”. Este é o mais novo livro sobre
arqueologia geral e paraibana de nosso
sócio Carlos Alberto Azevedo, que deverá
ser lançado por volta da primeira quinzena
de maio. Provavelmente na sede da
Fundação Casa de José Américo, no Cabo
Branco, João Pessoa.
O livro deverá recolher as
experiências arqueológicas e conclusões
dos mais de quarenta anos que Carlos
Azevedo
pesquisou
testemunhos
arqueológicos no território paraibano e,
certamente, trará dados surpreendentes.

ECOSENADO – Vale dos Dinossauros
A TV Senado exibiu no último fim de semana de
março um programa de 15min sobre o Vale dos
Dinossauros (Sousa-PB), tendo a participação do
colaborador da SPA Luiz Carlos Gomes (da ONG
Movissauros), e pronunciamentos do mantenedor da área
Robson Marques, de uma equipe do Laboratório de
Arqueologia da UFPE e do paleontólogo paraibano José
Augusto Almeida. O programa foi exibido no sábado às
7h15, 13h15 e 20h30 e no domingo às 11h15,
evidenciando a importância do sítio e a degradação.

No dia 11 de março, uma equipe da 20a
Superintendência do IPHAN/PB, formada pelo
arqueólogo Iago Henrique e a arquiteta Addisseny
Carvalho, realizaram uma expedição com destino a
Pedra do Ingá, distante 87km de João Pessoa, com
o intuito de viabilizar atitudes imediatas para a
preservação deste importante sítio arqueológico.
Dali, a expedição partiu com destino a
Campina
Grande,
distante
43km de
Ingá, onde
se
juntaram
ao
estudioso da SPA Thomas Bruno Oliveira para
uma visita e prospecção a itacoatiara do
Estreito, no leito do riacho logradouro, na zona
rural de Campina, distante 12km da sede
urbana. Em prospecção na área, o arqueólogo
Iago Henrique encontrou na margem esquerda
do riacho uma lasca de sílex e um artefato de pedra polida.

EXPEDIÇÃO AO SÍTIO ESTREITO
No dia 16 de março, os
pesquisadores da SPA Juvandi de Souza
Santos e Thomas Bruno Oliveira
realizaram uma expedição até o sítio
Estreito, município de Campina Grande,
distante 12km da sede. A expedição teve

por objetivo o resgate de um machado polido
verificado por sobre a superfície do solo, à
margem do riacho Logradouro, durante a estada
da equipe do IPHAN na localidade. O lítico foi
plotado e resgatado para o acervo do futuro
Museu de arqueologia da Universidade Estadual
da Paraíba.
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EXPEDIÇÃO DIPLOMÁTICA A PATOS
No dia 13 de março, o presidente da
SPA, Prof. Vanderley de Brito, realizou uma
expedição até o município de Patos, no Sertão
da Paraíba, distante 180km de Campina
Grande, no intuito de visitar as instalações do
Instituto Histórico e Geográfico de Patos,
iniciar um intercâmbio diplomático com este
órgão da cultura sertaneja e obter dados sobre
uma associação de estudos de arte rupestre
que desenvolveu pesquisas na região no início
da década de 1970. Brito foi calorosamente
recebido no Instituto pelo seu presidente,
Prof. Francisco José Leite, e sua secretária
Vilma. Foram-lhe apresentadas as instalações
do prédio e os objetivos do Instituto. Dali, a
comitiva se dirigiu até a Fundação Ernani
Sátyro, onde se reuniram com o seu
Vanderley e Francisco Leite
presidente, Prof. José Romildo de Souza, que
se prestou a fornecer os necessários documentos sobre a referida extinta associação de
estudos de arte rupestre de Patos e apresentou as instalações da Fundação. Em seguida, a
comitiva dirigiu-se até a Biblioteca
Municipal de Patos, também presidida pelo
prof. Francisco Leite, para a apresentação das
instalações e acervo desta.
O Instituto Histórico e Geográfico
de Patos e a Fundação Ernani Sátyro ficaram
interessadas no trabalho da SPA, vendo a
possibilidade de desenvolver estudos sobre a
pré-história sertaneja e se prontificaram a
apoiar as atividades da SPA na região.
Durante a mesma expedição,
Vanderley foi até o município de Teixeira,
distante 26km de Patos, onde também visitou o mirante da Pedra do Tendó. Localidade
no alto da serra onde é possível vislumbrar grande extensão da planície sertaneja.

TREINAMENTO
Na tarde do dia 18 de março, nas dependências da Universidade Estadual da
Paraíba, no bairro de Bodocongó, o professor Juvandi de Souza Santos reuniu os alunos da
UEPB que participarão das escavações previstas para este ano, em função do Projeto
Cultura Tapuia, para um treinamento sobre procedimentos técnicos de escavação
envolvendo processo experimental no jardim da UEPB. O início das escavações está previsto
para o mês de abril e deverá contemplar (na primeira etapa) o cemitério indígena do
Serrote das Pinturas, no extremo sul do Cariri.
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CHARGE ______________________________________________________________

Carlos Belarmino segurando a corda, Balduíno Lélis fotografando, Juvandi Santos anotando, Vanderley de
Brito medindo, Pe. Rietveld tirando água do barco, Thomas Bruno no GPS e Carlos Azevedo a nado.

Águas de Março: As chuvas tem sido intensas e tempestuosas na Paraíba. Vários açudes estão
sangrando e diversos municípios estão ilhados. O mês não tem sido favorável à arqueologia.

ESCAVAÇÃO EM CURITIBA
Uma
equipe
de
pesquisadores do CEPA, da
Universidade Federal do Paraná,
coordenada pelo arqueólogo Igor
Chmyz, está desenvolvendo uma
atividade
de
salvamento
arqueológico na praça Tiradentes, o
marco zero da cidade de Curitiba,
que está passando por reformas pela
prefeitura local. A escavação busca
informações sobre os primeiros
habitantes de Curitiba e, além de um
calçamento antigo, as escavações já evidenciaram inúmeros objetos da história
desconhecida da cidade, que estão sendo analisados pelo laboratório da UFP. O Igor
(colaborador da SPA) informa que a atividade deve continuar até o final de abril.
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ARTigO ______________________________________________________________
Os Cariri, nação de origem desconhecida.
Balduíno Lélis
& Vanderley de Brito*
Viajantes europeus que
aqui fizeram de seus passeios ao
redor do Novo Mundo, aqui e ali,
viram nossos indígenas com
olhares culturais dos europeus,
longe, portanto, da realidade
pluricultural dos habitantes que,
por milhares de anos, fundiram-se
em miscigenações incontáveis e
falavam mais de quatrocentos
línguas e dialetos diversos.
Traduzir o kiriri cultural como um homem calado, triste ou taciturno, como muitos
ou quase todos fizeram, é um erro. Pecado maior seria mesmo cometido por nós se
concordasse-mos com essa afirmativa, conhecendo o estudo etnográfico de Estevão Pinto
sobre estes indígenas e o trabalho do Pe. Luís Vicêncio Mamiani que escreveu a arte de
gramática da língua Brasílica da nação Kiriri.
Capistrano de Abreu sugeriu que estes povos foram expulsos do litoral, onde eram
senhores, e empurrados para a zona sertaneja dos Cariris Velhos, na serra da Borborema, e
dos Cariris Novos no Ceará, tendo ainda se estendido para os vales do Acajarú, do Jaguaribe,
do Açu, do Apodi e do baixo São Francisco. Afonso Freitas considerou estes povos o
resultante de uma miscigenação entre os tupi e os gês, Martius incluiu os cariri no grupo
“Guck”, modificado, e assim por diante, muitos tentaram enquadrar estes povos nos modelos
classificatórios que se estabeleciam para grupos indígenas.
Não seria por acaso bom sermos pacientes e alongados no tempo em voltar a
apreciar através de uma arqueologia lingüística e, consequentemente, retornar às raízes de
pelo menos dez das variantes faladas e nomeadas em livros ou registradas em estudos
filológicos sobre esses povos? Já que arqueológicamente não podem ser considerados como
um só povo, muito embora, quem sabe, tenham tido uma única origem geográfica, talvez
andina ou amazônica como reza suas lendas de que teriam vindo de um lago encantado.
Só um radical lingüístico comum a todas elas poderia mostrar o caminho e fatores
culturais que os trouxeram aqui para habitar quase todo o nordeste do Brasil.
Na atualidade pouco restou de tangente sobre estes povos agricultores que, no
período da colonização do interior paraibano, a bibliografia aponta como habitantes da
extensa região centro-sul do território, faixa paraibana que hoje denominamos de Cariris
Velhos. Contudo, não pairam dúvidas que povos de etnia cariri, ou kiriri, tenham sido
assentados às margens do rio Paraíba, entre os atuais municípios de Boqueirão e Cabaceiras,
devido aos trabalhos de catequiza operados pelo padre Martin de Nantes em meados do
século XVII nesta região e outros documentos épicos que atestam estes indígenas ocupando
o vale do Paraíba. No entanto, não se sabe praticamente nada sobre estes indígenas, cuja
língua difere por completo de todas as demais até então conhecidas e registradas.
*Historiador e Museólogo, Sócios da SPA.
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EXPEDIÇÃO A SOLEDADE
Entre os dias 14 e 15
de março, uma equipe da SPA
formada pelos estudiosos
Vanderley de Brito e Thomas
Bruno
Oliveira
realizou
expedição até o município de
Soledade, distante 63km de
Campina Grande. Na noite do
dia 14, os representantes da
SPA participaram de um
Encontro Cultural no Museu
Benedito Filgueiras de Góis,
onde
apresentaram
uma
proposta de parceria de
cooperação mútua com este
museu. A proposta foi aceita pela direção do Museu e deverá ser assinada solenemente
num próximo evento. A parceria prevê, a priori, por parte do Museu, apoio para que a
SPA
possa
desenvolver
estudos na região de Soledade
e, por parte da SPA, o
encaminhamento de achados
fortuitos,
organização
e
catalogação
do
acervo
arqueológico do Museu.
No dia seguinte, os
expedicionários,
juntamente
com o diretor do Museu,
Juarez Filgueiras Góis e o
Thomas, Fernando, Juarez e Vanderley
historiador
de
Soledade,
Fernando Luiz Araújo realizaram campanha de campo para levantamento de ocorrências
arqueológicas no território de Soledade. Foram visitadas duas itacoatiaras na localidade
de Jaramataia, distante 3km a
noroeste da sede, e, na parte da
tarde, mais um paredão gravura
rupestre e um sítio aldeamento na
localidade de Arruda, distante
11km a sudeste da sede. No
intervalo das campanhas, os
representantes da SPA cederam
entrevista na Rádio Soledade FM,
ao programa Educação em Ação,
sobre as atividades que estão
sendo desenvolvidas no município.
Amauri Ramos, Vanderley, Thomas e Juarez
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Curiosidades prescritas ________________________

EXPEDIÇÃO A NATUBA

Um tira da pesada

No dia 16 de março, os
estudiosos da região do município
de Itatuba, Lúcio Farias (SPA) e
Dennis Mota, realizaram uma
visita ao sítio Pedra Pintada, no
município de Natuta, localizado a
19 km de Itatuba e 60km de
Campina Grande, com o objetivo
de descobrir ocorrências rupestres
ao longo do riacho da Pintada. Os
expedicionários, durante o trajeto,
encontraram cinco ocorrências de
pinturas
rupestres
nas
proximidades do riacho, sendo
quatro delas em tom de vermelho
e um policrômico, as figuras
apresentam, na maioria dos sítios,
formas de gradeados e mãos
carimbadas.
O sítio de teor gráfico mais rico foi o policrômico, detectado num penhasco de
difícil acesso, onde as pinturas tem formas de estrelas, sóis e formas abstratas. Mais a
frente, a apenas uns 30 metros acima deste encontra-se, um bloco de aproximadamente
uns 15 metros de altura, com pinturas abrangendo área de 23 metros de extensão. Nesta
pedra há pinturas em tom de vermelho, em duas tonalidades, amarelo e preto. As formas
encontradas são as mais diversas, em sua maioria prevalece a fauna: veados, pássaros,
felinos, macacos, lagartos, figuras humanas e „cosmogônicas‟. É bom o estado de
conservação das pinturas, apenas uma parte do painel está sumindo devido a urina de
mocó. No local é constante a presença de caçadores, devido ao grande número de mocós
que habitam as pedras. Embaixo da pedra existem dois abrigos, nos quais afloravam na
superfície ossos humanos e uma conta de colar. O solo demonstra ter sido revolvido e é
visível que alguém escavou ali, moradores dizem que foram pessoas em busca das
famosas botijas. È pretensão da SPA enviar uma equipe de apoio, de Campina Grande,
para ajudar no levantamento destes sítios da Pedra Pintada.

Por: Erik de Brito
Antes de trilhar os caminhos da arqueologia,
o professor Juvandi de Souza Santos foi soldado do
2o Batalhão de Polícia Militar da Paraíba. O policial
Santos, com seu jeitão desabrido, certamente era um
tira mau. Daqueles que arranca confissão até de
surdo-mudo. Talvez esta sua experiência no
universo militar seja responsável pela sua tara de
seguir à risca a Lei. Às vezes acho que Juvandi tem
toda a Constituição Federal na ponta da língua, não
sei como não cursou Direito.
Durante o tempo de faculdade, o soldado
Santos, futuro historiador e arqueólogo, foi
destacado para o trânsito. Creio que, com o extremo
senso de dever e honestidade que lhe é peculiar, o
guarda Santos aplicaria multa até em seu pai, se esse
infligisse o código de trânsito.

GRAVURAS RUPESTRES NO MUNICÍPIO DE SOUZA
O colaborador Luiz Carlos Gomes, nos
enviou recentemente fotografias de
gravuras rupestres existentes no Serrote
dos Letreiros, município de Souza-PB..
É importante a revelação destes
achados na região do Alto Sertão para

GRUPO ÁGUIA VERDE

estudos comparativos, uma vez que, devido à
distância em relação a Capital e Campina
Grande, a região do Sertão é pouco conhecida
nos centros de estudos arqueológicos do
Estado.
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O Sr. Dempsey Pereira Ramos Jr, diretor–presidente do Grupo Águia Verde, uma ONG
de Minas Gerais destinada à proteção judicial do meio ambiente e do patrimônio arqueológico,
histórico, paisagístico nacionais, visitou neste mês de março várias partes do Estado da Paraíba,
do litoral até Souza, passando pela Pedra do Ingá inclusive, e propôs uma parceria com a SPA no
sentido de concretizar medidas práticas necessárias à conservação dos sítios arqueológicos
paraibanos (reflorestamento do entorno, construção de passarelas, cercamento, maior controle
das áreas, etc.). A ONG tem legitimidade para agir judicialmente em todo o território nacional,
conforme a Lei n° 7.347/85.
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PERFIL _______________________________________________________________

ARTIGO __________________________________

Balduíno Lélis, um paraibano notável.

Pichações: uma arte profana.

Pedro Nunes Filho*

Sheila Dias Farias*

Balduíno nasceu em Taperoá e nunca se
ausentou do nosso Cariri. Por isso, conhece tão bem seus
caminhos, sua gente e seus costumes. Trata-se de uma
pessoa que tem o raro privilégio de conseguir enxergar
ao longe o que ainda está escondido nas dobras do
futuro, distante do olhar das pessoas comuns. Ver o
que todo mundo já percebeu não é vantagem
alguma, não põe o indivíduo à frente de
seu tempo. Privilégio é ter a
capacidade de antecipar-se e enxergar
o que ninguém conseguiu ver ainda, o
que está fora do senso comum.
Quando ninguém valorizava
ainda o rico patrimônio arqueológico da Paraíba, seguindo o exemplo de Leon Clerot,
Balduíno já andava mundo afora à procura de achados arqueológicos existentes nos
sertões do Cariri.
*Escritor, membro correspondente da SPA em Recife.

XX EREH - 2008
Do Seixas à Contamana: rendilhando nossas identidades, lutas e artes. Este foi
o tema do XX EREH (Encontro Regional dos Estudantes de História) realizado de 18 a 23
de março no campus da UFPB em João Pessoa. O Consócio Thomas Bruno Oliveira
esteve presente no evento compondo a comissão organizadora juntamente com um
grupo de alunos da UEPB e UFPB.

____________________________________________HISTÓRIA DO DIREITO E DA POLÍTICA
Na noite do dia 04 de março, ocorreu o pré-lançamento
do livro “História do Direito e da Política”, do historiador José
Octávio de Arruda Mello (conhecido ativista da cultura paraibana).
O evento, que foi uma promoção do Centro Jurídico da UEPB, da
Academia de Letras de Campina Grande e da Editora Linha
D‟Água, se deu no auditório do Centro de Ciências Jurídicas, em
Campina Grande. A obra tem cerca de 300 páginas, divide-se em
15 capítulos e é destinado ao estudo de História do Direito,
História Geral e Ciência Política, nos cursos superiores da UEPB.
A Sociedade Paraibana de Arqueologia foi formalmente
convidada para participar do evento e se fez presente através de
seu presidente, prof. Vanderley de Brito, do diretor prof. Thomas Bruno Oliveira e o sócio
aprendiz Erik de Brito.
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A prática de cobrir paredes com
desenhos rebeldes ou eróticos, iniciais
alfanuméricas e rubricas, é uma forma da
juventude expressar o intrínseco de seu
universo confuso. A pichação tem por objetivo
chamar a atenção da sociedade para os reclames
juvenis e, em muitos casos, este ato tem caráter
individual, servindo de auto-afirmação ou
aceitação de um jovem em um determinado
grupo social.
Trata-se, sem dúvidas, de uma forma de arte. Pois traz consigo informes
psicológicos e sociais de seus executores. Servindo até como documento histórico
contemporâneo.
A marginalidade que envolve esta arte é o fato de desrespeitar o patrimônio
público e privado. Pois estes artistas clandestinos da noite descarregam seus anseios e
inseguranças nas paredes de residências, prédios públicos, casas comerciais,
monumentos históricos ou qualquer contexto que desafie sua coragem e revelia.
Quanto maior o perigo da prática e o valor legítimo da superfície grafitada,
maior é o conceito do insurgente no meio desta sociedade de praticantes e simpatizantes
do ato de pichar.
Sem dúvidas, pichar é um direito de manifestação e se não acontecer da forma
que caracteriza, ou seja, violando o patrimônio, seu valor é estéril como manifestação de
rebeldia. Ou seja, não há conscientização que consiga suprimir a necessidade de revelia
comum aos jovens em formação de identidade.
O mais lamentável nesta forma de protesto contra o meio social vigente são as
pichações em detrimento ao patrimônio pré-histórico da humanidade. Prédios e
monumentos podem ser pintados e restaurados, entretanto, este aplicativo não pode ser
empregado nas inscrições rupestres.
Inúmeros sítios arqueológicos em nosso Estado vem sofrendo continuamente
sessões de pichações, alguns destes já se apresentam totalmente sobrepostos por tinta
sintética de aerossol, especialmente os monumentos rupestres localizados em perímetros
urbanos, que são os mais afetados por este ato irreparável de vandalismo. A Pedra do
Touro, no município de Queimadas, é o caso mais alarmante no Estado.
Outro dado infeliz é que estes pichadores da atualidade serão os adultos do
futuro e, caso venham a desenvolver senso de patrimônio, sofrerão a eterna amargura de
terem violado e destruído para sempre um importante elo que liga o homem ao seu mais
remoto passado.
*Artista plástica, sócia da SPA.
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SECA NO INGÁ
Mesmo estando chovendo forte na maior parte do Estado e diversos açudes em
sangria, segundo o informante Renato Alves (na Pedra do Ingá), o riacho Bacamarte,
diferentemente do ano de 2004 quando a Pedra do Ingá ficou quase que totalmente
submersa nas torrentes, não está com muito volume. Na verdade, em paradoxo com o
restante do Estado, o município do Ingá convive com a seca. O reservatório que
abastece a cidade está praticamente seco, com apenas 2,7% de sua capacidade. No Ingá,
a população está dependendo do abastecimento feito por carros-pipa, contratados pelo
Exército, para não morrer de sede.
A esperança da população é que, em breve, a situação seja melhorada. Isso
porque existe a possibilidade do município ser abastecido pelas águas do reservatório de
Acauã, na bacia do rio Paraíba. Contudo, os prognósticos climáticos feitos pelos
meteorologistas da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba
(AESA) apontam para o aumento das chuvas nas regiões castigadas pela estiagem a
partir do mês de abril.

- Mapa de atuação da SPA no mês de Março -

ERRATA:
- Na página 03 do Boletim Informativo Nº19 (Edição Especial), o ano de publicação do livro ‘A
Arte rupestre nos Cariris Velhos’ é ‘1979’.
- Na página 11 do mesmo Boletim, o 2º sobrenome do Padre Santiago é na verdade ‘Moura’
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