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ARTE RUPESTRE NO SEMIÁRIDO
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Marcos Pivetta

Os primeiros trabalhos exploratórios no Parque 
Nacional da Serra das Confusões, no sudoeste do Piauí, sugerem 
que essa porção de 526 mil hectares de semiárido pode ter uma 
riqueza arqueológica tão grande quanto a do seu famoso 
vizinho, o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde mais de 
1.300 sítios pré-históricos foram localizados desde os anos 1970. 
Pesquisadores da Fundação Museu do Homem Americano 
(Fumdham) realizaram escavações em dois dos 150 sítios pré-
históricos recém-descobertos na serra das Confusões e 
encontraram pinturas rupestres e sepulturas humanas, algumas 
com idade estimada de 6 mil anos, com características distintas 
das comumente achadas na serra da Capivara.  

“São resultados extraordinários”, diz a arqueóloga 
Niède Guidon, que atua há mais de três décadas no Piauí e é 
presidente da Fumdham. “Há trabalho na serra das Confusões 
para pelo menos duas gerações de pesquisadores, mas temos 

de correr contra o tempo. Muitos sítios são destruídos antes mesmo de serem descobertos.” Entidade científica, 
sem fins lucrativos, com sede no município piauiense de São Raimundo Nonato, a Fumdham é responsável pela 
preservação e proteção dos sítios arqueológicos da unidade de conservação na serra da Capivara, enquanto a 
da serra das Confusões é mantida diretamente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama)

Apesar de a distância entre os dois parques ser relativamente pequena, cerca de 80 quilômetros, a nova 
frente de pesquisa parece ter potencial para revelar detalhes até agora desconhecidos sobre os povos pré-
históricos que habitaram a região.  Na Toca do Enoque, um dos sítios explorados na serra das Confusões, os 
pesquisadores localizaram duas sepulturas, uma individual, com apenas um esqueleto humano, e outra coletiva. 
Na cova comunitária foram resgatadas 13 ossadas. Os esqueletos de adultos encontravam-se na parte alta da 
fossa funerária e os das crianças estavam mais abaixo. “Quase todos os esqueletos exibiam muitos adornos, como 
colares e conchas, e tinham o tórax pintado com ocre”, afirma a arqueóloga Fátima Luz, que, desde o final do ano 
passado, faz escavações na Toca do Enoque. “Nunca vi um padrão de enterramento parecido com esse na 
Capivara.” Não foi possível fazer a datação dos resquícios humanos pelo método do carbono 14, pois nas 
ossadas não havia muito colágeno, proteína indispensável para a realização do exame. No entanto, a datação 
de carvões próximos ao sepultamento individual apontou uma idade aproximada de 6.200 anos, indício de que 
os esqueletos também podem ser dessa época.

Em outro sítio, na Toca do Alto do Capim, os trabalhos se concentram num paredão de arenito que tem um 
vão formado pela erosão cerca de 5 metros acima do nível do chão. Com o auxílio de uma escada, é possível 
entrar nesse espaço e ter acesso a uma sala com cerca de 12 metros de comprimento por 5 metros de largura. 
Próximo à abertura do paredão, o compartimento é mais ou menos da altura de uma pessoa e, perto do fundo,

 

vai 
se tornando mais baixo e estreito. Suas paredes e o teto são cobertos por pinturas, a maioria composta de 
grafismos puros, feitos sobretudo com linhas retas e, em alguns casos, apresentando formas circulares.  “Cerca de 
80% das pinturas são geométricas e 20% envolvem figuras humanas e de animais”, comenta a arqueóloga Gisele 
Daltrini, que escava a Toca do Alto do Capim. “O padrão desses desenhos é justamente o oposto do que 
encontramos em sítios da serra da Capivara.” Numa camada de sedimentos com espessura de pouco mais de 
um metro, formada pela areia que cai do descamamento do teto, os pesquisadores acharam também restos de 
fogueiras (carvões), pedaços de ossos humanos e de animais e artefatos de pedra. A datação dos carvões 
encontrados na parte mais profunda dos sedimentos, que também continha fragmentos de ossos humanos e um 
bloco com gravuras, atingiu 6.210 anos.

Serra das Confusões: 150 novos sítios pré-
históricos



2SBE SBE Antropoespeleologia

Se essa estimativa inicial for confirmada por mais achados, é 
possível especular que a ocupação humana na serra das Confusões 
tenha se dado posteriormente à chegada do Homo sapiens na serra da 
Capivara, onde há registros mais antigos da presença humana. 
“Aparentemente, o homem chegou primeiro na serra da Capivara e 
depois na serra das Confusões”, opina Niède Guidon, que no passado 
tentou unificar, sem sucesso, a área dos dois parques. Mas são 
necessários mais  dados para que as arqueólogas possam formular uma 
hipótese consistente. Por ora, não é possível afirmar com certeza nem 
mesmo se o povo pré-histórico que se estabeleceu numa serra era o 
mesmo da outra. As informações obtidas nos dois primeiros sítios 
explorados na serra das Confusões sugerem que ali havia aspectos 
culturais distintos dos usualmente encontrados na serra da Capivara.  No 
entanto, essas especificidades não são suficientes para provar a existência de dois povos distintos no passado 
remoto da região. Afinal, pessoas de uma mesma cultura também podem fazer desenhos e enterros com 
características totalmente díspares. 

Embora polêmicos, os estudos de Niède Guidon no semiárido nordestino defendem a ideia de que o 
homem pré-histórico fincou pé no Brasil há algumas dezenas de milhares de anos, talvez 100 mil anos atrás. A 
pesquisadora acredita que o H. sapiens deixou a África e desembarcou no Piauí por via oceânica, tendo 
atravessado o Atlântico num momento histórico em que uma grande seca naquele continente levou-o ao mar 
em busca de comida. Como o nível do oceano estava 140 metros abaixo do atual, havia mais ilhas e a distância 
entre os dois continentes era menor, diz a arqueóloga. Essa conjunção de fatores teria possibilitado a travessia. 
Sem dúvida a tese da pesquisadora é controversa, mas, se um dia vier a ser comprovada, mudará toda a história 
da colonização das Américas. “Esses dados sempre foram aceitos pelos europeus e por alguns norte-
americanos”, comenta Niède. “Hoje, com os resultados obtidos no México por uma equipe inglesa, o 
povoamento mais antigo das Américas está mais do que comprovado.” Mas a visão tradicional, ainda 
amparada por muitos pesquisadores norte-americanos, sustenta a hipótese de que a chegada do homem às 
Américas ocorreu há cerca de 13 mil anos, vindo da Ásia via estreito de Bering. Como se vê, o tema gera 
acaloradas discussões entre os pesquisadores – e os sítios pré-históricos na serra das Confusões são novas peças 
desse quebra-cabeça arqueológico.

Texto reproduzido na íntegra com autorização do editor-chefe do periódico Pesquisa Fapesp, 
Edição Impressa 159 - Maio 2009

Edição On-line 
Neldson Marcolin. 

www.revistapesquisa.fapesp.br

Pintura na Toca do Alto do Capim: 
predomínio de formas geométricas

DESCOBERTA A MAIS ANTIGA ESTATUETA DE FIGURA HUMANA

Arqueólogos alemães descobriram na região do Danúbio-Alb 
(Sul) a mais antiga estatueta conhecida de uma figura humana, uma 
Vênus com seios e vulva desproporcionados, talhada em marfim de 
mamute há cerca de 40.000 anos.

O achado causou sensação, porquanto lança uma nova luz 
sobre as primeiras expressões artísticas do homem primitivo na Europa e 
presumivelmente no mundo, informou Nicholas Conard, professor de 
arqueologia da Universidade de Tubinga e responsável pelas 
escavações.

A figura, de apenas seis centímetros, foi encontrada em 
Setembro de 2008 durante escavações numa gruta de Hohle Fels, perto 
da localidade de Scheklingen, no estado alemão de Baden-
Württemberg, mas a descoberta foi mantida em segredo até agora.

"Ficamos sem fala ao vê-la", confessou Conard, ao apresentar pela primeira vez em público a 
figura, que descreveu como "uma peça cheia de energia e muito expressiva".

O colega de Conard nas escavações, Paul Mellars, escreve num artigo a ser publicado pela 
revista científica "Nature" que a nova Vênus é quase pornográfica à luz dos valores estéticos e morais da 
atualidade.

Talhada com grande pormenor, a figura 
tem os órgãos genitais muito marcados 
(Foto: University of Tuebingen/AP)

http://www.revistapesquisa.fapesp.br
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Um grupo de casas-cavernas escavadas 
pela humanidade há 5,5 mil anos foi escolhido 
como a mais importante das dez descobertas 
arqueológicas na China em 2008, informou a 
Administração de Patrimônio Cultural do Estado do 
país.

Outras descobertas incluem um cemitério 
da Época do Bronze na província de Gangsu, 
noroeste da China, um túmulo que prova a 
existência de um reino durante o Período de 
Primavera e Outono (770 a.C - 476 a.C) e uma "área 
de shopping" da dinastia Song (960-1279), na 
cidade de Chengdu, sudoeste da China.

As ruínas de Yangguanzhai, no distrito de 
Gaoling, da província de Shaanxi, nordeste do país 
asiático, consistem em 17 casas-cavernas em um 
penhasco e fornos cerâmicos em suas imediações 
e ficam a 20km de Xi'an, capital provincial. 

Arqueólogos acreditam que as cavernas, que teriam sido construídas entre 3.500 e 3.000 a.C. são as 
casas-cavernas mais antigas na China e pertencem a uma cultura do Neolítico Final chamada 
Yangshao.

A cultura Yangshao nasceu nos cursos médios do rio Amarelo e é considerada uma das principais 
origens da civilização chinesa. Arqueólogos também descobriram fornos cerâmicos e cavernas usadas 
para armazenar cerâmicas perto das casas-cavernas em Yangguanzhai, além de fragmentos e 
utensílios cerâmicos. Eles acreditam que as casas-cavernas eram moradias das famílias dos ceramistas.

No distrito de Lintan, província de Gansu, arqueólogos escavaram mais de 340 túmulos em um 
cemitério perto do rio Tao e descobriram uma grande quantidade de itens cerâmicos, que poderão 
ajudar no estudo da cultura Qijia, de 4 mil anos de história. A escavação do túmulo Shuangdun, na 
cidade de Bengbu, província de Anhui, leste da China, apresentou fortes evidências da existência do 
Reino Zhongli durante o Período de Primavera e Outono, graças à descoberta de um grande número 
de itens de bronze e de cerâmica.

Agência Xinhua
http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI3673224-EI238,00-

As ruínas de Yangguanzhai, onde 17 casas-cavernas 
foram encontradas em um penhasco, ficam na 

província de Shaanxi

Quando foi achada, a cerca de 20 metros da abertura da gruta, a vênus, que será exposta a partir 
de Setembro no Kunstgebäude de Estugarda, estava partida em seis pedaços faltando-lhe o braço e o 
ombro esquerdos que os arqueólogos alemães estão  em encontrar. Talhada com grande 
pormenor, a figura tem os órgãos genitais muito marcados, com seios e vulva de um tamanho 
desproporcionado, em contraste com a pequenez dos braços, pernas e cabeça, acabados com 
menos esmero. 

Os arqueólogos não duvidam de que a nova vênus europeia é uma representação artística da 
fertilidade e que pode ter sido objeto de algum tipo de culto ou ritual.

Na gruta de Hohle Fels foram descobertos nos últimos 100 anos 25 figuras talhadas em marfim, 
quase todas representando animais, e também uma flauta considerada o instrumento musical mais 
antigo do mundo. A nova vênus confirma que o homem pré-histórico talhava, não apenas figuras de 
animais, mas também humanas, no princípio do período aurignaciense, algo que apanhou de surpresa 
a equipe arqueológica alemã.

Nicholas Conard não exclui a possibilidade de, na região, ter vivido há 40.000 anos o primeiro 
grupo humano com uma cultura própria.

Jornal de Notícias, Estadão On-Line, Jornal O Globo

esperançosos
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PAPA CELEBRA MISSA PARA 40.000 PESSOAS EM NAZARÉ

Aproximadamente 40 mil pessoas 
assistiram no Monte do Precipício, em Nazaré, à 
missa celebrada pelo papa Bento XVI, e com a 
qual se conclui o Ano da Família convocado 
pela Igreja Católica na Terra Santa. A 
celebração eucarística acontece segundo o 
rito latino, com as orações e os cantos em latim, 
grego, árabe e inglês.

O bispo de Roma, que chegou ao local no 
"papamóvel", foi recebido com alegres cantos 
em árabe, música popular e ininterruptos gritos 
de boas-vindas à Nazaré.

Ao término da missa, o pontífice abençoou 
as  pedras  fundamenta i s  do Cent ro  
Internacional da Família, do Parque Memorial 
João Paulo II, que visitou Nazaré no ano 2000, e 
da Universidade papa Bento XVI.

Nazaré, conhecida como a "Flor da 
Galiléia", está 120 quilômetros ao norte de Jerusalém. A cidade possui 70 mil habitantes, dos quais 40 mil 
são árabes, e 30% da população é formada por cristãos.

Segundo a tradição cristã, Jesus foi conduzido ao Monte do Precipício para ser assassinado. 
Atualmente, o lugar abriga ruínas de um pequeno mosteiro do século IX. Neste dia dedicado à Galiléia, o 
papa visitou a Gruta da Anunciação, local onde, de acordo com a tradição cristã, o arcanjo Gabriel 
anunciou à Maria que ela seria a mãe de Jesus.

Depois reuniiu-se com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e encontrou-se com 
bispos, sacerdotes e movimentos eclesiais da Galiléia. 

EFE, G1, Globo.com

ALVERCA INAUGURA CENTRO CULTURAL E REABRE GRUTAS EM DIA DE FESTA

Dezenas de populares assistiram à reabertura das grutas de São Romão, à inauguração oficial do 
Centro Cultural do Bom Sucesso e à sessão solene evocativa dos 35 anos do 25 de Abril em Alverca do 
Ribatejo, Portugal.

A formação calcária, que conserva os últimos vestígios do antigo Convento das Carmelitas do Pé 
Descalço, foi recuperada e poderá ser visitada todos os fins-de-semana.

O centro cultural alberga cinco associações, tendo cada uma a responsabilidade pelo espaço 
ocupado, sendo a autarquia responsável pela direção do centro. Recebe também a sede do Centro 
Social e Cultural do Bom Sucesso (CSCBS), a delegação da junta de freguesia, um posto de atendimento 
da PSP, um pólo museológico, uma biblioteca, esplanada e um palco amovível onde será possível 
realizar os mais diversos espetáculos.

Após a inauguração do espaço e à respectiva assinatura de protocolos com as diversas 
associações que ali ficarão sediadas, seguiu-se uma visita pelas instalações do moderno centro cultural 
e realizou-se a sessão solene evocativa dos 35 anos pós 25 de Abril, que contou com a presença da 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Maria da Luz Rosinha e restante executivo 
camarário.

Durante a cerimônia foram entregues emblemas de mérito autárquico e no final foi cantada a 
Grândola Vila Morena, música de Zeca Afonso, que simboliza a revolução dos cravos.

www.omirante.pt

Gruta da Anunciação (Foto:John W. Samples)
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O MISTÉRIO DO SUBTERRÂNEO DE PELOTAS

B. M. Farias

Túneis subterrâneos que ligariam a cervejaria de uma família alemã à 
Santa Casa de Pelotas teriam servido aos espiões nazistas para transmissões 
secretas por rádio para o Terceiro Reich, com a colaboração de um 
enfermeiro. O caso envolveria o próprio gerente da cervejaria, presidente do 
partido nazista na cidade, que chegou a se esconder nos porões da fábrica 
antes de ser preso e levado para Porto Alegre.

Essa é uma das muitas histórias que o povo conta sobre os túneis de 
Pelotas. Sua construção seria atribuída aos jesuítas, aos escravos ou aos 
diferentes exércitos que ocuparam a região. Mas o que deu origem a essas 
lendas? Existem mesmo antigos túneis sob a cidade?

Existiam passagens subterrâneas entre casas da mesma família, como a que havia na esquina da 
Rua XV de Novembro com a Dom Pedro II, bloqueada em 1913. A arquitetura de porões altos, como o da 
Biblioteca Pública, também fomenta a imaginação popular.

Muitos acreditam que na Praça Coronel Pedro Osório haveria um túnel, com saída na Casa da 
Banha, mas quando o prédio foi cercado com barris de pólvora pelo exército republicano durante a 
revolução farroupilha, os soldados farrapos se renderam. Se houvesse uma rota de fuga subterrânea, 
teria sido usada nessa ocasião.

Outros acham que existiu uma passagem entre o Mercado Público e a Prefeitura, mas o que havia 
ali eram duas antigas cisternas. Algumas pessoas pensam que no Parque da Baronesa havia um túnel 
entre a gruta artificial do jardim e o algibe. As pessoas veem os buracos e imaginam que eles tenham 
ligação. O fechamento desses poços ocorreu provavelmente depois de 1834 quando o Código de 
Posturas Policias da Vila de São Francisco de Paula (antigo nome de Pelotas), passou a regular as leis de 
saúde pública.

A primeira epidemia de cólera causou a mortalidade de 6% dos 9 mil habitantes da cidade em 
1855. Na época, o presidente da província calculou um total de 4 mil vítimas no Rio Grande do Sul. Com 
a chegada da Companhia Hydráulica Pelotense à cidade, em 1874, os antigos reservatórios que 
dividiam o subsolo com as fossas cloacais se tornaram obsoletos.

Rede de esgotos e galerias pluviais

No ano de 1913, com a construção da rede de esgotos, foi criado um regulamento sanitário, que 
previa o fechamento dos algibes onde houvessem águas nocivas à saúde e à higiene da população.

Seus dois coletores gerais, feitos de concreto, têm dimensões bem maiores do que as dos canos 
de ferro que os alimentam, provenientes das outras ruas. 

São duas galerias principais: o coletor ocidental, que vem pela Professor Araújo, passando pelas 
ruas 7 de Setembro, Santos Dumont, Marechal Floriano, Barão de Santa Tecla, Três de Maio e General 
Osório, seguindo em direção à rua Conde de Porto Alegre, onde as manilhas de ferro são substituídas por 
tubos de concreto; e o oriental, que começa na Rua Marechal Deodoro, esquina com a Padre Felício, 
passa pela Avenida Bento Gonçalves e corre paralelo ao canalete da General Argolo até a Almirante 
Barroso, indo depois em direção à Rua Almirante Tamandaré. 

Apesar de não terem sido feitos para circulação de pedestres, os trechos finais desses túneis têm 
espaço suficiente para uma pessoa passar abaixada. As galerias pluviais de Pelotas também podem ser 
consideradas verdadeiros túneis. É o exemplo das tubulações que levam a água da chuva até a 
confluência do antigo leito do canal Santa Bárbara com o São Gonçalo, por baixo da Avenida Saldanha 
Marinho, indo em direção à Rua Nossa Senhora da Luz. Em seu trecho final, o duto de quase 2 km de 
extensão chega a ter 1,70 m de altura.

Os porões da antiga cervejaria Ritter, que ficava entre a Santa Casa e o Camelódromo, são os 
mais impressionantes do subsolo de Pelotas. Ocupavam a quadra toda, e eram usados para estoque e 
fermentação da cerveja produzida na fábrica, fundada em 1870 pelos irmãos Carlos e Frederico Ritter. 
Mais tarde, a Cervejaria Sul-Riograndense, fundada pelo imigrante alemão Leopoldo Haertel em 1889, 
se uniu com a Ritter, e em 1944 elas foram vendidas para a Brahma.
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Nazismo subterrâneo

Muitos populares acreditam que a passagem ia até a caixa d’água que fica 
em frente ao hospital, de onde os espiões alemães transmitiriam mensagens por 
rádio para o III Reich. Na II Guerra Mundial, os imigrantes alemães sofreram 
perseguições e tiveram os seus bens destruídos. Segundo Leopoldo Haertel, neto 
do fundador da Sul-Riograndense, o prédio da Ritter só foi poupado depois que 

seu tio e seu pai ficaram na frente do edifício segurando uma bandeira do Brasil.
Ele conta que o gerente nazista fugiu para dentro dos porões da cervejaria com um cachorro 

pastor alemão. “O animal começou a fazer barulho, então o gerente deu um tiro nele, e os brasileiros o 
acharam”, relata.

Agora a fachada do prédio está sendo restaurada para a construção de um shopping center. A 
arquiteta Singoala Miranda, responsável pelo projeto do shopping, disse que os túneis passavam por 
baixo da Santa Casa, mas como os trechos finais estão bloqueados por água e entulho, é impossível 
saber com certeza até aonde eles vão. Não foram encontrados documentos que comprovassem o 
fato, mas a empresa realizadora do empreendimento localizou vestígios dos alemães nos porões. O 
coletor de esgotos que passa entre a Santa Casa e a fábrica fica entre 4,5 m e 6 m de profundidade, e 
foi construído anos antes da II guerra Mundial. Portanto, o túnel precisaria estar bem mais abaixo para 
poder chegar até a caixa d´água ou ao hospital.

A equipe da arquiteta Singoala Miranda não pôde averiguar mais fatos históricos relacionados ao 
prédio porque a Biblioteca Pública de Pelotas estava em reformas na ocasião. A bibliografia da época 
sobre o assunto é rara e as plantas originais do casario histórico de Pelotas não foram localizadas. Mas a 
quantidade de relatos conservados oralmente pelas pessoas que viviam 
em Pelotas na época ajuda confirmar a história. Mesmo que os funcionários 
mais antigos do hospital não acreditem, o que ficou na memória dos 
pelotenses mais idosos foi o enfermeiro João Perneta colaborando com as 
transmissões de rádio dos nazistas.

Relatos falam de passagens subterrâneas em vários outros pontos da 
cidade, mas a dúvida continuará existindo, pelo menos até que se possa 
pesquisar o assunto com a profundidade que ele merece.

Revista de História da Biblioteca Nacional

A LENDÁRIA BAÍA DE HA LONG

Muito mais do que um belíssimo e badalado ponto turístico, Ha Long, que em vietnamita significa “onde o 
dragão entra no oceano”, é uma das baías mais famosas da Ásia e tem todo um contexto místico e lendário para 
o Vietnã. A lenda diz que o Vietnã estava sendo atacado por uma enorme frota de navios chineses e os deuses, 
para defender o país, enviaram uma família de dragões, que deixaram cair jóias e pedras de jade do céu e 
afundaram as embarcações, formando um cinturão de ilhas protetoras.

A explicação científica é que a ação da chuva e da água salgada, durante 230 milhões de anos, gerou 
erosão nas rochas até formar milhares de relevos de formas caprichosas, cavernas e até lagos interiores. A 170 
quilômetros de Hanói, a baía de Ha Long ocupa uma superfície de 1,5 mil quilômetros quadrados nos quais se 
elevam quase 2 mil ilhotas coroadas por densa selva e habitadas por antílopes, macacos e lagartos. Os aldeões 
batizaram quase metade dos atóis com nomes pitorescos como “O Beijo das Rochas”, o “Elefante” e a “Briga de 
Galos” pela semelhança de suas silhuetas uma vez observadas com o horizonte ao fundo. 

Muitas delas estão cheias de cavernas com inumeráveis estalactites e estalagmites, que os responsáveis 
turísticos iluminaram com luzes azuis e grenás, gerando um efeito diferente. Entre as mais majestosas estão a Gruta 
das Estacas de Madeira e A Caverna Surpreendente.

Parte importante da baía são as mais de 1,5 mil pessoas que vivem em quatro aldeias flutuantes, nas quais 
além de singelas casas, há escolas e até centros de lazer. Seus habitantes se dedicam à pesca e ao artesanato a 
partir de moluscos e todo tipo de pescados, que agora vendem aos turistas, cujo número se multiplicou desde que, 
há 12 anos, o local foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

GASPAR RUIZ CANELA | EFE
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