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OPINIÕES

Recebi pela rede a notícia da
Revista Lajedos. Não havia visto ainda.
Adorei!! Vocês estão de parabéns e
espero que continuem assim por muitos
anos!

Abraços,

Soy Javier Escolano, y capitaneo al
grupo Cronos Villaviciosa y a los 12
locos que lo componen. Me produce
una gran alegría encontrar otra
publicación espeleológica en la red.

Apesar de que no conozco vuestro
idioma, he conseguido leer mucho de lo
que habeis escrito en vuestra revista, y
me doy cuenta de la ilusión que poneis
en nuesra actividad.

Te envío fotografías de algunas de
nuestras salidas para que las pongais en
vuestro Club.

Si en algún momento deseais venir a
España a visitar nuestras cavidades,
nosotros seremos vuestros guías.

Un saludo amigos.

Prezados,
Não podemos deixar de divulgar

este relato de vocês. Ficou ótimo.
Como geólogo do Serv iço

Geológico do Brasil e atualmente
trabalhando também na região com
mapeamento geológico, vejo os
problemas referidos por vocês. Tive o
prazer de entrar (um pouco) na Caverna
da Caridade, mas após ter ido a região
duas vezes para conhecer as rochas. No
dia que enfim entrei na caverna, antes
atolei o carro logo depois da porteira no
início da subida, quando passamos por

William Sallun Filho
Instituto de Geociências.

Javier Escolano
Cronos Villaviciosa - España.

SERRADACRUZ - CARIDADE

um pequeno riacho. Coisas da vida
geológica.

Mapear as rochas da Serra da Cruz
foi muito massa - temos lá intercalações
com dobramentos em mármores (onde
está a caverna), formações ferrífersa
bandadas (o ouro da MHAG) e
ultramáficas (rochas que pode conter
níquel), além do embasamento
cristalino (gnaisses). O que me espanta
é que as lentes espessas de mármores
produzem (com ajuda de rios) as
cavernas (sejam pequenas ou grandes).
No caso da Caridade, provavelmente
deve-se as fraturas NE-SW que
ocorrem na região.

É, precisando da gente, estamos
aqui para servir. Senti apenas falta de
informações sobre a geologia da região.

Marcos Nascimento
NANA/CPRM

A equipe da Lajedos agradece o
apoio e as críticas de todos os leitores
que vêm contribuindo à melhoria da
qualidade da publicação.

Os trabalhos para produção do
terceiro número, que ora apresentamos,
não teriam sido possíveis sem a
participação do Sr. Antônio Antas
(Manaíra/PB), o qual nos apoiou tanto
na parte logística, quanto indicando
valiosos sítios históricos, além de nos
acompanhar nas atividades de campo.
Com relação à curta, mas fundamental,
estadia em Flores, aproveitamos
também para agradecer ao Sr. Prefeito
Marcone Santana, que forneceu todo o
suporte para documentarmos o
patrimônio ambiental que há naquela
região.

A todos, o nosso muito obrigado!
Revista Lajedos.
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Pernambuco sob novos olhares:

pequenas cavernas, grandes histórias

E C O S

Q
uais certezas alimentam as dúvidas que nos consomem? Em quais
caminhos repousam as verdades inabaláveis as quais passamos a
vida inteira buscando (ou, quiçá, delas nos escondendo)? É preciso ir,

sempre, adiante. Desconfiar, sempre; investigar, sempre; pois
não há dogmas aos homens dispostos a caminhar sem rumo, aos que desejam
repetir o prazer da primeira descoberta. É preciso fechar os olhos e lançar o corpo
à longa jornada de buscar o desconhecido.

Esta edição da Lajedos é uma ode a todos os que duvidam. É uma garrafa lançada
ao mar, uma semente levada por um pássaro. É um sonho feito realidade de
procurar cavernas perdidas em um mundo o qual as pessoas afirmaram não ser
um mundo de cavernas. Duvidamos de tudo e fomos até Pernambuco. E a dúvida-
semente fez brotar uma verdade maior: sim, Pernambuco é repleto de cavernas e
histórias de homens e cavernas.

As sagas destas páginas resgatam um pouco de tudo que está perdido na
espeleologia brasileira. Servem para mostrar à nossa tão pequena comunidade
que há infinitos universos cercando essa palavra tão mítica: caverna. Como as
hipóteses multiplicam-se quando são conjugadas dimensões físicas e culturais
muito além do que a divisão das ciências é capaz de classificar. É preciso, pois,
fazer o conhecimento sobre esses locais, os quais fomos ensinados a chamar de
furnas, grutas ou tocas, crescer mais, alargar-se a ponto de libertar o pensamento
da rocha e nos permitir enxergar o que há acima de tudo isso, porque a noção
desses bens é somente uma tênue concepção humana, que não explica ou
responde muito sobre a grandeza desses sítios. Pernambuco nos ensinou
bastante essa filosofia. Sua grandeza espeleológica é imensurável! Mas cabe a
quem se lança olhar cada canto de uma nova forma, não pelo prisma clássico, pois
sempre que questionamos as nossas inabaláveis certezas, teremos algo de novo a
retornar. Eis porque, ao final desta edição, estamos todos surpresos e, conforme
seja a vontade de Deus, ainda nos surpreenderemos muito andando nesses
passos.

A Comissão Editorial.



espeleoPernambucologia
e outras histórias de cavernas

por

Alex Gomes
Solon Almeida Netto

Almeida Netto

DIÁRIO DE VIAGEM



início do dia 28 de dezembro de 2008, certamente,

fora atípico. Estávamos buscando a fronteira entre

a Paraíba e Pernambuco. Uma região marcada pela

violência, em suas mais diversas formas. Ali, viveram

personagens do mais autêntico folclore nordestino, como

Lampião e Antônio Silvino, bandidos famosos que

durante anos vagaram pelo Pajeú. Pesquisas históricas

indicavam grande quantidade de abrigos (e possíveis

cavernas), a maioria formada por blocos graníticos,

associados à vida desses homens, sítios de grande

importância histórica, os quais nunca foram documenta-

dos. A última expedição do ano de 2008 seria, assim,

voltada ao registro desses locais.

Mas cavernas em granitos? Valeria a pena arriscar

percorrer centenas de quilômetros para embrenhar-se em

matas fechadas a fim de procurar cavidades naturais em

montes de rocha cristalina? Sim, a idéia era realmente

incomum, mas o ineditismo da iniciativa reforçava que

era preciso apostar no desconhecido.

Percorremos, em pouco mais de três dias, quase dois

mil quilômetros! Uma jornada puxada, com poucas horas

de sono, para descobrir os esconderijos de Antônio

Silvino e a gruta onde Lampião abrigara-se ferido.

Avançamos pelas últimas cidades da Paraíba e, quando o

asfalto acabou, entramos rodando por precários trechos

pela divisa com Pernambuco. Quando as estrelas da

madrugada foram ofuscadas pela alvorada, já íamos

firmes ao primeiro objetivo: a Fazenda Colônia.

m meio a cruzeiros e serras, onde a geografia

consistia em elevações com trezentos metros de

altura, topamos, pouco antes da entrada da Fazenda

Colônia, com três cruzes muito antigas apoiadas em

pequenas pedras. Paramos para algumas fotos e logo um

vaqueiro se aproximou. Quando indagado sobre aquele

antigo marco, retrucou: “Issu é du povu di antigamenti,

qui morreu nars disputa di cangaçu”. Mais tarde ficamos

sabendo que aquelas eram apenas algumas das milhares

O

E
Antigas cruzetas

Gruta do Cafundó

: Numa região
marcada pela violência do cangaço,

ainda é possível topar com antigos
marcos de mortes oriundas dos

conflitos.

: Vão central da
gruta localizada em Flores/PE

(página anterior).

Gomes
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de “mortes encomendadas” que

já se fizeram na região, quando

um senhor de engenho matou três

homens fazendo-os beber melaço

quente. Logo à frente, surgiu um

descampado central, revelando

uma igreja e um imponente

casario. Foi lá que conhecemos

os irmãos Antônio e Damião

Braz.

Passava do meio dia, quando

nossos anfitriões se ofereceram

para nos guiar até as cavernas

que os cangaceiros de outrora

haviam usado. De início, a trilha

estava muito bem definida e

seguíamos parando para admirar

a fazenda que se perdia bem

distante. Por certo ponto, a mata

fechou e a subida tornou-se bem

íngreme. Nesse momento, então,

Antônio Braz avisou: “Aqui é a

Caverna du Mucego”. Para

espanto maior do grupo, era uma

caverna, muito mais do que um

simples abrigo de grandes blocos

de granito!

E andando um pouco mais,

morro acima, outra surpresa:

havia um poço de água, alguma

criação e vastos cajueiros. A água

era realmente refrescante! Alguns

goles e meia dúzia de cajus

maduros nos fizeram repor a

energia da subida. De lá se

observava uma grande piscina

natural, também chamada de

tanque, que naquele dia estava

seca, mas que, segundo Damião,

era bastante freqüentada durante

os períodos de chuvas. De lá,

uma bela vista da fazenda. A

igreja, pequena, parecendo uma

casinha de brinquedo.

Porém, a partir dali, a trilha

simplesmente desapareceu. O

Grutas graníticas: As pequenas grutas
formadas por blocos graníticos rolados,
em encostas de serras, são valiosos
sítios históricos, citados em inúmeras
passagens da tradição oral dos
moradores da região.

Gomes
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caminho era nítido aos guias, mas a nós,

tudo se resumia a um contínuo esquivar-se

de galhos e espinhos. Uma mata muito

fechada surgiu, escondendo o sol, e logo

nos pusemos numa descida que se traduziu

num escorrego brecado somente pelo

cipoal. Foi desse modo que chegamos à

Pedra Rajada, o segundo ponto a ser

visitado, um abrigo de difícil acesso numa

das encostas da serra. O retorno até a sede

da fazenda deu-se nos mesmos moldes:

uma descida medonha que, em diversos

momentos, simplesmente se convertia em

rolamentos ou escorregos. Era soltar o

corpo, proteger o equipamento e livrar-se

dos espinhos da caatinga misturada com

árvores de grande porte. Coisas de serra.

o fim do primeiro dia, retorna-

mos a Paraíba, sendo recebidos,

em Manaíra, pelo Senhor Antônio Antas

Dias. Ali aconteceu um fato inusitado,

desses que parecem só ocorrer em viagens

de caverna, quando fomos – Alex e Solon

– até uma farmácia, ainda com as roupas e

a sujeira do campo, e uma jovem nos

perguntou se éramos irmãos gêmeos. Já

havíamos sido questionados se éramos

irmãos por várias vezes pelas viagens...

mas, gêmeos? Foi, então, que perguntamos

o porquê, sustentando, a mocinha, que

simplesmente havia indagado porque nos

vira da mesma altura, com o mesmo andar

e (o mais incrível) com as mesmas calças e

camisas.... Bem, rimos e voltamos para a

pousada, pois o cansaço era grande e a

capacidade humana de pensar bobagem

maior ainda.

ela madrugada da segunda, já

estávamos nos mexendo, de novo

cruzando a fronteira estadual pelo barro,

rumo a Santa Cruz da Baixa Verde. A meta

era o município de São José do Belmonte.

Lá visitamos uma casa histórica, localiza-

da na praça central da cidade. No Distrito

de Boa Esperança, conhecemos o senhor

Francisco Martiliano, que nos contou

algumas histórias de sua época com os

cangaceiros. Falou da Casa de Pedra, uma

grutinha formada por blocos numa encosta

de serra, e nos indicou o caminho. Mais

uma vez, estradas quentes e poeirentas. Ali

a dificuldade era encontrar pessoas para

prestar informações, visto que o lugar era

muito ermo e havia grande quantidade de

casas abandonadas na beira do caminho.

Seguimos por algumas horas sem a noção

exata de onde estávamos, quando, enfim,

Serras e matas: A mata serrana nas cercanias da
Fazenda Colônia encontra-se muito preservada, devendo
o cenário ter-se alterado muito pouco da época dos
cangaceiros aos dias atuais.

A

Almeida Netto

P
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chegamos ao cume da serra dos Catolés, onde encontra-

mos o Senhor José Marcos. Ele não somente nos ensinou

o caminho, como também nos levou à propriedade de

outro morador da região, Luís Severino dos Santos. Neto

de Luís Padre, um dos doutrinadores de Lampião, ele

nos guiou, primeiramente, até a Pedra de Dé Araújo.

Nessas horas, nota-se a boa vontade do sertanejo, que

não hesita em ajudar seu semelhante quando necessário.

E com uma tranqüilidade acima do normal, o Senhor

Luís nos acompanhou, também, até à famosa Casa de

Pedra, a alguns minutos de sua propriedade.

Interessante apontar que a Casa de Pedra fica perto

da Pedra do Reino, retratada no romance de Ariano

Suassuna – O Romance d'A Pedra do Reino e o Príncipe

do Sangue do Vai-e-Volta. O lugar, porém, estava sujo e

descuidado, representando pouco a importância histórica

que possui. A Pedra do Reino foi palco, em 1838, de um

massacre iniciado por messiânicos que pregavam a volta

do rei português Dom Sebastião, desaparecido numa

cruzada. Para os fanáticos seguidores, era preciso tingir

os dois imensos monolitos, que lá estão dispostos, com

sangue humano, para que um reino encantado se inicias-

se na Terra. O desfecho dessa história foi macabro,

quando, após o sacrifício de mais de cinqüenta pessoas,

boa parte crianças, o grupo foi dizimado pela força

policial.

Porém, dali, era imprescindível, ainda, procurar pela

Gomes/Almeida Netto

Achados inusitados: No alto da Serra do Catolé, fomos recebidos
pelo Sr. Luís Santos em sua casa (acima). Perto dali, está o conjunto
de enormes monolitos, palco macabro de um massacre ocorrido no
período imperial, local conhecido como a Pedra do Reino (direita).

Entrada do abrigo de Lampião: Guiados pelo
Senhor Luís Santos, fomos levados à Casa de
Pedra de Pedra de Boa Esperança, onde
Lampião recuperou-se, após ser ferido no pé em
um combate na Lagoa do Vieira.

Lajedos                 09



Lagoa do Vieira, lugar onde Lampião se ferira ao

confrontar a polícia de Pernambuco. Seria muito

longe da caverna o local onde se deu o ferimento do

cangaceiro? Continuamos na estrada até que, quase

pelo final da tarde, chegamos a uma pequena

comunidade rural nas margens de um baixio quase

seco. Muito provavelmente, o cenário modificou-se

pouco da época dos combates aos dias atuais.

Assim, estava lá a lagoa, apenas a alguns

quilômetros da Casa de Pedra de Boa Esperança.

noite, voltamos por Triunfo, uma cidade

serrana construída a mais de mil metros

de altitude. Ornamentada para as festas de fim de

ano, a Matriz estava toda iluminada, o que nos

motivou a descer e fotografar. Era noite de

apresentação do grupo Romançal. Logo fizemos

contato com a pesquisadora Diana Rodrigues, que

nos convidou para, no dia seguinte, conhecer o

Museu do Cangaço.

O Museu do Cangaço de Triunfo funciona em

um prédio histórico, bem conservado, abrigando

importante acervo sobre o cangaceirismo, além de

Triunfo: A cidade revelou belas surpresas como as ricas histórias do
Senhor Nelson Campos e a harmonia do grupo Romançal.

A

Gomes
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objetos criados pela cultura regional. São peças

antigas da história do Nordeste, fotografias de um

tempo não tão distante, mas pouco abordado pelos

livros de história. Vale anotar que, também em

Triunfo, há pequenas grutas graníticas associadas

ao cangaço, mas como o tempo da expedição era

muito limitado, não fomos visitá-las.

Entretanto, nas cercanias do museu, pudemos

entrevistar o Senhor Nelson Gonçalves Siqueira

Campos, que, apesar dos seus noventa e oito anos

de vida e da fraca audição, com lucidez nos

contou sua rica história. Em maio de 1926, a loja

de seu pai, Antônio Campos, foi atacada por um

grupo de cangaceiros do bando de Lampião. A

desavença teve origem numa dívida com

Marcolino Diniz, fazendeiro e famoso coiteiro de

cangaceiros. Diniz, então, acertou o crime com

Sabino, bandido de maior confiança de Lampião,

para que a loja fosse saqueada e o proprietário

morto. A guarnição policial de Triunfo era

pequena e os cangaceiros adentraram destruindo

tudo no estabelecimento. O Senhor Nelson, na

época um adolescente, teve a idéia de atirar ao

fogo uma caixa de fogos de artifício. Os canga-

ceiros, ao escutarem uma seqüência de tiros e

estampidos, acreditando tratar-se do reforço

policial, bateram em retirada. Na verdade, o que

se passou foi um grande engodo e o jovem foi

aclamado como o herói que livrou a cidade dos

bandidos.

Memórias vivas: O imaginário dos habitantes da região
está repleto de associações aos personagens das histórias
ligadas ao cangaceirismo. Passagens relacionando os
cangaceiros a fazendas e esconderijos em meio a matas e
rochas são bastante comuns. Essas idéias misturam-se à
cultura regional, fazendo crescer a importância dos
abrigos cavernícolas que foram, de alguma forma,
utilizados por figuras folclóricas como Lampião ou
Antônio Silvino.M
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Vale anotar que,

também em Triunfo,

há pequenas grutas

graníticas

associadas ao

cangaço, mas como

o tempo da

expedição era muito

limitado, não fomos

visitá-las.



Vale do Cafundó: Estruturas em arenito conferem uma beleza
cênica inimaginável, repleta de possibilidades a novas cavernas.

o regresso paramos em Flores, a quarta cidade

mais antiga de Pernambuco. Lá, fomos recebidos

pelo prefeito, Senhor Marcone Santana, que, numa

empolgada explanação, gizou as belezas naturais locais,

dentre as quais, a Casa de Pedra de Cafundó, em Sítio

Covoado, onde foi construído um casebre aproveitando-se

de uma reentrância escarpada em um abrigo rochoso.

Nosso guia, Luiz Gonzaga, conduziu o grupo ao Vale

do Cafundó, onde a beleza natural da região nos encheu os

olhos. Ficamos acima de um vale com dezenas de metros de

profundidade, que se estendia por uma vasta área, feições

que lembraram Sete Cidades, no Piauí. Certamente, no

período das chuvas, muita água passaria pela bacia e, ante

os enormes paredões de arenito capazes de fazer a vista

perder-se, foi impossível deixar de pensar que deveriam

existir inúmeras cavernas naquela região. Ali, fomos todos

apresentados a Zequinha Marinheiro, filho do homem que

construiu a morada no abrigo do Cafundó. Ele contou que,

apesar de não morar mais naquela casa, ainda a utiliza para

estocar alimentos e, ocasionalmente, passar a noite. Relatou

que foi construída por volta de 1940, havendo morado lá

por toda infância. O abrigo rochoso tornou a casa mais

protegida dos elementos naturais. Mesmo após edificar uma

forte residência mais próxima da estrada, até hoje o Senhor

Marinheiro se vale da Casa do Cafundó, vez que a utiliza

como depósito para colheitas ou mesmo refugiar-se nas

horas mais quentes do dia.

N(...) ante os enormes

paredões de arenito

capazes de fazer a

vista perder-se, foi

impossível deixar de

pensar que

deveriam existir

inúmeras cavernas

naquela região.

Almeida Netto



E na trilha para o Cafundó, confirmando

nossas expectativas, encontramos nossa primeira

caverninha exatamente no vale! Ensaiamos uma

incursão sem equipamentos, mas havia muitas

vespas, que nos impeliram a sair apressadamente.

A Caverna do Cafundó – como é conhecida –

aparenta somente possuir duas entradas e

(provável) curto desenvolvimento. Na rápida

observação, percebemos um forte desnível positivo

a partir da entrada principal.

Mais alguns passos, ali perto, descortinou-se

uma situação ímpar: construída na encosta de uma

formação arenítica, vimos a fachada de uma casa

perdida em meio a uma imensa parede de vale,

dentro de um abrigo natural. Adentramos e, apesar

do intenso calor nordestino, os cômodos apresenta-

vam temperatura amena. Dentro, alguns utensílios

da rude vida sertaneja e muitos grãos. Do lado de

fora, cercados por cajueiros, ficamos sentados

admirando a paisagem do rio que dividia o vale:

um vasto serpenteio de areia muito fina e branca

rasgando a caatinga. Diferentemente dos outros

locais vistos, a Casa de Pedra do Cafundó não

estava ligada ao cangaço. Era apenas um capricho

da natureza, que escavou a rocha, do qual o homem

se valeu para construir, dentro, um lar, perdido num

rincão isolado. Ali, após décadas de edificada,

servia ao mesmo propósito: nos proteger do mor-

maço. Eis que o sentimento, comum a todos os que

entram em cavernas, foi nos invadindo: a sensação

de que estávamos protegidos, de que aquela

cavidade natural denotaria sempre uma idéia de

casa ao ser humano. Justamente isso a ligava às

cavidades que havíamos visitado nos dias anterio-

res, àquelas utilizadas pelos cangaceiros.

Após noites mal dormidas e dias tão intensos,

encerrava-se uma viagem de fim de ano com

grande bagagem histórica, espeleológica, fotográ-

fica e um serviço à nossa cultura nordestina e

brasileira. O Cafundó abre-se com grande potencial

espeleológico a todos os amantes da beleza natural

e resume o que as cavernas pernambucanas têm de

mais precioso: a singularidade.

A Gruta do Cafundó e a casa de Marinheiro: O
homem misturou-se à paisagem cárstica nos sertões
de Flores/PE, encontrando-se expressões inusitadas

das belezas naturais e culturais da região.

Almeida Netto
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escandalosamente, os assassinos de “Batis-

tão” são absolvidos em um júri controlado

por famílias poderosas que apoiavam os

Ramos. A família de Antônio Silvino

impetra uma apelação e os acusados são

recambiados à Casa de Detenção, em

Recife. Quando os assassinos do fazendei-

ro são novamente trazidos escoltados para

a região, para enfrentarem um novo júri, o

policial que comandava o grupo facilitou a

fuga de todos. Revoltado, o jovem Manoel

Batista de Moraes, então com 23 anos, e

um irmão buscam fazer justiça com as

próprias mãos. Eles entram no bando de

cangaceiros de um parente conhecido

como Silvino Aires para conseguir sua

vingança.

Um ano depois, Silvino Aires é preso

e Manoel Batista assume o bando, passan-

do a ser conhecido como Antônio Silvino.

O nome Antônio é uma referência ao santo

de sua devoção, o mesmo da capela da

Fazenda Colônia, e Silvino aponta ao

parente que o adotou nas hostes cangacei-

ras e de quem herdou o bando em 1898,

iniciando sua vida de estripulias.

Seguimos em busca da saga desse

homem por estradas de terra até o distrito

de Ibitiranga. Conforme nos aproximáva-

m agosto de 2006, o amigo Sérgio

Augusto de Souza Dantas, autor de

três livros sobre o cangaço, convi-

dou-me a uma viagem para pesquisar a

vida de Antônio Silvino, para compor um

livro sobre esse bandoleiro das caatingas.

Para quem gosta da história do Nordeste,

um convite como esse é tentador. Segui-

mos para o sertão de Pernambuco, mais

precisamente a região do Pajeú, área onde

surgiram os maiores expoentes do canga-

ceirismo. A pesquisa buscava conhecer o

local de nascimento de Manoel Batista

Moraes, nome verdadeiro de Antônio

Silvino, procurando, assim, suas origens e

melhor visão de sua trajetória. Sérgio

Dantas sabia que o cangaceiro nascera em

uma fazenda chamada Colônia, perto da

zona rural de Afogados da Ingazeira,

atualmente em território de outro muni-

cípio, Carnaíba, em Pernambuco, a apenas

quatro quilômetros da fronteira com o

município paraibano de Tavares.

A história do cangaceiro Antônio

Silvino se inicia quando seu pai, o fazen-

deiro Pedro Batista Rufino de Almeida,

conhecido como “Batistão”, é assassinado

por Desidério José Ramos e alguns paren-

tes em 3 de janeiro de 1897. Meses depois,

A Fazenda Colônia: Perdido entre serras, o berço de Antônio Silvino, um dos mais
famosos cangaceiros, também lhe forneceu, durante muito tempo, esconderijos nas

grutas formadas por blocos rolados nas encostas da região.

Almeida Netto
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da e confortável. Acima de todas, erguida no

plano mais elevado do largo pátio, estava a

Capela de Santo Antônio, onde a imagem do

santo, trazida de Portugal em fins do século

XIX, até hoje é venerada no seu dia por

muitas pessoas na região. A Fazenda Colônia

era, então, uma área de grande produção de

cana-de-açúcar e criação de gado.

Recebidos pelos mais velhos, logo eles

puseram-se a narrar as peripécias do canga-

ceiro. Dentre as histórias contadas, eles

comentaram que, nas encostas de uma das

serras, existia uma gruta que inúmeras vezes

fora utilizada por Antônio Silvino e seu bando

como esconderijo. Um antigo vaqueiro

comentou que quem conhecia bem a história

eram os “irmãos Braz”, moradores do lugar. A

informação inédita logo despertou meu

interesse, mas como a pesquisa com Sérgio

Dantas era sobre um tema específico, que não

envolvia nada no sentido espeleológico, além

de não haver tempo ou condições de conhecer

o local naquele momento, o melhor foi nos

despedirmos. Contudo, prometi retornar com

outros amigos, para visitar a cavidade que

guardava as lembranças desse antigo canga-

ceiro.
Lajedos                 16

mos da fazenda, já avistávamos três grandes

serras de granito, uma delas chamada de Serra

da Colônia, cobertas de farta vegetação, que

juntas formavam uma espécie de “ferradura”,

cercando toda a região. Ali só havia uma

entrada e uma saída e, certamente, quem

estivesse naqueles montes teria totais condi-

ções de monitorar a chegada de estranhos. Em

meio a uma paisagem muito bonita, fomos

seguindo e vendo surgir algumas habitações

que, à distância, já se apresentavam imponen-

tes. Para nossa surpresa, pensávamos

encontrar uma fazenda acanhada, simples,

sem maiores demonstrações de riqueza.

Apresentaram-se, entretanto, quatro antigas e

bem preservadas edificações, que claramente

nós mostravam que a origem de Manoel

Batista Moraes não era tão singela ou humilde

como imaginávamos.

Na propriedade, havia uma vasta casa

grande, com grossas paredes e uma bela

arquitetura colonial, ladeada por grandes

currais e uma imponente moenda puxada a

bois, em madeira maciça e ainda com plena

capacidade de funcionamento. Próximo, via-

se o que se chama no Nordeste de “casa do

vaqueiro” ou “casa do capataz”, bem construí-

Gomes/Almeida Netto

Capela de Santo Antônio: A igreja
encontrada na Colônia revela que a família de

Antônio Silvino era abastada, estando a
construção ainda firme, apesar de bastante

deteriorada.



o seguirmos em nossa

viagem de pesquisas

pelo Pajeú, Sérgio

Dantas me comentou que nos

primeiros momentos como chefe

de bando, Antônio Silvino tentou

matar os assassinos de seu pai,

percorrendo as zonas rurais das

cidades pernambucanas de

Afogados da Ingazeira e Flores.

À época, quando perseguido

tenazmente pela polícia, porém, o

bando misteriosamente sumia,

para desespero das autoridades.

Uma das hipóteses para um dos

possíveis esconderijos utilizados

nesses períodos de inatividade,

poderia ser a caverna comentada

na Serra da Colônia. Em novem-

bro de 2006, com sucesso Sérgio

lançou, o mais completo trabalho

sobre a vida desse bandoleiro,

“Antônio Silvino – O cangaceiro,

o homem e o mito”, onde aponta

a idéia da gruta localizada na

Serra da Colônia ter sido um

abrigo temporário de Silvino.

De volta a Natal, transmiti

aos companheiros da SEP e da

SEPARN as indicações daquele

local e a intenção de retornar para

conhecer as grutas. Porém, ante

os orçamentos franciscanos das

entidades não-governamentais

espeleológicas potiguares, que

sobrevivem somente da volunta-

riedade de seus quadros, tivemos

que deixar o plano de visitar a

Fazenda Colônia para um outro

momento. Mas tínhamos a

certeza de voltarmos e, assim,

produzirmos algum trabalho

nesse local. Diferentemente dos

órgãos estatais de “proteção” das

cavernas, que possuem vultosos

aportes de recursos, gastos,

principalmente, com diárias de

viagens, e que quase nada de

prático realizam em relação à

preservação e ao conhecimento

das cavidades naturais.

Em dezembro de 2008,

retornamos à Fazenda Colônia,

onde o grupo foi recebido pelos

afamados irmãos Antônio e

Damião Braz de Araújo. Nasci-

dos no local, eles nunca se afasta-

ram muito tempo da região. O

Senhor Antônio comentou que

desde criança ouviu muitas

histórias sobre o chefe cangaceiro

através de um velho vaqueiro da

fazenda, contemporâneo de

Antônio Silvino, conhecido como

João Adriano.

Entretanto, para nossa

A

A Gruta do Morcego: Formada por um único salão limitado por blocos graníticos
rolados, segundo os moradores da região, a gruta era esconderijo de Antônio Silvino.

Almeida Netto



surpresa, os irmãos Braz informaram que não existia apenas

uma gruta para visitarmos, mas quatro cavidades que João

Adriano contava como utilizadas pelo bando. Elas são a Gruta

do Morcego, considerada a maior delas, e a Gruta da Pedra

Rajada, estando localizadas, ambas, em um setor da Serra da

Colônia denominado pelos moradores como Serra da Lagoa. As

outras duas cavidades estão na Serra do Lava Pés, onde são

conhecidas como Furna do Caboclo e Furna da Laje do Mamão.

Todas estão situadas dentro da área que compõe as terras da

Fazenda Colônia. Percebemos, entretanto, que, dentro do nosso

planejamento, não havia condições de conhecer todos os locais

comentados. Decidimos, então, visitar as grutas do Morcego e a

da Pedra Rajada, as mais próximas. Ainda na sede da fazenda,

os irmãos Braz nos mostram ao longe os pontos onde existiam

dois grandes blocos de granito, não muito distantes um do

outro. Aqueles eram os nossos objetivos.

niciamos a subida ao meio dia, com sol a pino. Damião

Braz seguia contando que, após a morte de “Batistão” e a

entrada de Antônio Silvino no cangaço, a Fazenda Colônia

foi adquirida pelo “coronel” Luís de Góis e sua mulher,

conhecida como Dona Sinhá, para quem seu pai viria trabalhar

na década de 1930, passando sua família a viver no local, desde

então. As terras ainda pertencem à mesma família, sendo o atual

proprietário o Senhor Zeti Góis. Falou que, após a morte de

Luís de Góis, quem assumiu a fazenda foi Dona Sinhá. Mulher

altiva, valente e politicamente bem relacionada, sua voz era lei

no seu feudo. Costumava proteger pessoas perseguidas por

políticos e policiais da região. Era nota corrente que se uma

pessoa estivesse dentro de suas terras, sob sua proteção,

nenhum policial entrava em sua propriedade e ela era regiamen-

te obedecida.

Em meio às histórias, a caminhada alternava momentos

mais íngremes com outros suaves. Chamou a atenção avistar

árvores como “barrigudas de espinho” ( ),

atualmente raras nos sertões potiguares. Ao chegar em um

ponto onde alguns grandes blocos graníticos, rolados pelas

intempéries, uniram-se ao longo de milênios para formar uma

cavidade natural, nosso guia Damião foi logo avisando: “Essa

daí é a que o povo chama de Gruta do Morcego e tem que entrar

se entortando”. Vimos, então, em meio a uma cerrada vegetação

típica da região, a entrada da cavidade, na forma de uma estreita

fenda diagonal na junção dos matacões.

Chorisia crispifolora

I

(...) os mais velhos

puseram-se a

narrar (...) que nas

encostas de uma

das serras existia

uma gruta que

inúmeras vezes

fora utilizada por

Antônio Silvino e

seu bando (...).

Artefatos: Ao longo dos anos,
caçadores comumente encontram
antigos objetos nas grutas e seu
entorno.

Gomes/Almeida Netto
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Internamente, mostrou-se o

lugar amplo e arejado, com uma

saída pela lateral, que no passado

certamente apresentou-se como

rota de fuga para outros locais. A

cavidade possui desenvolvimento

pequeno,  formada, basicamente,

por um único salão semi-afótico,

em suave declive. A altura média

do teto aproxima-se de um metro

e sessenta, sendo o ambiente

aprazível à ocupação humana.

Apesar da toponímia, não vimos

um único morcego, mesmo

existindo na área uma grande

quantidade de árvores frutíferas.

Os Braz comentaram que, ao

longo dos anos, vários caçadores

encontraram objetos na gruta e

em seu entorno, inclusive estojos

de munição deflagrados. Mostra-

ram-nos talheres e estribos, além

de três moedas de bronze do

período colonial, sendo que, em

uma delas, lê-se claramente o ano

de “1781”. Encontrar tais moedas

não é tão raro no Nordeste, mas

as circunstâncias de sua desco-

berta, naquele local, podem

apontar para uma série de possi-

bilidades como, até mesmo, à

utilização mais antiga do abrigo

como possível esconderijo de

bandoleiros.

eguindo os guias, conti-

nuamos na trilha, em

direção ao alto da Serra

da Lagoa. Antônio Braz comen-

tou que o falecido João Adriano

lhe narrava que os cangaceiros de

Silvino se abasteciam em um

antigo poço no alto da serra. Ele

nos levou até esse local, onde

existe, agora, uma cacimba e nós,

igualmente, experimentamos da

água cristalina. Segundo os Braz,

até hoje esse poço é utilizado

pela população local. Analisando

as redondezas, percebe-se que na

chã da serra, há uma capa de

sedimentos arenosos, uma areia

fina, largamente utilizada como

área agricultável. Claramente, um

pequeno lençol freático alimenta

o poço e o mantém por longos

períodos de estiagem. Há muitas

fruteiras e, no ponto culminante,

é possível divisar toda a região,

até mesmo a cidade de Afogados

da Ingazeira, a quase vinte

quilômetros de distância. A visão

é maravilhosa, mostrando que a

idéia que tínhamos ao chegarmos

à fazenda era correta, pois basta-

ria Antônio Silvino colocar um

homem vigilante naquele ponto

para saber toda a movimentação

nos arredores.

Seguimos por uma área onde

atravessamos um grande lajedo

granítico, conhecido na região

como “Lajedo do Tanque” ou “da

Lagoa”, pela existência de um

S

A Pedra Rajada: Abrigo granítico localizado em meio a uma densa mata, a Pedra
Rajada está situada a menos de uma hora de caminhada da Gruta do Morcego.

Almeida Netto
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Ministraram-nos informes sobre o

recentíssimo assalto de Antonio

Silvino em Cachoeira de

Cebolas, logar que é, de quando em quando,

visitado pelo temoroso quadrilheiro. O

assalto teve logar a 20 do corrente, sendo

aquella villa invadida por Silvino e mais 8

cangaceiros. Os vandalos destruíram os

estabelecimentos commerciaes de Juvencio

Alves de Araújo e Manoel Borba.

Incendiaram a residencia de João Farias

Braga e feriram gravemente a Clementino de

Tal.

Permaneceram por algumas horas em

Cachoeira, em cujas ruas cometteram mil

destinos e depredações, sem que nenhuma

providencia fosse tomada pelas autoridades

locaes, testemunhas impassíveis das tropelias

dos bandidos. (...).

A população daquella villa continua

amedrontada e sem garantias. Esperamo do

dr. João Machado, digno presidente do

Estado, providencias no sentido de afugentar

os malvados sicarios que prometteram

voltar”.

(Notícia do ataque do grupo de Antônio

Silvino à Vila de Cachoeira de Cebolas, atual

município paraibano de Itatuba. Nota

publicada originalmente no jornal paraibano

“O Norte” e transcrita no jornal potiguar

“Diário de Natal”, p. 1, 1 jan. 1908).

Em Cachoeira de
Cebolas   Casas Saqueadas

Antonio Silvino

grande reservatório natural de águas das chuvas, de onde

advém o nome daquele trecho da Serra da Colônia. Perto

dali, estava a Gruta da Pedra Rajada, mas a caminhada

tornou-se difícil, devido encontrarmos, nesse ponto da

trilha, fortes descidas e mata muito fechada. Se o local

foi realmente utilizado pelos cangaceiros, pela exuberân-

cia da vegetação, capaz de dificultar a locomoção, é fácil

deduzir que, desde a época de Silvino, atreveram-se

poucos a chegar ao local.

Caminhamos cerca de quarenta minutos, até nos

depararmos com feições geológicas semelhantes ao

esconderijo anterior. Porém, diferentemente da Gruta do

Morcego, a Pedra Rajada não é uma caverna, mas apenas

um abrigo granítico formado numa das faces de um

imenso bloco que se encontra com a lateral de outro

matacão rolado. Bem protegido, um pequeno grupo de

homens poderia se acomodar naquele local com o intuito

de buscar um esconderijo de difícil acesso.

Antônio Braz falou que, há muitos anos, um caçador

encontrou no local uma enferrujada alavanca de remuni-

ciamento do famoso rifle , conhecido no

Brasil como “Papo-Amarelo”, sendo esse modelo de

arma o mais utilizado pelos cangaceiros do bando de

Antônio Silvino. Entretanto, não tivemos a oportunidade

de ver tal peça, pois a mesma havia sido levada à casa do

proprietário da Fazenda Colônia, em Recife. Ficaram,

porém, as mesmas impressões que marcaram toda a

região: aquele ambiente reunia todas as condições para

abrigar um grupo de homens em fuga.

s dezesseis horas, encerramos mais de três

quilômetros de subidas e descidas. Observa-

mos vários abrigos, que lembram, em muitos

aspectos, os locais utilizados pelo cangaceiro potiguar

Jesuíno Brilhante, na Serra do Cajueiro, em Patu, no Rio

Grande do Norte. Mesmo sendo as razões, o período e as

motivações à entrada e permanência no cangaço, por

parte de Jesuíno Brilhante, distintas daquelas de Antônio

Silvino, há muitos pontos em comum no emprego desses

locais. A multiplicidade dos esconderijos em áreas

elevadas, interligadas por trilhas, com ótimos pontos de

observação e fácil acesso à água, são elementos capazes

de garantir a permanência de um grupo por longo tempo

e que, certamente, pesaram na seleção dos locais.

Winchester

A
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De acordo com os moradores da Colônia, Silvino

utilizou-se desses refúgios por um tempo limitado. A

proximidade com a fazenda da família, como um ponto

de apoio, facilitou a atividade na região. Após 1898,

provavelmente com o aumento das perseguições, a

existência de novos caminhos fez o bando seguir outros

horizontes. Logo passou a atuar, principalmente, na zona

canavieira de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do

Norte, onde chegou próximo ao litoral. Ao partir da

Colônia, Silvino deixou a região e nunca mais voltou à

antiga propriedade do seu pai. Continuou como chefe

cangaceiro até o dia 27 de novembro de 1914, quando foi

ferido em Lagoa da Laje, então pertencente ao município

pernambucano de Taquaritinga do Norte, sendo detido

pela volante do Alferes Teófanes Ferraz Torres. Decorri-

dos dezoito anos de cangaço, Antônio Silvino foi preso,

julgado e condenado a trinta e nove anos de prisão na

Casa de Detenção de Recife.

Durante a reclusão, foi considerado um prisioneiro

calmo, uma liderança entre os apenados, que realizava

trabalhos artesanais para sustentar os estudos dos filhos,

não havendo nenhum deles seguido seus passos. Um

deles chegou, inclusive, a ser membro respeitado dos

quadros da Marinha do Brasil. Durante essa época,

muitos estudiosos estiveram junto ao antigo chefe,

entrevistando-o sobre suas andanças, dentre esses,

Câmara Cascudo. Somente foi libertado em fevereiro de

1937, depois de vinte e três anos de cárcere. Morreu

pobre, em 1944, em uma casa simples na cidade

paraibana de Campina Grande.

Nunca conseguiu vingar a morte do pai, sendo sua

atuação no cangaço considerada mais tranqüila, com

menor grau de violência, quando comparada a outros

cangaceiros, motivo pelo qual é lembrado por muitos

cantadores de viola, repentistas ou escritores como um

“injustiçado”. Sem possuir a mesma fama de Virgulino

Ferreira da Silva, o “Lampião”, Antônio Silvino é uma

das figuras basilares do imaginário criado em torno do

cangaço e da história nordestina. Sua vida é hoje tema de

variadas teses acadêmicas de sociólogos, antropólogos e

historiadores, até mesmo fora do Brasil. As grutas da

Colônia são, assim, importantes sítios históricos, que

devem ser preservados e mantidos às gerações futuras,

como partes vivas da história do Nordeste.

A prisão: Após sua captura, Silvino cumpriu
pena em Recife e deixou o cangaço, havendo
morrido pobre em Campina Grande, na
Paraíba.

Antônio Braz falou

que, há muitos anos,

um caçador

encontrou no local

uma enferrujada

alavanca de remuni-

ciamento do famoso

rifle “Winchester” (...).
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as grutas da serra do

catolé

Almeida Netto

texto

Rostand Medeiros

fotografia

Alex Gomes
Solon Almeida Netto

s fatos relacionados ao cangaceirismo

possuem, em suas variadas narrativas,

citações de locais conhecidos por épicas

batalhas, quase sempre associadas ao sangue

derramado, à valentia apresentada ou derrota

sofrida. Na fronteira entre Pernambuco,

Paraíba e Ceará existe a Serra do Catolé,

localizada ao norte da cidade pernambucana

de São José de Belmonte, conhecida dentro

do chamado “Ciclo do Cangaço” e apontada,

por consagrados autores, como uma região

onde grutas serviram de esconderijos a

cangaceiros famosos.

A equipe conjunta da Sociedade Espe-

leológica Potiguar – SEP e da Sociedade

para Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental

do Rio Grande do Norte – SEPARN partiu da

cidade paraibana de Manaíra, na fronteira

com Pernambuco, acompanhada por Antônio

Antas – privilegiada fonte de informações e

um homem da conversa franca, aberta e

prazerosa – a fim de desvendar as ricas

histórias dos cangaceiros e dos inúmeros

confrontos na região pernambucana do

Pajeú, muitos dos quais com desdobramen-

tos em grutas nunca antes identificadas ou

catalogadas.

o
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nicialmente, Antônio Antas contou sobre a luta dos

Pereiras, verdadeiro mito na região, na qual figura-

chave foi Sinhô Pereira ou Sebastião Pereira e Silva.

Esse homem, nascido em 1896 na antiga Vila Bela, atual

Serra Talhada, na região do Pajeú, em Pernambuco, era

sobrinho-neto de um rico fazendeiro detentor do título

nobiliárquico de Barão do Pajeú.

Para entender essa história, é preciso remontar que a

base da colonização européia naquela região amparou-se

na pecuária extensiva, a qual foi cobrindo os inóspitos

sertões. A terra e sua aspereza cultivaram uma gente

valente, capaz de lutar para sobreviver contra todo tipo

de adversidade. Com o passar do tempo, ante a total

ausência do Estado, os conflitos sanguinolentos entre

famílias chegavam a durar décadas. Em 1848, quase

cinqüenta anos antes do nascimento de Sinhô Pereira,

sua família entrou em desavenças políticas com a família

Carvalho. Em 1907, com o endurecimento do desenten-

dimento, foi morto o então líder dos Pereiras, Manoel

Pereira da Silva Jacobina, conhecido como Padre

Pereira, que era assim chamado por ter estudado no

seminário de Olinda, Pernambuco. Logo depois, em

resposta, um dos chefes dos Carvalhos foi assassinado.

Três irmãos de Sinhô Pereira assumiram, então, o

combate contra os Carvalhos. Em 1916, um desses

irmãos, conhecido como Né Dadu, foi morto no enfren-

tamento e Sinhô Pereira tomou seu lugar no conflito

fratricida. Já o falecido Padre Pereira tinha como filho

Luiz Pereira Jacobina, chamado de Luís Padre, um primo

de Sinhô Pereira. Logo os primos dispuseram-se à frente

de um grupo de cangaceiros, caracterizando-se, em sua

luta, não pela rapinagem contra alvos aleatórios, mas

pela missão proeminente de destruir todos aqueles

ligados aos Carvalhos. Os primos utilizavam o vilarejo

de São Francisco como principal base de apoio, pratican-

do a guerrilha sertaneja. Para eles não havia outra opção,

pois a família Carvalho era poderosa e bem armada, com

fortes ligações políticas com o poder constituído de

Pernambuco, o que colocava-os contra a polícia.

As lutas se perpetuaram na região. Em uma manhã

de junho de 1917, à frente de sete homens, Sinhô Pereira
Lajedos                 24

As armas: Ainda nos tempos atuais é possível
encontrar na região, inclusive em cavidades

naturais e abrigos, algumas das armas
utilizadas pelos cangaceiros naquele período.

Museu do Cangaço/Almeida Netto

a saga dos pereiras

i



precisavam recuar, havendo

vários esconderijos, os chamados

“coitos”. Segundo o jornalista

cearense Nertan Macedo (

“Sinhô Pereira – O comandante

de Lampião”, p. 87, Ed. Arteno-

va, 1975), o próprio Luís Padre

possuía terras na Serra do Catolé,

onde o bando se escondia nas

matas das encostas. Teriam eles,

então, utilizado os abrigos ou

grutas dessa famosa serra?

A suspeita era pertinente,

pois outras publicações clássicas

sobre o cangaço narram que

grutas da Serra do Catolé foram

utilizadas como esconderijos por

Lampião e o bando, como conta

Optato Gueiros ( “Lampião –

Memórias de um oficial de

Forças Volante”, Ed. Livraria

Progresso, 4ª ed., pp. 83/92,

1956) e Francisco Bezerra Maciel

( “Lampião, seu tempo e seu

reinado” ou “A Guerra de Guer-

rilhas – Fase de Vendetas”, Ed.

Vozes, 2ª ed., pp. 115/129, 1987).

Como sabemos, muito do apren-

dizado de Lampião e seus irmãos

no cangaço foi passado por Sinhô

in

in

in

Pereira, sendo bem possível que

esse tenha ensinado ao “rei dos

cangaceiros” os principais locais

de esconderijo na serra. Para tirar

a dúvida, entretanto, precisava-se

visitar o local.

Até o encontro com Antônio

Antas, essas eram as únicas infor-

mações que possuíamos sobre a

passagem dos cangaceiros pela

serra. Nosso informante, porém,

confirmou todas as citadas

passagens registradas nos velhos

livros, havendo, ainda, acrescen-

tado outras indicações, o que nos

animou a continuar a jornada.

eguimos pela bela cidade

serrana de Triunfo, em dire-

ção a Serra Talhada e, finalmente,

São José de Belmonte. Tivemos,

ali, a oportunidade de conhecer

locais interessantes ligados à

história do cangaço, como a casa

do comerciante Luiz Gonzaga

Gomes Ferraz, uma imponente e

bem conservada moradia, na
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e Luís Padre atacaram a Fazenda

Piranhas, em Serra Talhada.

Apesar de perderem um dos seus

companheiros e terem outros

feridos, o saque foi alto e a

destruição intensa. Noutro caso, o

grupo dos Pereiras chegou um

dia antes do casamento de um

aliado dos Carvalhos, que não

ocorreu mais, evidentemente,

dando-se a adiada lua-de-mel do

noivo numa perseguição aos

Pereiras pela caatinga.

Assim, a resposta das autori-

dades era intensa, por vezes

absurda, ilustrando uma passa-

gem quando, em abril de 1919,

após um combate contra o bando

em que morreram nove soldados,

os policiais pernambucanos,

comandados pelo Coronel João

Nunes, como forma de quebrar a

resistência dos primos cangacei-

ros, simplesmente decidiram

saquear e queimar totalmente o

vilarejo de São Francisco. E

assim foi feito.

As batalhas fizeram os can-

gaceiros utilizarem-se do apoio

de fazendeiros da região, quando

Almeida Netto
A Serra do Catolé: Perdida entre as fronteiras estaduais de Pernambuco e Paraíba, a

Serra do Catolé está localizada numa região remota do semi-árido nordestino.

s
indicações



praça principal da cidade, a qual foi em 1922 atacada

pelo bando de Lampião, em parceria com um parente de

Sinhô Pereira, Crispim Pereira de Araújo, o “Ioiô

Maroto”. Consta que Gonzaga, por questões políticas,

mandou um oficial de polícia, o tenente Peregrino

Montenegro, e a sua tropa surrar Ioiô Maroto. Feita a

desonra, Maroto jurou vingança, solicitando ajuda ao

primo cangaceiro. Por essa época, Sinhô Pereira estava

deixando a região, como veremos adiante, e pediu a

Lampião a feitura “do serviço”. Como não poderia

deixar de ser, o ataque à residência de Gonzaga foi

implacável. A resistência ofertada pelo proprietário e por

policiais da guarnição de São José de Belmonte arrastou-

se por quatro horas, mas o local foi invadido e o comer-

ciante sumariamente executado em sua própria sala.

A estrada era toda permeada por locais históricos

como esse. A partir de São José de Belmonte, ainda era

preciso conhecer o caminho à Serra do Catolé, o qual se

revelou seguir por vinte e cinco quilômetros através de

estradas de barro até o distrito do Carmo. Ali, soubemos

da existência do Senhor Francisco Maciel da Silva,

testemunha daqueles tempos. Vivendo em uma casa

simples do lugarejo, idoso, mas lúcido, mostrou-se um

homem de baixa estatura, lento nos gestos e utilizando

um par de óculos com grossas lentes. Apesar disso, a

firmeza da voz, a lucidez e o forte aperto de mão, não

deixaram transparecer os noventa e sete anos de idade.

Revelando os fatos, comentou o Senhor Maciel que

durante anos viveu no alto da Serra do Catolé e que, na

sua propriedade, existia uma gruta que fora utilizada

como esconderijo de cangaceiros.

Já sua filha, Maria do Carmo Rodrigues da Silva, de

sessenta e seis anos, informou que, quando moravam no

alto da serra, muitas vezes seus filhos traziam daquela

cavidade cápsulas de balas de fuzis, havendo, em uma

ocasião, achado uma espécie de chave de fendas, aparen-

temente utilizada na manutenção de rifles. Dona Maria

recordou passagens em que, noutro sítio da mesma serra,

trabalhadores encontraram, próximos a uma pequena

gruta, dentre as rochas, “um mundo de rifles socados nas

furnas”.

Devido à idade, o Senhor Maciel não pôde nos

acompanhar, mas informou que um amigo por nome de

Luiz Severino dos Santos, morador do Sítio Catolé, sabia

muita coisa sobre os esconderijos.
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Traços do passado: Na região, podem ser
encontrados bem conservados os palcos de
grandes combates, como há na cidade de
São José de Belmonte, onde, em 1922,
Lampião promoveu um cerco e assassinou
Luiz Ferraz em sua própria residência
(acima). Também, ainda são achados restos
das batalhas, como um cartucho não
detonado, encontrado por um lavrador, ao
tocar a cápsula, que estava enterrada, com a
ponta da enxada, enquanto trabalhava
(abaixo).

Gomes/Almeida Netto



omos dali por uma estrada precária. No trajeto, só

casas abandonadas e portas fechadas, sendo difícil

acharmos pessoas a quem pedir alguma informação.

Pequenas passagens vicinais seguiam para lugarejos

ignorados, onde logo ficamos perdidos. As poucas pes-

soas avistadas se mostravam arredias, desconfiadas com

quatro estranhos em um jipe. O jeito arisco, tão diferente

da receptividade do sertão, talvez se explicasse pelo

isolamento do local e a proximidade de três fronteiras

estaduais, por onde “passa todo tipo de gente e bicho”,

como nos disse um lavrador local. Se hoje é assim, ima-

ginemos, então, no tempo do cangaço.

Apesar dos percalços, o horizonte fazia surgir a

elevação imponente. Logo na subida, a Serra do Catolé

mostrou-se alta, extensa e coberta por pequenas palmeiras

conhecidas por coqueiro catolé ( ). Essa

árvore, comum nos cerrados, é igualmente vista em

praticamente toda a região Nordeste do Brasil, principal-

mente em locais com maior altitude. Chega a medir sete

metros e fornece uma amêndoa da qual se produz um fino

óleo, utilizado na culinária nordestina. Da polpa se faz

uma bebida chamada aluá e, antigamente, o sertanejo

encontrava nessa caridosa árvore um palmito de gosto

amargo, tempero para carnes.

Ali, dentre uma verdadeira floresta de pequenos

coqueiros, avistamos uma grande concentração de blocos

graníticos enormes, rolados e erodidos, dispostos pelas

encostas ao longo das eras, formando cavidades e abrigos

utilizados pelos valentes cangaceiros do bando de Sinhô

Pereira e Luís Padre, em meio às suas lutas.

m meio a tantas pessoas com o semblante descon-

fiado, foi uma benção encontrar o riso aberto do

Senhor Luiz Severino dos Santos. Homem tranqüilo,

forte para seus sessenta e seis anos, que nasceu e vive na

serra. Desse local raramente se afasta, apenas para ir,

ocasionalmente, até São José de Belmonte ou Serra

Talhada. Para nossa surpresa, no começo do diálogo, ao

Syagus cromosa

Reprodução/Almeida Netto

Luís Padre: Poucas e raras são as imagens
que retratam Luís Padre no final de sua vida.

As pesquisas na Serra do Catolé
surpreenderam, posto que lá se obteve acesso
a retratos (como o acima reproduzido) feitos

em uma época em que os descendentes da
família Pereira retornaram às suas origens

para o reencontro com os familiares que não
fugiram durante o conturbado período do

cangaço.

f

e

os caminhos da serra do catolé

a pedra de dé araújo

Lajedos                 27



isolamento e as dificuldades naturais de

acesso à serra, proporcionaram aos canga-

ceiros um verdadeiro local de descanso e

apoio, mas por medo de a polícia descobrir

esses locais, o Senhor Severino relatou que

sempre a estadia do grupo era rápida e

contida. Todos os caminhos eram muito

vigiados, ninguém entrava ou saía sem que

Luís Padre e Sinhô Pereira soubessem. Ali,

estavam a somente dezoito quilômetros do

Ceará e a três da Paraíba, mostrando que

daquele ponto as fronteiras poderiam ser

facilmente ultrapassadas, dificultando a

atuação das forças estatais.

Em relação às cavidades, o Senhor

Severino comentou sobre a existência de

várias na região, refugiando-se o grupo

nelas quando havia notícias das proximi-

dades da polícia, ou quando algum dos

cangaceiros estava ferido. Devido ao

nosso curto tempo, pedimos para conhecer

alguma mais representativa. Ele nos guiou,

então, a um local que sua mãe, Agostinha

ser perguntado sobre os esconderijos,

confirmou a existência das grutas e de que,

realmente, foram locais utilizados pelo

bando do seu avô, o próprio Luís Padre.

Diante da inesperada e inédita afirmação,

de havermos encontrado um neto desse

cangaceiro, seguimos buscando novas

informações.

Segundo o Senhor Severino, a família

de Luís Padre era dona do Sítio Catolé

antes mesmo do início das “brigadas”

contra os Carvalhos. Entre uma pausa e

outra da luta, Luís Padre, Sinhô Pereira e o

bando seguiam para aquele local, onde se

refaziam para novos combates. Entre essas

pausas, Luís Padre iniciou um relaciona-

mento com a Ana Maria de Jesus. Desse

encontro, nasceram duas filhas do célebre

cangaceiro, Emília e Agostinha Pereira da

Silva. A última foi a genitora do nosso

informante, sendo ela quem narrou ao

mesmo as peripécias e as andanças do seu

pai no cangaço. As características de

A Pedra de Dé Araújo: Esconderijo do cangaceiro ferido.

Gomes/Almeida Netto



mente bem desplacado, que se apoiara

formando um vão abrigado, com vistas ao

vale. No centro havia uma área arenosa e

plana, onde sua mãe lhe apontou como o

“leito” do cangaceiro Dé Araújo, que, mais

tarde, voltaria plenamente recuperado à

luta. Porém, o Senhor Severino não soube

informar se o lugar onde o cangaceiro fora

atingido era a referida Fazenda Piranhas,

atacada pelo bando dos Pereiras em junho

de 1917.

A história da família Pereira conta que

em 1919, chegou-se a um impasse, sendo a

vitória absoluta impossível. Foi quando

surgiu a figura do famoso Padre Cícero de

Juazeiro, havendo o sacerdote pedido aos

Pereiras que deixassem a região e seguis-

sem para “o Goiás em busca de paz”.

Assim, separadamente partiram, levando

cada um consigo poucos homens, só os

mais confiáveis. Luís Padre chegou a

Goiás, mas Sinhô Pereira entrou em com-

bate no Piauí e, impossibilitado de seguir

adiante, retornou ao violento Pajeú.

Tempos depois, em 1920, um peque-

no grupo de seis cangaceiros, comandados

por um certo Virgulino, acompanhados de

dois irmãos de sobrenome Ferreira, entra-

ram no bando de Sinhô Pereira. Eles

buscavam vingança contra um vizinho e

um tenente da polícia alagoana, pela morte

do pai dos três irmãos. Durante dois anos,

Virgulino Ferreira da Silva, seria braço

direito de Sinhô Pereira e aprenderia muito

com o chefe, inclusive sobre os esconderi-

jos da Serra do Catolé. Em agosto de

1922, atendendo a outro pedido do Padre

Cícero de Juazeiro e acometido de reuma-

tismo, Sinhô Pereira deixou o Nordeste em

direção a Goiás, onde reencontrou o primo

e participaram, juntos, de outras lutas

naquela região.

da Silva, contou-lhe ter conhecido ainda

criança, quando foi levada pelo pai para

ver um dos companheiros de luta, que se

recuperava de um balaço recebido. Nessa

época, Dona Agostinha falou ao Senhor

Severino que o cangaceiro se chamava

“Dé Araújo” e que fora ferido no combate

das “Piranhas”, havendo sido trazido pelos

companheiros para ali ser tratado. A medi-

cina daqueles guerreiros utilizava-se de

uma erva nativa cicatrizante facilmente

encontrada na serra, conhecida como “cipó

de baleado”, o qual era pilado e posto

sobre a ferida.

A cavidade é conhecida na região

como Pedra de Dé Araújo, sendo formada

por um matacão granítico rolado e interna-

Antigos mitos: A imagem de Sinhô Pereira (sentado) e Luís Padre
(de pé) ilustra um tempo em que esses dois homens comandaram
uma guerrilha no Nordeste. Para os estudiosos, eles valeram-se
de muitos esconderijos em abrigos ou pequenas grutas.

Reprodução/Coleção do autor
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Lampião de Sinhô Pereira. A

resposta foi que, ainda no início

da década de 1920, durante um

combate ocorrido à noite, em

Flores/PE, na Fazenda Quixaba,

Dé Araújo comentou que “a boca

do rifle de Virgulino mais parecia

um lampião”. Pereira reclamou

com os disparos rápidos feitos

por Virgulino, comentando que a

munição era adquirida a duras

penas. Desse episódio, segundo

Sinhô Pereira, resultou a alcunha

do cangaceiro que aterrorizou o

Nordeste, de acordo com o

pesquisador sergipano Kiko

Monteiro ( http://lampiaoaceso.

blogspot.com/2009/02/entrevista-

c-o-ex-cangaceiro-sinho.html).

Já na página 13, da “Mensa-

gem Apresentada pelo Presidente

in

do Estado da Paraíba na Assem-

bléia Legislativa, na Abertura de

sua 2ª Sessão Ordinária da 9ª

Legislatura”, lida no dia 1 de

outubro de 1925, o então Gover-

nador da Paraíba João Suassuna,

informa, sem maiores detalhes,

sobre o “extermínio” de um

“grupo menor de oito cangacei-

ros” chefiados por Dé Araújo, na

zona rural da cidade paraibana de

São João do Rio do Peixe. Teria

sido esse o fim de Dé Araújo?

O sobre a genealogia da

família Araújo do sertão de

Pernambuco (http://www.araujo.

eti.br/familia.asp?numpessoa=15

09&dir=genxdir) afirma que

aquele cangaceiro chamava-se

Manoel Cavalcante de Araújo,

sendo o sexto filho de João

Antônio de Souza Araújo e

Pacífica Benvinda Cavalcante de

Albuquerque. Nascido provavel-

mente em Floresta/PE, onde teria

sido cangaceiro de Lampião. As

razões de sua entrada e posterior

saída do cangaço o não

informa, mas indica que esse

cangaceiro, ao deixar o grupo de

Lampião, foi para São Paulo e

ingressou na polícia militar

daquele estado, vindo a alcançar

o grau de oficial quando faleceu.

Temos que levar em conta o fato

de que era comum nos grupos

cangaceiros, quando ocorria a

morte de um deles, um novato

assumir o “nome de guerra” do

falecido, para confundir a polícia.

Nesse sentido, fica em aberto

essa questão.

site

site

quem foi “dé araújo”?quem foi “dé araújo”?
Durante nossas pesquisas

sobre essa caverna, veio à tona a

questão: quem foi Dé Araújo?

Cronologicamente, a notícia mais

antiga referente a esse cangaceiro

encontra-se na transcrição de

uma entrevista concedida por

Sebastião Pereira da Silva, em

1971. Após cinqüenta anos

vivendo em Goiás, ele retornou a

Serra Talhada/PE. Em sua cidade

natal, o velho cangaceiro foi

entrevistado pelo Senhor Luiz

Conrado de Lorena e Sá. Lorena,

como era conhecido, foi prefeito

do município de Serra Talhada

em três mandatos e era parente de

Sinhô Pereira. Lorena, durante o

desenrolar do diálogo, perguntou

por que Virgulino Ferreira da

Silva havia recebido o apelido de

O bando de Lampião: Conforme contam os biógrafos de Lampião, a Serra
do Catolé foi um dos cenários decisivos na vida do cangaceiro. Dé Araújo,
um dos combatentes herdados juntamente com o bando de Sinhô Pereira,
lutou ao lado do mais famoso bandido do Nordeste brasileiro, fazendo
parte de seu bando.

Reprodução/Coleção do autor



hico Barbosa, já falecido,

foi um agricultor que pos-

suía uma pequena propriedade na

Serra do Catolé. Morava próximo

ao Senhor Severino, de quem era

grande amigo e lhe contou ter

sido, durante algum tempo,

cangaceiro de Lampião. A razão

da entrada no bando, de onde ele

veio, o “nome de guerra” que

adotou ou como saiu do cangaço,

ele nunca declinou ao amigo e

nem o Senhor Severino questio-

nou. Ocasionalmente, quando

queria, Chico Barbosa comentava

ao vizinho suas andanças “nos

tempos dos clavinotes”. Em um

dos relatos, Barbosa revelou o

momento em que chegou à Serra

do Catolé: foi na passagem do

bando de Lampião pelo lugar,

quando o chefe foi ferido no pé,

uma das passagens mais terríveis

da vida desse líder cangaceiro.

Seus biógrafos narram que

em 23 de março de 1924, por

volta das dez horas da manhã,

uma volante comandada pelo

major da polícia de Pernambuco,

Theophanes Ferraz, teve um

encontro com Lampião e dois

cangaceiros nas proximidades da

Lagoa do Vieira, distante cerca

de cinco quilômetros da Serra do

Catolé. Na luta, o cangaceiro foi

seriamente atingido no pé e

morta sua montaria, tombando o

animal sobre sua perna. Apesar

disso, o bandoleiro conseguiu

fugir. Seu bando, então, seguiu

para o alto de uma serra, onde o

chefe iniciou sua recuperação. O

boletim oficial feito pelo major

Theophanes Ferraz, conta que,

alguns dias após, às cinco e meia

da tarde do dia 2 de abril, uma

tropa do seu setor de ação atacou

o acampamento dos cangaceiros

e morreram dois perigosos

bandidos, Lavadeira e Cícero

Costa. Já Lampião, ao fugir,

abriu o ferimento, iniciando-se

uma séria hemorragia.

O chefe se escondeu nas

moitas, por pouco não sendo

descoberto pela polícia. Durante

três dias, padeceu ao relento, sem

água ou alimentos, com a grave

ferida aberta. Por sorte, um

garoto o encontrou e chamou o

pai, que começou a cuidar do

cangaceiro. Após se recuperar,

Lampião mandou comunicar aos

irmãos, que chegaram ao local

com um bando calculado em

cinqüenta homens, dentre eles,

Chico Barbosa. Nesse ínterim, a

polícia sabendo do estado de saú-

de do cangaceiro, intensificou as

buscas. Sem condições de seguir

a algum local mais seguro, para

um tratamento melhor, o grupo

rumou em direção à Serra do

Catolé.

Chico Barbosa comentou

que, assim, Lampião refugiou-se

na gruta da Casa de Pedra da Boa

Esperança. O Senhor Severino,

c
a caverna que salvou a vida de lampião

Lampião foi

transferido para

outras cavidades

na Serra do

Catolé, como a

Furna da Onça,

localizada na

Fazenda Ingá.

Porém, foi na Casa

de Pedra da Boa

Esperança que ele

passou mais

tempo se

recuperando.
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com extrema boa vontade, levou-nos ao local. Segui-

mos de carro por cerca de dois quilômetros até que

paramos e atravessamos subindo a pé em meio a um

milharal. O que vimos a partir dali era estonteante,

sendo possível visualizar parte do Ceará e da Paraíba.

Tratava-se da entrada da pequena e estreita gruta, um

vão alargado no meio de dois blocos de granito, num

dos cumes da Serra do Catolé.

Segundo o mesmo Chico Barbosa, Lampião foi

transferido para outras cavidades na Serra do Catolé,

como a Furna da Onça, localizada na Fazenda Ingá.

Porém, foi na Casa de Pedra da Boa Esperança que ele

passou mais tempo se recuperando. A razão era o

isolamento do lugar e sua localização privilegiada. Um

mês após essa peregrinação, o chefe cangaceiro seguiu

protegido por muitos homens, para a propriedade

“Saco dos Caçulas”, em Princesa, na Paraíba, onde o

fazendeiro Marcolino Diniz lhe deu todo o apoio.

Lampião se recuperou desse grave ferimento e

continuou combatendo por mais quatorze anos, até ser

liquidado em julho de 1938, na Grota de Angicos, em

Sergipe. Durante a continuidade da sua luta, vão

morrer todos os seus irmãos que aderiram ao cangaço,

ele vai incorporar ao bando mulheres, como a sua

Maria Bonita, e vai participar de inúmeros combates.

Apenas ocasionalmente, na região próxima ao Rio São

Francisco, o “Rei do Cangaço” voltaria a utilizar

cavidades naturais como abrigo.

inda criança, Agostinha Pereira viu o pai fugir

para terras distantes e dele não mais soube. Nos

anos de 1950, chegou a Serra Talhada um jovem bem

instruído, simpático, de fala tranqüila e vindo do sul do

país. Ele buscava os parentes de Luís Pereira Jacobina,

o temido Luís Padre. Era o goiano Hagaús Pereira,

ativo membro da sociedade da cidade goiana de

Grutas e personagens históricos: A entrada
da Casa de Pedra de Boa Esperança, onde
Lampião se refugiou ferido, (acima) e o
Senhor Severino Santos, neto do famoso Luís
Padre, (abaixo) - fragmentos de tempos
remotos que estão se perdendo nos sertões.

Almeida Netto

a

o reencontro com luís
padre
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Dianópolis, filho de Luís Padre, que a seu

pedido buscava entrar em contato com a

família deixada na Serra do Catolé. O Senhor

Severino nos contou que uma parte da sua

família seguiu para Goiás. Ele foi convidado,

mas, na última hora, as belezas da serra

falaram mais alto. Luís Padre faleceu em

1965. Do avô, que não conheceu, ficou

somente uma fotografia.

Para os privilegiados moradores daquele

local tão rico em beleza natural e cultural, a

passagem dos cangaceiros pela Serra do

Catolé é um momento histórico cada vez mais

esquecido. As pessoas estão perdendo as

antigas histórias, a tradição de narrar o passa-

do nos alpendres à noite, trocando os velhos

hábitos pela prática moderna de se sentar à

frente do televisor. As mágicas imagens que

chegam via parabólicas, provocam o desinte-

resse dos jovens pelos “causos” do passado,

as ricas histórias que permeiam os sertões

brasileiros. A Serra do Catolé, perdida e

distante, representa um importante sítio histó-

rico, em que vários personagens do passado

do Nordeste deixaram suas marcas. Porém,

gradualmente, a tradição e o rico imaginário

vão se perdendo, tornando-se, as grutas da

Serra do Catolé, as únicas testemunhas

inoxidáveis, que permanecerão afirmando as

pegadas daqueles homens guerreiros pelas

encostas perdidas nas fronteiras de um rincão

esquecido.
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RESGATE

História de Relevância de Cavernas

A

Padre
Gruta doA

margens do São Francisco, a conhecida

Gruta do Padre.

A pequena gruta apresenta exíguos

quarenta e um metros quadrados, estando

localizada em Pernambuco, próximo à

antiga Vila de Jatobá de Tacaratú, depois

chamada de Itaparica, sendo atualmente o

município de Petrolândia.

A razão do nome, segundo a tradição

local, advém de uma antiga lenda, transmi-

tida pelos primeiros habitantes da região,

na qual um padre teria raptado uma moça

no Piauí e, juntos, buscaram abrigo na

gruta, sendo perseguidos pelos familiares

da jovem. Descobertos em pecado, foram

sumariamente assassinados e queimados,

permanecendo os restos dos seus corpos

calcinados no local. Historicamente, o sítio

remonta a memória dos índios Pankararu,

que até hoje habitam a região.

s pessoas que de uma forma geral visi-

tam cavernas possuem uma tendência

natural a buscar e enaltecer as grandes

cavidades, com suas espetaculares formas,

seus grandiosos espeleotemas, suas

dificuldades ao acesso ou outras tantas

condicionantes. Entretanto, no que concer-

ne à arqueologia científica desenvolvida

no Nordeste do Brasil, pouco importa o

tamanho ou a beleza desses locais. Aos

arqueólogos, quando estão escavando no

interior desses ambientes, trabalhando

debaixo da canícula intensa provocada

pelo sol, o primordial é que nessas grutas,

muitas vezes pequenos abrigos utilizados

como locais de enterramentos em períodos

que podem remontar até dez mil anos, seja

possível encontrar vestígios que tragam

novas informações para o conhecimento

do passado na região. Exemplo clássico

dessa lição, encontra-se numa pequena

cavidade natural arenítica, localizada às

por

Rostand Medeiros

in Gabriela Martin
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colhidas por Frederico Maciel, Lampião

queria fazer Hildebrando engolir em

pequenos pedaços um artigo por ele

publicado no jornal “Correio da Pedra”,

onde este apresentava o “Rei dos Canga-

ceiros” como “bandido” e “assassino”. O

jornal era publicado na cidade de Pedra,

em Alagoas, atual Delmiro Gouveia. Para

insatisfação de Lampião, Hildebrando, que

também era proprietário de uma farmácia

em Jatobá de Tacaratú, segundo Frederico

Maciel, conseguiu fugir a tempo.

Até às quatro da tarde, a indefesa vila

pernambucana foi um alvo fácil ao bando

de Lampião. Segundo uma reportagem do

jornal recifense “A Notícia”, de 2 de

janeiro de 1931, o grupo de cangaceiros

“seviciou, prendeu, violentou, roubou,

saqueou e desapareceu como um terrível

fantasma de lendas trágicas e impressio-

nantes”. O Coronel Lero foi entrevistado

por esse periódico e comentou que, só não

perdeu a vida, porque um concunhado de

Lampião, que estava na cidade negociando

redes, pediu para não matá-lo. Porém, o

fiscal de rendas foi obrigado a pagar um

resgate de 2.000$000 (dois contos de réis),

uma pequena fortuna na época, para se ver

livre, havendo sido solto a alguns quilôme-

tros daquele lugarejo.

Hildebrando Menezes, em fuga

juntamente com outras pessoas, seguiu às

margens do rio, abrigando-se na antiga

Gruta do Padre, conseguindo, assim,

escapar das garras do chefe cangaceiro.

Fato semelhante ocorreu no sertão

potiguar, na zona rural da atual cidade de

Felipe Guerra, no ano de 1927, quando

inúmeras pessoas buscaram abrigo em

grutas de calcário, em meio à sangüinária

marcha de Lampião e seu bando para

atacar a cidade de Mossoró, combate em

que foi derrotado.

Com o decorrer dos anos, além dos

indígenas, os habitantes da região come-

çam a conhecer a pequena cavidade

natural, passando a ser um abrigo aos

caçadores. Já a então Vila de Jatobá de

Tacaratú, cresce como entreposto de

mercadorias entre as margens do “Velho

Chico”, servindo de ponto de apoio para

mercadores pernambucanos alcançarem a

margem baiana do que ficaria conhecido

como o “rio da integração nacional”.

Em 1930, a velha gruta repleta de

lendas vai ser utilizada por inúmeros

moradores, que dela se valeram como

abrigo durante o ataque do bando de

Lampião a essa localidade. Segundo o

falecido padre Frederico Bezerra Maciel,

no seu livro “A Campanha da Bahia

(Maria Bonita, Ezequiel e Virgínio)”,

quarto exemplar de uma série de seis

livros sobre a vida do cangaceiro Virgulino

Ferreira da Silva - o famoso “Lampião” -,

e publicados em 1987 pela editora

“Vozes”, às nove da manhã do dia 27 de

novembro de 1930, uma quinta-feira, o

celerado, à frente de um grupo de dezes-

sete cangaceiros, ocupou a vila. Tinha

como principal objetivo

atacar e matar um dos seus

mais ferrenhos perseguidores,

o policial Manoel Neto. Mas

o pequeno quartel estava

vazio. Então, Lampião orde-

nou a prisão do chefe político

e fiscal de rendas estadual da

vila, Aureliano Menezes,

conhecido como “Coronel

Lero”. A outra meta de Lam-

pião era a captura de um

sobrinho do coronel, o

jornalista Hildebrando

Menezes.

Segundo informações

Reprodução/Col. autor
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de qualidade, com a sua descrição e  entre-

ga ao Museu do Estado de Pernambuco.

Durante trinta anos, o solo da Gruta

do Padre descansaria, até que o arqueólogo

espanhol Valentin Calderón, atuando pela

Universidade Federal da Bahia – UFBA,

entre os anos de 1966 e 1967, iniciou uma

nova pesquisa no local. Cabe, principal-

mente ao trabalho desse cientista, o estabe-

lecimento do conceito de que os fabrican-

tes dos artefatos líticos daquela região

desenvolveram materiais com formas e

características únicas. Tal estilo lítico,

Calderón denominou de “Tradição

Itaparica”. Apesar do progresso do seu

trabalho, por outras razões, o espanhol

deixou a arqueologia, passando a se

dedicar ao estudo da arte sacra na Bahia,

falecendo antes da publicação definitiva de

suas escavações na Gruta do Padre.

Entre os anos de 1982 e 1988, ante a

criação do lago artificial da Hidrelétrica de

Itaparica, com área superior a oitocentos

quilômetros quadrados, a Companhia

Hidrelétrica do Vale do São Francisco –

CHESF, criou o projeto “Itaparica de

Salvamento Arqueológico”, objetivando

estudar de forma urgente as áreas que

seriam inundadas, incluindo-se a Gruta do

Padre. Foram mobilizadas as universida-

des federais de Pernambuco e da Bahia,

demonstrando os resultados dos trabalhos

um quadro da ocupação humana daquela

região.

Segundo as pesquisas, a ocupação da

gruta ocorreu em duas ocasiões distintas.

Na primeira, o local serviu de abrigo aos

antigos caçadores e, posteriormente, gru-

pos humanos que vagavam nas margens

do Rio São Francisco, valendo-se da

Seis anos depois da passagem de

Lampião e seu bando, a Vila de Jatobá do

Tacaratú recebia uma visita bem mais

tranqüila e proveitosa. Em 1937 o jurista,

poeta, jornalista, ornitólogo, ictiólogo,

etnógrafo e arqueólogo pernambucano

Carlos Estevão de Oliveira passava pela

área realizando pesquisas como diretor do

Museu Paraense “Emilio Goeldi”. Ligado

a essa entidade, Carlos Estevão já tivera

oportunidade de realizar pesquisas arqueo-

lógicas na Amazônia, Bahia e, agora,

estava em seu estado natal.

Ao escutar dos Pankararus e morado-

res da vila a antiga lenda do padre que foi

massacrado na gruta, o pesquisador deci-

diu visitar o local. Na cavidade, Carlos

Estevão percebeu que as cinzas e restos

humanos cremados apontavam não para os

pretensos restos dos corpos do religioso e

da jovem fugitiva, mas para um local que

indicava fortes perspectivas de um cemité-

rio antigo, onde a cremação parecia ter

sido uma prática usual.

Mesmo sem possuir uma formação

acadêmica clássica como arqueólogo, o

pesquisador, em companhia de um guia

local chamado Anselmo, após um mês da

primeira visita, iniciou uma limitada, mas

coerente escavação arqueológica, a primei-

ra realizada em todo Nordeste brasileiro. O

resultado do seu trabalho foi apresentado

no mesmo ano de 1937, em uma conferên-

cia na Sociedade de Amigos do Museu

Nacional, e, depois, publicado em 1943 no

Boletim do Museu Nacional do Rio de

Janeiro com o título “O ossuário da Gruta

do Padre em Itaparica algumas notícias

sobre remanescentes indígenas no Nordes-

te”. As escavações de Carlos Estevão

resultaram na coleta de um material lítico

Arqueologia

A gruta alagada
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dora, sob os auspícios de nefastos decretos

governamentais. Entretanto, ela está

coberta por uma lâmina d'água superior a

dez metros. Ali, diante da pesquisa, os

cientistas e a sociedade brasileira, de um

modo geral, obtiveram muitos conheci-

mentos sobre a ocupação pré-histórica do

Nordeste. Porém, mesmo considerando a

qualidade dos trabalhos, principalmente

pelas equipes envolvidas no projeto patro-

cinado pela CHESF, provavelmente muita

coisa se perdeu e uma parte importante da

história do país ficou encoberta pelas

águas.

Numa época em que muito se discute

sobre o que ponderar no momento de deci-

dir o futuro (ou até a continuidade da

existência) de uma caverna, o exemplo da

Gruta do Padre fica como um marco à

reflexão. Para alguns, apenas um pequeno

abrigo sem valor. Para outros, um dos

pontos mais importantes à compreensão da

rica história arqueológica nordestina. Em

todo caso, todos devem tomar o pensa-

mento de que a importância de uma cavi-

dade natural só depende do ângulo pelo

qual a vislumbramos. Às vezes, pequenos

abrigos nada monumentais ou desprovidos

da clássica beleza cênica espeleológica

representam fragmentos valorosos e po-

dem ser partes significativas do grande

potencial oculto (e esquecido) no inimagi-

nável patrimônio espeleológico brasileiro.

cavidade como cemitério. Segundo as

datações, descobriu-se que a primeira fase

de utilização desse abrigo remonta sete mil

anos e a segunda fase se encerra em dois

mil e quinhentos anos atrás. Foram encon-

trados materiais da fase dos caçadores na

forma de ferramentas líticas como raspa-

dores e lâminas. Surgiram restos ósseos

humanos em quantidades inversas à

concentração de material lítico, ou seja,

abundância nas camadas mais recentes da

deposição estratigráfica e decrescente nas

mais profundas. Os ossos humanos encon-

trados variavam desde crianças (ainda na

fase neonatal) a adultos, todos fragmenta-

dos, calcinados e misturados a vestígios de

aves de pequeno porte, marsupiais, peixes,

roedores e espécies da fauna malacológica

que faziam parte da dieta alimentar dos

antigos habitantes do sertão. O vasto

período de ocupação e utilização da cavi-

dade (mais de cinco mil anos) tornou esse

sítio arqueológico especial. Descobriu-se

que o grupo étnico que a utilizou como

cemitério queimava os corpos fora da

gruta e colocava os restos em seu interior.

Para a arqueóloga Gabriele Martin, a gruta

é um dos mais importantes sítios arqueoló-

gicos existentes para o conhecimento das

características dos rituais funerários dos

antigos habitantes do Brasil.

Atualmente, a gruta ainda existe, não

foi destruída pela ação de alguma minera-

Planta e perfil: Os mapas demonstram que a Gruta do Padre representa pouco mais que um pequeno
abrigo.

in Gabriela Martin
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urante um ano, participei de quatro

expedições à Serra da Cruz. As viagens

abordaram diferentes objetivos: explorar a

área, mapear a Gruta da Caridade, fotografar e

sondar as formas de vida existentes.

Em maio de 2008 havia muita chuva no Seridó.

Até onde a visão alcançava, era tudo verde. Pura

vida brotando daquelas terras em que há muito

tempo não caía água. Saindo de Caicó, eu, Solon

Almeida Netto, Eduardo Caldas e Danilo Guanabara

seguimos rumo à Serra da Cruz. Após quinze

minutos de estrada boa (asfaltada), chegamos na

pequena comunidade de Lajinha. Ali era o início de

uma estrada de barro que nos conduziria até o “pé”

da serra. Seqüências de buracos, pedregulhos e

lama, muita lama! Carro sambando de um lado para

o outro... atola daqui, atola dali... empurra, empur-

ra... cenas que não perdiam em nada para um

.

Era a minha primeira vez naquela área e Solon

havia estado ali há muito tempo, dez anos atrás.

GPS era inútil, não tínhamos as coordenadas. Nosso

único meio de orientação para achar a caverna era a

memória do meu companheiro. Em um determinado

ponto, ficamos confusos sobre qual dos montes

rochosos que nos rodeavam seria a procurada Serra

da Cruz. Uma moradora da região disse apontando

para o monte avistado ao oeste: “É aquela ali! Vocês

vão escutar a zuada das máquinas!”.

“Máquinas??!!”. Assustados, pensando sobre o

que a moradora disse, encaminhamo-nos cautelosos

para as proximidades da serra, imaginando o que

encontraríamos por lá...

Deixamos o carro na base da serra, retiramos os

equipamentos, colocamos as bolsas nas costas e

continuamos o percurso por uma trilha. A vegetação

era densa, composta por árvores maiores do que as

presentes no relevo baixo da região. Após alguns

minutos de caminhada, deparamo-nos com um

bloco rochoso, de aproximadamente dois metros de

altura, coberto por um sedimento avermelhado, uma

espécie de barro (a coloração avermelhada se devia,

provavelmente, à alta concentração de óxido de

Rally

dos Sertões

O Salão dos Sapos: Há muitos anfíbios no primeiro
salão da caverna.

D

Kramer



em alerta. Silenciosamente, com movimentos

suaves, consegui entrar na caverna sem atiçar

as vespas. Alguns poucos morcegos voavam

próximos da entrada e sob o solo úmido pude

observar moluscos gastrópodes, diplópodas e

grilos. Um pouco mais adiante, o teto ficava

baixo o suficiente para fazer qualquer espeleó-

logo “ralar o bucho” no chão. Logo a seguir, a

caverna acabava em um corredor estreito que ia

afunilando até se fechar por completo. Quando

joguei a luz do meu em sua extensão,

vários pontos luminosos surgiram ao longo do

corredor. Eram os olhos de dezenas de aranhas

representantes das famílias Ctenidae e

Sicaridae, a maior concentração de aranhas que

já havia visto em uma caverna. Para verificar se

a gruta realmente terminava ali, tive que entrar

no corredor, onde apenas alguns poucos

centímetros separavam o meu rosto das

aranhas. Após confirmar o final da furna,

tiramos algumas fotos e saímos a procura da

verdadeira Caridade.

Subindo a direita do vale, chegamos a uma

parede cheia de desenhos rupestres gravados.

A parede nos levaria à entrada da caverna, que

estava a apenas alguns metros dali, uma

pequena passagem em meio a vários blocos

grandes abatidos, formando um buraco pouco

ascendente, de aproximadamente um metro de

altura. “Vultos” alados entravam e saíam

rapidamente da caverna, parecendo, ao primei-

ro olhar, alguma espécie de ave... até que entrei

no primeiro salão e, presos ao teto, estavam

headlamp

ferro). Atrás do bloco, uma clareira fora aberta

e havia várias árvores derrubadas e arrancadas.

Admirado com o fato, falei para Solon: “Esse

bloco não seria arrancado de baixo da terra e

rolado até aqui por conta própria!”.

Apressamos os passos e, chegando ao

topo, demos de cara com uma estrada recém-

aberta. A cor barrenta que lhe cobria, lembrava

sangue, sangue da Serra da Cruz que estava

sendo cortada brutalmente por um trator, o qual

abria caminho para a exploração de minério de

ferro na região.

Teria a Gruta da Caridade sido destruída?

Essa pergunta ficou martelando em nossas

cabeças, até que Solon indicou uma área ao

lado da estrada que ainda não havia sido tocada

pelas máquinas. Um afloramento rochoso,

ligeiramente azulado, dava para ser avistado.

Era o mármore, onde provavelmente estaria a

Gruta da Caridade.

Entrando por outra trilha, abandonamos a

cena de terror que nos deixou abalados e ainda

mais curiosos para achar a Caridade. No meio

do caminho, um pequeno córrego descia sobre

os blocos de rocha formando pequenas cachoei-

ras e seguindo por todo o caminho serra a

baixo. Pegamos o sentido oposto ao córrego,

escalamos pelas rochas que formavam uma

espécie de vale e, finalmente, encontramos uma

cavidade. Porém, aquela caverna não era a

Caridade, mas, sim, uma vizinha próxima dela,

chamada de Falsa-Caridade. Fui entrando para

checar e, bem no começo, um vespeiro estava

Cogumelos: Fungos da Ordem Agaricales.
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morcegos orelhudos de tamanho relativamente

grande, não muito comuns nas cavernas do Rio

Grande do Norte. Um deles estava segurando algo

que deixou cair quando chegamos: restos de outros

morcegos que eles haviam acabado de devorar.

Porém, os representantes mais marcantes daquele

salão estavam em volta da água ou dentro dela,

vários anfíbios anuros (sapos, rãs e pererecas), de

todos os tamanhos e cores, que se espalhavam por

toda a extensão do ambiente, alimentando-se de

moscas e grilos, encontrados em todo o salão.

Graças a isso, batizamos aquela primeira porção da

caverna de “O Salão dos Sapos”!

Na tentativa de registrar um sapo próximo ao

lago central do salão, coloquei parte do meu braço

dentro da água para apoiar a câmera. Após fotogra-

far, retirei o braço da água e nele veio grudada

uma espécie de verme que se esticava como uma

minhoca e, em segundos, encolhia-se no formato

de uma pequena bola. Era um anelídeo carnívoro,

que vive nas águas da Caridade, alimentando-se,

provavelmente, de pequenos invertebrados aquáti-

cos ou de restos de outros animais.

Passando pelo buraco no topo da cachoeira do

Salão dos Sapos (um grande escorrimento no final

do salão), chegamos ao Conduto das Aranhas.

Nele, todo cuidado é pouco! Além de o chão ser

cheio de grandes buracos com água, as paredes são

repletas de aranhas-marrons ( ) que

dominam o conduto. Essas aranhas não são nada

agressivas, mas possuem um veneno poderoso e

tocar ou, até mesmo, sentar em uma dessas

criaturas por descuido, pode ser muito perigoso.

Aquela era uma viagem apenas de reconhe-

cimento, para redescobrir a Caridade e marcar suas

coordenadas. Como a noite já estava chegando,

não podíamos estender muito a exploração.

Durante todo o caminho, havia vários anfíbios

em diferentes estágios de desenvolvimento sob a

água. Cada passo na Caridade guarda uma surpre-

Loxosceles sp.

Fauna ampliada: Isópode (crustáceo terrestre),
miriápodes e pseudo-escorpião, de cima para
baixo, todos encontrados em manchas de guano.
Abaixo, um verme anelídeo aquático aqui avistado
com diversos filhotes (cópias perfeitas do adulto
hermafrodita).
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norte-americanos, Letitia Brown e Adam

Simons, ambos fazendo pós-doutorado na

UFRN. Eles nunca haviam entrado em

uma caverna brasileira e adoraram a visita

à Caridade. Essa última expedição foi

marcada por novas surpresas. Com a ajuda

de Solon, Letty e Adam, consegui registrar

a presença de alguns organismos que não

havia visto na Caridade antes. Logo no

Salão dos Sapos, encontrei duas espécies

diferentes de cogumelos que cresciam

próximos às manchas de guano. Mas,

havia algo estranho no salão... Onde

estavam os sapos? Não se via um único

para contar a história. Algumas hipóteses

foram lançadas para justificar o desapare-

cimento dos anfíbios. Aquele era um

feriado de 21 de abril e algumas pessoas

da região vinham visitar a caverna. Talvez

a presença excessiva delas tenha assustado

os sapos. Ou será que uma ou mais cobras

vieram ali e comeram todos os anfíbios?

E outra: aquela poderia ser uma prova da

sazonalidade dos habitantes das cavernas?

Avançando um pouco mais no conduto,

continuei atento para ver se avistava mais

invertebrados sobre as manchas de guano.

Virei uma pedrinha e no meio dos

diplópodes e isópodes vi um pseudo-

escorpião: era o primeiro achado desse

aracnídeo na Caridade.

Eram quase dezessete horas. Estáva-

mos nos preparando para ir embora,

quando uma leve

corrente de ar

sa... E a próxima, aparentemente, não era

tão agradável. Um salão alongado no

corredor, coberto de guano (fezes) de

morcegos hematófagos (que se alimentam

de sangue). Naquele ponto da caverna, a

água desvia o corredor principal através de

um caminho apertado por baixo. O guano

é acumulado ali por meses ou até anos,

livre do fator “água” para lavá-lo. Dando a

impressão que espalharam graxa usada por

todo o chão do corredor, o odor de amônia

característico é perceptível por todo o

espaço. Pouca ou nenhuma vida visível se

desenvolve ali. De repente, algo se choca

com meu e fica insistentemente

batendo nele. Era uma odonata (libélula)

que foi atraída pela luz da lanterna. Nunca

havia visto uma libélula em tal profundeza

subterrânea. Como ela foi parar ali? Não

dava para acreditar que foi pela mesma

entrada que viemos. Ficou uma interroga-

ção: a Caridade teria outra entrada?

Infelizmente era hora de deixar a caverna.

Aquela pergunta teria que ser respondida

em outra viagem.

A segunda expedição foi organizada

após pouco mais de um mês. Em junho

fomos eu e Solon, somente. O foco dessa

viagem foi a topografia. Porém, somente

numa outra ocasião, em setembro,

conseguiríamos concluir os trabalhos

topográficos de campo.

Em todas as viagens, novos animais

surgiam. A lista era grande: amblipígeos,

collembolas, quilópodes, coleopteras,

dípteras, miríapodes, isópodes, opiliões,

moluscos gastrópodes... Vimos até mesmo

rastros de cobras dentro do salão dos

sapos, que por ali vinham fazer um

“lanchinho”. A última

incursão realizada na

Caridade foi em abril de

2009, quase um ano depois da

primeira ida em maio de 2008. Para

essa viagem, eu convidei dois amigos

headlamp
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quente saiu de dentro da caverna,

acompanhada do bater das asas e

dos gritos (adventos da ecolocali-

zação) de dezenas, centenas,

talvez milhares de morcegos que

quebravam o silêncio da

escuridão. Durante todo o dia,

nenhum morcego foi avistado,

pois estavam todos escondidos

nos confins da caverna, mas, ao

final da tarde, eles começam a

sair em busca de alimento. A

quirópterofauna da Caridade é

constituída de, no mínimo, três

espécies, entre elas, morcegos

carnívoros e hematófagos.

Saímos da gruta escoltados pelos

senhores das trevas. A quantidade

de morcegos era tão grande que

eles cobriam todo o espaço da

caverna, batiam neles mesmos e

na gente também. Para muitos,

aquela poderia ser uma

verdadeira cena de terror, mas

para um caverneiro, aquilo era

motivo de muita alegria. A

biodiversidade da Gruta da

Caridade é sustentada principal-

mente pelo guano desses

incríveis mamíferos alados.

De volta a Natal, ansioso

para verificar alguns invertebra-

dos coletados, fui ao Laboratório

de Entomologia da UFRN, onde

o meu amigo, professor  e

entomólogo Ricardo Andreazze

concedeu gentilmente o uso das

lupas. Entre os animais estavam

miriápodes, collembolas,

isópodes e outros. Ver aquelas

criaturas ampliadas me fez lem-

brar das aulas de Oceanografia,

quando o professor mostrou

peixes da zona abissal do oceano,

com o corpo despigmentado e

(muitos) sem olhos, o mesmo que

ocorre com vários dos animais

altamente adaptados à vida nas

cavernas, os chamados troglóbios

(Ver “Bioespeleologia no Lajedo

do Rosário”, Lajedos n. 1).

Com quase um ano de visitas

periódicas à região da Gruta da

Caridade, percebeu-se que a vida

se faz muito abundante por lá,

dentro e fora das cavernas. Mas,

quais serão as surpresas que nos

aguardam nos confins da Serra da

Cruz? Ficam às cenas de uma

próxima expedição...

Diversidade: A fauna da caverna apresenta grande diversidade, sendo as aranhas de grande porte (esquerda)
e os sapos os maiores predadores. Dentre os animais vistos, destaca-se um Centípede (cem-pés) da Ordem
Scutigeromorpha (direita acima) e, ainda, vários anfíbios (direita abaixo). Na página anterior, um molusco
gastrópode terrestre.
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28 a 31 de dezembro de 2008. Manaíra (Paraíba). Afogados da

Ingazeira, Carnaíba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José de

Belmonte, Triunfo e Flores (Pernambuco). Identificação de pontos

cavernícolas associados ao cangaço na fronteira entre Paraíba e Pernambuco,

com ênfase nesse último estado. Mapeamentos de trilhas, topografias das

feições conhecidas como Gruta do Morcego, Pedra Rajada, Pedra de Dé Araújo e

Casa de Pedra de Boa Esperança. Registro fotográfico das cavidades/abrigos e

das localidades. Entrevistas com moradores da região sobre a relação dos locais

visitados com cangaceiros que atuaram na região. Investigações na região de

Flores/PE sobre a utilização de abrigos para habitação humana - Casa do

Cafundó, havendo sido identificada uma caverna (Gruta do Cafundó).

Documentação topográfica (cavidades naturais), registros fotográficos e

gravação de entrevistas. Equipe: Rostand Medeiros, Alex Gomes e Solon

Almeida Netto, acompanhados em parte da expedição por Antônio Antas.

Dezembro

R E S E N H A

Sertões do Pajeú e Serras de Triunfo: cangaço
e cavernas em Pernambuco
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sítios?
É preciso que se pondere que o país não tem,

hodiernamente, suficiente estrutura privada ou pública, em
termos quantitativos e qualitativos, para executar a nova
política prevista no Decreto comentado. Abre-se, hoje, uma
brecha infeliz em defesa de um crescimento que não será
revertido em termos de desenvolvimento social, mas somente
transformado em fundos econômicos. A mesma caixa grega
está sendo aberta, qual fez Epimeteu imbuído da indiferença
perante quais conseqüências seu ato estava prestes a produzir.
Criando uma nova perspectiva à gestão do patrimônio
espeleológico nacional, aos criadores dessas aberrações deixo
somente o fruto mais cru de nosso empirismo: quem no futuro
aplicará os ditames dessa nova orientação serão servidores
públicos completamente ignorantes quanto ao tema cavernas,
apoiados em diagnósticos elaborados por consultorias
baratas, pois poucos empreendedores no país realmente
investem em consultorias capacitadas. Assim, o Decreto
6.640/08 é somente uma pseudo-legislação criada para
amparar normativamente futuros laudos feitos por gente sem
capacitação e julgados por outras pessoas as quais,
provavelmente, não sabem sequer mapear uma caverna. É
uma pena. O processo deveria ser amadurecido com mais
propriedade, a fim de que fosse fortalecida a base da
espeleologia nacional – que são os grupos, as associações.
Hoje temos pouquíssimas entidades realmente ativas. Dentro
delas, há pequenos núcleos tocando o barco, geralmente, na
raça. Mas um país precisa ter uma base forte para que isso
reflita numa comunidade forte. É dos grupos que saem os

pesquisadores, os ambientalistas
ou, simplesmente, os abnegados
amantes da arte. De outra sorte, o
setor público também não conta
com corpo técnico fortalecido
suficientemente, especialmente
nos Estados-membros. Deveria
haver uma reestruturação de toda
essa cadeia, antes mesmo que se
abrisse o debate. Ao contrário,
tudo que se vê é o atropelo gerado
pelo pagar para ver. Passagens
que já foram contadas na Grécia.

E por quanto tempo Pandora
ainda mais chorar por aqueles
males, fica a lição de que um
prejuízo nunca se apaga no
tempo, mas é transmitido geração
a geração. Nascido na Grécia
Antiga, o mesmo sofrimento
continua a nos afligir a cada dia.
Só precisamos inventar uma nova
fórmula para transmudar a
metáfora da vida, porque ela
sempre se repete. O Decreto
6.640/08 é a Caixa de Pandora
aberta pela nossa geração.

onta a mitologia grega que Zeus enviou a Epimeteu
sua primogênita, chamada Pandora. A jovem trouxe
consigo uma caixa, também presente de seu pai. O
objeto, porém, era enfeitiçado e nele se podia guardar

todo tipo de bem imaterial, fosse bom ou mau, uma idéia ou
lembrança. Epimeteu, insatisfeito ante o mistério que rondava
o conteúdo da caixa de sua esposa, não se conteve e a abriu.
Não contava, entretanto, que ali estavam cerrados todos os
males do mundo. A partir de então, o homem passou a
conhecer a velhice, a doença, a desilusão e tantos outros.

Em tempos de discussões que giram em torno de cavernas
irrelevantes, deve-se pesar com muita cautela a Caixa de
Pandora a qual os tecnocratas brasileiros estão prestes a abrir.
O Decreto 6.640/08 matou um mito: o de que a política
espeleológica nacional deveria pautar-se pela proteção
integral dos ambientes cavernícolas. Porém, conforme a lição
grega, esses mesmos homens de Brasília não apontam o
contraponto negativo que essa abertura certamente provocará
no país. Temo, portanto, que a grande herança da gestão de
Lula às cavernas nacionais seja um dragão o qual, muito
provavelmente, nossa frágil comunidade espeleológica não
terá forças para vencer. Pesando criticamente, os
espeleólogos brasileiros são poucos e desagregados.

O que são cavernas? O que são cavernas irrelevantes? Até
que ponto o homem pode destruir o que não tem meios para
ser recuperado?

Ao lado de dois amigos percorri cavernas em Pernambuco.
Porém, poderia chamar amontoados de blocos graníticos de
cavernas? Entendo que sim, mas sei que muita gente
(supostamente gabaritada) discordaria.
Aos granitos de Pernambuco restaria
alguma relevância? Penso que sim, mas
antecipo que o mesmo tipo de gente a
qual redigiu o Decreto 6.640 entenderia
que não. O fundo da discussão
certamente passa pela compreensão de
que um local pode conter relevância a
partir do ângulo o qual é enxergado.
Montar uma equipe multidisciplinar para
mensurar esses padrões é uma atividade
muito complexa, especialmente quando
se toma que o Brasil tem carência
e n o r m e d e p r o f i s s i o n a i s c o m
conhecimento (e sensibilidade) para
vislumbrar além das simples camadas da
rocha. Na verdade, uma caverna não é
feita de pedras, mas é construída a partir
das noções de mundo as quais são
tomadas como prisma para identificar e
entender aquele local. Assim, se um
geólogo olhasse aqueles sí t ios
pernambucanos pensaria de um modo.
Um historiador, certamente de outro. Um
morador da região, de um terceiro jeito
ainda mais diferente. Qual dessas visões
melhor serviria para caracterizar aqueles

Lições gregas aos sábios donos da verdade
Solon Almeida Netto

C

Temo (...) que a grande

herança da gestão de

Lula às cavernas

nacionais seja um

dragão o qual, muito

provavelmente, nossa

frágil comunidade

espeleológica não terá

forças para vencer.
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