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Resumo

A Pesquisa Arqueológica no Município de Paulo Afonso, nos territórios de Rio do Sal, Malhada Grande, Lagoa
das Pedras e Tará, vêm sendo desenvolvida há mais de duas décadas. Este município apresenta um efetivo
potencial arqueológico com uma centena de Sítios que possuem no seu contexto, matacões de granito, nos
quais encontra-se pintura rupestre, inserida nas paredes e no teto, são monocromáticos em vermelho, no estilo
de grafismos puros. Associados a esses contextos, foi coletado na superfície, material lítico e fragmentos de
cerâmica, fato que denota uma multiplicidade de atividades executadas nessa área arqueológica, tipicamente de
ocupações pretéritas. O Território encontra-se no Pediplano Sertanejo, que se estende até as bordas do canyon
do rio São Francisco, cuja vegetação é típica de Caatinga, ambiente favorável ao assentamento e sobrevivência
humana em tempos pretéritos, pois mesmo ao longo do contexto temporal, essa área vem sendo desmatada
para atender as economias modernas, todavia, ainda representa um local de escolha para moradia atualmente.
As pesquisas desenvolvidas na região estiveram sempre marcadas por várias resistências dos proprietários
das terras, onde os sítios foram encontrados, bem como os quebradores de pedras que encontravam, na
quebra de pedra, um meio para sobrevivência e de seus familiares, fato que ameaça a preservação dos sítios
arqueológicos. O objetivo deste artigo é apresentar a Arqueologia no Complexo Paulo Afonso seus dilemas e
desafios. Teremos como aporte teórico os estudos de Vergne e Marques (2009), Luiz Oosterbeek (2007), que
atende a uma metodologia descritivo-bibliográfica.

Palavra Chave: Arqueologia. Patrimônio. Preservação.

Abstract

The archeological research in the city of Paulo Afonso, Brazil, in the territories of Rio do Sal, Malhada Grande,
Lagoa das Pedras and Tará, has been being developed for more than two decades. This municipality presents
an archeological potential with a hundred sites that possess in their areas granite boulders in which are found
rock art on the walls and ceiling. Associated to these contexts, researchers have collected on the surface lithic
material and pottery fragments, which indicates the occurrence of multiple activities that were executed
in this archeological area, typical of ancient occupations. The territory is located in the backwoods by the
canyons of the São Francisco river, whose typical vegetation is the caatinga, an environment favorable to
human settlement and survival in prehistoric ages, once that even considering the temporal context, this area
has been being devastated to attend the interests of modern economies, however, it still represents a choice
of living nowadays. The researches developed in the region have always been marked by the resistance of
the property owners where the archeological sites were found, as well as the quarry workers that had in this
activity a way living and support their families, a fact that endangers the archeological sites. This article aims
to present the archeology in Paulo Afonso, its dilemmas and challenges. Our theoretical foundation are the
researches of Vergne and Marques (2009), Luiz Oosterbeek (2007), guided by a descriptive-bibliographical
methodology.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo apresen-
tar a Arqueologia no Complexo Paulo Afonso,
seus dilemas e desafios. A arqueologia é uma
ciência que estuda a história humana em seus
diferentes aspectos, através da cultura material
remanescente e busca através dos vestígios da
presença humana, reconstruir parte da história
dos povos que nos precederam.

Em Paulo Afonso, nos territórios de Rio do
Sal, Malhada Grande, Lagoa das Pedras e Tará, a
arqueologia vem sendo desenvolvida há mais de
duas décadas e esteve sempre marcada por dile-
mas e desafios, fato que é atribuído as seguintes
questões: por um lado a preservação dos bens
patrimoniais em que estudiosos como a doutora
Cleonice Vergne, sua equipe e ambientalistas
buscam preservar o patrimônio arqueológico em
questão e por outro lado, os defensores e interes-
sados em explorar os recursos socioambientais
da região, com a quebra de pedra da qual muitas
famílias tiram seu sustento. O desenvolvimento
da pesquisa arqueológica em Paulo Afonso en-
frentou, ainda, a resistência dos proprietários
das terras onde os sítios foram encontrados.

Foram desenvolvidas algumas estratégias de
preservação dos sítios arqueológicos do Com-
plexo Paulo Afonso como, por exemplo: o Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC), o qual tinha
por objetivo sessar esta prática destrutiva dos
sítios arqueológicos uma vez que as famílias
envolvidas teriam uma ajuda de custo mensal
através da Prefeitura Municipal, bem como a
construção de passarelas em alguns dos sítios
do circuito museu a céu aberto. Todavia, estas
passarelas foram totalmente e/ou parcialmente
destruídas, tornando-se impossível mensurar a
perda do Patrimônio arqueológico destruído.

O território mencionado encontra-se no pe-
diplano sertanejo, que se estende até o canyon
do rio São Francisco, cuja vegetação é típica de
Caatinga arbórea- arbustiva. A área reúne um
significativo potencial arqueológico com uma
centena de Sítios, possuindo no seu contexto,
matacões de granito, nos quais encontra-se pin-

tura rupestre, inseridos nas paredes e no teto,
no estilo de grafismos puros, monocromáticos
em vermelho, todavia, apenas um dessa centena
de sítios, apresenta figuras de Antropomorfos.
Associados a esses contextos foi coletado na su-
perfície material lítico e fragmentos de cerâmica.
Estes sítios foram identificados pela arqueóloga
e pesquisadora Profa. Dra. Maria Cleonice de
Souza Vergne e sua Equipe. O Centro de Arque-
ologia e Antropologia de Paulo Afonso/CAAPA
é o responsável pela Curadoria do Acervo lítico
cerâmico, oriundo dos Sítios pesquisados.

METODOLOGIA

Os dados apresentados no presente estudo foram
obtidos a partir de levantamentos bibliográficos,
tendo como aporte teórico os estudos de Vergne
e Marques (2009), Anne-Marie Pessis (1992),
Nilson Ghirardello et al. (2008), Luiz Oosterbeek
(2007), Gabriela Martin (1996), que atende a
uma metodologia descritivo-bibliográfica.

ESTADO D’ART DA ÁREA DE ESTUDO

Em um dos registros que narram à cidade de
Paulo Afonso, sendo esta conhecida como For-
quilha, antes de sua emancipação política, Del-
miro Gouveia, grande empreendedor do Nor-
deste, ao construir a Fábrica da Pedra, deu início
ao que é hoje o Município de Delmiro Gouveia,
no estado de Alagoas. Este arguto empreendedor
observou o potencial que tinha a cachoeira do
Rio São Francisco, edificando em 1904 a usina
de Angiquinho.
Ainda sobre o surgimento de Paulo Afonso,

afirma Azevedo:
O município de Paulo Afonso-BA, teve seu povoa-
mento inicial no século XVII, delineado a partir da
presença das boiadas que para ali se dirigiam a pro-
cura de pouso e de refrigérios para se prepararem
para as longas viagens até o litoral. Data desse pe-
ríodo o nome de ‘Currais de Bois’, denominação com
que os seus primeiros habitantes se referiam aquele
povoamento. Denominações assim, para os lugares,
bem denunciam a função principal que tiveram os pri-
meiros assentamentos humanos coloniais na região.
(2011, p. 25)

O Território encontra-se no pediplano ser-
tanejo, que se estende até o canyon do rio São
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Francisco. Segundo Reis (2004, p. 141), “A vege-
tação dominante no município de Paulo Afonso
e em toda região Nordeste da Bahia é a Caatinga,
a mesma dominante também em todo o semiá-
rido brasileiro.” São comuns espécies arbóreas e
arbustivas, bem como vegetação rasteira. Ambi-
ente favorável ao assentamento e sobrevivência
humana em tempos pretéritos, pois mesmo ao
longo do processo de formação regional essa
área vem sendo desmatada, para atender as eco-
nomias modernas, todavia, ainda representa um
local de escolha para moradia atualmente.
A região agrega um riquíssimo potencial de

caráter arqueológico incluindo sítios de pintura
rupestre. Segundo Vergne e Marques (2009):

A história dessa região começou quando, através do
Projeto Arqueológico de Xingó-PAX, que objetivava
localizar e mapear os sítios arqueológicos de Sergipe,
uma equipe do Departamento de Sociologia e Psico-
logia da Universidade Federal de Sergipe localizou
quatro sítios de registro gráfico nas proximidades do
município de Canindé do São Francisco (SE). (p. 66)

A arqueóloga responsável pelo projeto de sal-
vamento arqueológico de Xingó (PAX) foi infor-
mada sobre a existência de matacões de gra-
nito com pinturas em vermelho, identificando
a partir de então, dezenas de sítios que viriam
ser o Complexo Arqueológico de Paulo Afonso,
iniciando o grande dilema da preservação do
patrimônio arqueológico nesta cidade.
As pesquisas desenvolvidas na região estive-

ram sempre marcadas por várias resistências
dos proprietários das terras onde os sítios foram
encontrados, notadamente pelos quebradores de
pedras que encontravam na quebra de pedra um
meio para sobrevivência e de seus familiares
e também pela própria questão da preservação
dos sítios arqueológicos.

CONTEXTO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGI-
COS DO COMPLEXO PAULO AFONSO

A presença humana esteve sempre marcada pe-
las ações, signos e símbolos. O homem pré-
histórico deixou marcas de sua presença nos
territórios por onde passou. Assim, ocorreu no
município de Paulo Afonso - BA, a Pesquisa Ar-
queológica nos territórios de Rio do Sal, Malhada
Grande, Lagoa das Pedras e Xingozinho, vêm
sendo desenvolvida há mais de duas décadas.

Ressalte-se que, este município apresenta um
efetivo potencial arqueológico com uma centena
de Sítios que possuem matacões de granito, nos
quais se encontra registros rupestres, inseridos
nas paredes e no teto. Segundo Martin (1996),

O termo ‘registro rupestre’, definição que tenta subs-
tituir entre os arqueólogos a consagrada expressão
‘arte rupestre’, pretende liberar da conotação pura-
mente estética algo que, seguramente, é a primeira
manifestação artística do homem, ao menos em gran-
des áreas geográficas onde a arte móvel em pedra e
osso não aparece anteriormente às gravuras e pinturas
rupestres. (p. 218).

Os sítios de pintura rupestre do Complexo
Paulo Afonso são caracterizados pelo estilo de
grafismos puros, as figuras são monocromáti-
cas em vermelho, sendo que apenas um dessa
centena de sítios, apresenta figuras de Antro-
pomorfos. Quanto ao significado de grafismo,
Martin (1996), assinala que:

Os grafismos de composição estão representados por
figuras que podem ser reconhecidas, sejam antropo-
morfos, zoomorfos, ou fitomorfos. O grau de identi-
ficação varia, dependendo da tendência mais ou me-
nos naturalista de cada tradição. Em alguns casos é
possível identificarem-se as espécies animais, espe-
cialmente entre os cervídeos, para citar um exemplo.
Os grafismos de ação representam cenas a partir dos
anteriores grafismos de composição e nelas não estão
descartados os grafismos puros, que poderão formar
parte do conjunto gráfico como atributos ou enfeites
que acompanham os grafismos de ação. (p. 217)

As figuras rupestres que compõem o contexto
dos sítios arqueológicos do Complexo, fazem
parte da tradição geométrica. De acordo com
Martin (1996):

O conceito de tradição compreende a representação
visual de todo um universo simbólico primitivo que
poder ter sido transmitido durante milênios sem que,
necessariamente, as pinturas de uma tradição perten-
çam aos mesmos grupos étnicos, além do que pode-
riam estar separados por cronologias muito distantes.
(p. 214).

A Tradição Geométrica é caracterizada, se-
gundo Anne-Marie Pessis (1992, p. 44), “por
pinturas que representam uma maioria de gra-
fismos puros, figuras humanas e algumas mãos,
pés e répteis extremamente simples e esquema-
tizados.” Associados a esses contextos foram
coletadas, na superfície, material lítico e frag-
mentos de cerâmica, fato que denota uma multi-
plicidade de atividades executadas nessa área ar-
queológica, tipicamente de ocupações pretéritas.
Estes sítios foram identificados pela arqueóloga
e pesquisadora Profa. Dra. Maria Cleonice de
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Souza Vergne e sua Equipe.

O Centro de Arqueologia e Antropologia de
Paulo Afonso/CAAPA é o responsável pela Cu-
radoria do Acervo lítico cerâmico, oriundo dos
Sítios pesquisados, ele também é o Laborató-
rio do Curso de Bacharelado em Arqueologia da
Universidade do Estado da Bahia/UNEB Campus
VIII- Paulo Afonso, bem como o Complexo Ar-
queológico de Paulo Afonso é Laboratório Prático
do Curso.

Quebra de Pedra

A quebra de pedra é uma questão socioambi-
ental, pois várias famílias encontravam nesta
atividade um meio de sobrevivência. Em con-
trapartida, tal ato causou a depredação e a con-
sequente perda de bens patrimoniais de valores
inquestionáveis, ocasionando assim a destrui-
ção de parte da História, Memória e Identidade
de nossos antepassados. Esta é uma questão
que tem levantado vários desafios e dilemas.
Por um lado, à luta pela preservação e prote-
ção do Patrimônio em questão, do outro existe
os defensores da quebra de pedra, representada
pelas pessoas favorecidas e que são os bene-
ficiados financeiramente com o ato da quebra
de pedra, representados pelos proprietários das
terras onde estão localizados os sítios arqueoló-
gicos, pois se sabe que os quebradores de pedra
recebem muito pouco por um milheiro de pedra
quebrada.

Além da destruição de parte significativa do
Patrimônio Arqueológico a extração de pedra
ainda ocasionou acidentes e danos à saúde. De
acordo com Vergne e Marques (2009, p. 30) “são
vários os casos de mutilação ocasionados pelas
explosões dos blocos de granitos ou no processo
de construção dos paralelepípedos.” Este fato
exposto pelos autores, deve-se as condições pre-
cárias de trabalho vividas pelos quebradores de
pedra, sem nenhuma proteção como o uso de
EPIs, por exemplo.

Destruição das Passarelas

As passarelas foram idealizadas como forma de
preservação e proteção dos sítios pelo viés do
museu a céu aberto. Segundo Vergne e Marques

(2009),
Numa atitude de desprendimento e de muito amor ao
trabalho que escolheu para sua vida, Cleonice, dedicou
parte dos recursos arrecadados da sua contratação, no
processo de construção de passarelas que estão dando
forma ao sonhado museu de arqueologia a céu aberto
[...]. (p. 27)

Todavia, não muito tempo passaram erguidas,
estas passarelas foram destruídas de forma abo-
minável, deixando marcas de tiros e cortes de
facão. De todas as passarelas edificadas, atual-
mente existe apenas no sítio CHESF (Companhia
Hidroelétrica do São Francisco) uma única evi-
dência destas passarelas parcialmente destruída.
Outro fator que é relevante citar foi à destruição
de inúmeras placas que continham o nome de
registro dos sítios no IPHAN (Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional) o que
demonstra a falta de pertencimento do Patrimô-
nio Arqueológico.

TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)

Devido à preocupação com o fator socioambien-
tal, caracterizado pela quebra de pedra como a
destruição do Patrimônio Arqueológico, houve
grande empenho em buscar alternativas para
solucionar o problema. Após várias discussões
com a comunidade, objetivando o extermínio
da quebra de pedra e, assim, a preservação do
Patrimônio Arqueológico, o Ministério Público
determinou à assinatura de um Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC).
De acordo com Vergne e Marques (2009, p.

32), “O TAC tornou-se um instrumento de tran-
sição para que fosse efetivado o deslocamento
da atividade de extração do granito para outras
áreas sustentáveis.” Várias famílias que tinham
a quebra de pedra como única forma de sobre-
vivência foram compensadas com uma ajuda
mensal que durou apenas seis meses, atribuição
de responsabilidade assumida pela Prefeitura
Municipal de Paulo Afonso, tendo como con-
trapartida a parada instantânea da destruição
do Patrimônio Arqueológico. A este respeito,
Vergne e Marques (2009) argumentam que:
Na ocasião da assinatura do TAC, participaram 62 tra-
balhadores que se comprometeram em sessar de ime-
diato as atividades de quebra de pedra. A Prefeitura
Municipal de Paulo Afonso responsabilizou-se em
passar para as famílias de EX-QUEBRADORES, ajuda
de custo mensal (no valor de um salário mínimo) (p.
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32).

Tal acordo fez com que sessasse a quebra de
pedra imediata, todavia, é impossível mensurar
o número de sítios rupestres que foram destruí-
dos. Sem dúvidas pode-se afirmar que houve
uma grande perda do patrimônio arqueológico.

ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO E
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO

A região de Paulo Afonso possui um grande valor
Histórico e Arqueológico, formando um Com-
plexo Arqueológico onde são encontrados vestí-
gios inquestionáveis para a recuperação de parte
da história dos primeiros povos que aqui habi-
taram. Trata-se de um bem que precisa ser es-
tudado e preservado para as presentes e futuras
gerações. Todavia, a preservação do Patrimô-
nio pode ser considerada um desafio, bem como
um dilema os quais tem levantado vários ques-
tionamentos, tais como: Por que preservar? A
este respeito, Nilson Ghirardello et al. (2008),
assinala que:

Cada indivíduo é parte de um todo – da sociedade e
do ambiente onde vive – e constrói, com os demais, a
história dessa sociedade, legando às gerações futuras,
por meio dos produtos criados e das intervenções no
ambiente, registros capazes de propiciar a compre-
ensão da história humana pelas gerações futuras. A
destruição dos bens herdados das gerações passadas
acarreta o rompimento da corrente do conhecimento,
levando-nos a repetir incessantemente experiências
já vividas. [...] (p.15).

Mas como preservar o patrimônio arqueoló-
gico? E a quem cabe a responsabilidade de tal
preservação? As formas de preservação dos bens
patrimoniais podem englobar ao menos dois
víeis: o de cunho legal no qual pode ser reali-
zada através de decretos, leis, diretrizes, entre
outros, e em instância educacional a qual inclui a
educação patrimonial no intuito de causar cons-
ciência coletiva preservacionista, bem como um
sentimento de pertencimento dos bens patrimo-
niais que são marcos de referência a identidade
e memória dos diversos grupos sociais.
A Educação Patrimonial conforme Horta,

Grunberg e Monteiro (1999),

Trata-se de um processo permanente e sistemático
de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultu-
ral como fonte primária de conhecimento e enrique-
cimento individual e coletivo. A partir da experiência
e do contato direto com as evidências e manifesta-

ções da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos,
sentidos e significados, o trabalho da Educação Patri-
monial busca levar as crianças e adultos a um processo
ativo de conhecimento, apropriação e valorização de
sua herança cultural, capacitando-os para um me-
lhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e
a produção de novos conhecimentos, num processo
contínuo de criação cultural. (p. 04)

O desenvolvimento de estratégias de Educa-
ção Patrimonial é, portanto, essencial para a
preservação e proteção do Patrimônio, seja este,
Histórico, arqueológico, arquitetônico, ou em
qualquer das suas concepções, pois só através
do usufruo consciente pela sociedade dos bens
patrimoniais será possível à sua proteção e pre-
servação, que deve ser realizada mediante o po-
der público junto à comunidade.

O desconhecimento e/ou desvalorização da po-
pulação sobre a importância dos bens patrimo-
niais para reconstrução de parte da história dos
povos pretéritos, bem como a falta de pertenci-
mento destes bens, assim como da consciência
coletiva de que é necessário preservar e proteger
o Patrimônio Arqueológico para resgatar parte
da história dos diversos grupos formadores da
sociedade Brasileira, faz com que a comunidade
usufrua dos sítios arqueológicos de forma de-
gradante.

Podemos citar como exemplo um triste epi-
sódio o qual pudemos presenciar durante o de-
senvolvimento do nosso Estágio III, em um dos
sítios de pintura rupestre naMalhada Grande em
que um morador do entorno estava utilizando
o sítio como galinheiro, o que nos deixou com
um sentimento de tristeza, indignação e impo-
tência diante daquela realidade que estávamos
vendo. Este fato deixa evidente a necessidade
do desenvolvimento emergencial de estratégias
de educação patrimonial no município, objeti-
vando conscientizar e mobilizar a comunidade
da magnitude e importância dos bens arqueoló-
gicos, bem como da fundamental preservação e
proteção dos mesmos.

Como aponta Alex Fabrício da Silva (2009),

Enquanto não conseguirmos significar/molhar de sen-
tidos a importância dos sítios arqueológicos para os
moradores do Complexo, dificilmente podemos so-
nhar com a tão sonhada conservação/preservação das
pinturas e gravuras rupestres que ainda restam. (p.
30)

Faz-se necessário, o desenvolvimento de es-
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tratégias de educação patrimonial para promo-
ver, na comunidade, o sentimento de identidade
territorial e pertencimento, para que os sítios
arqueológicos não sofram degradação antrópica,
e para que através dos vestígios arqueológicos a
história humana possa ser resgatada e preser-
vada de forma sustentável.

Sugerimos que o Poder Público deveria dar o
aporte necessário tais como: o desenvolvimento
da Pesquisa devidamente adequada, tendo em
vista a reconstrução e consolidação do Museu a
céu aberto que foi anteriormente construído e
destruído em seguida. Outros fatores poderiam
também ajudar no processo seriam elementos
como os indicativos normatizadores, pesquisa-
dores, guias e vigias, pelo IPHAN, essas atitudes
permitiria uma melhor Preservação dessa Área
Arqueológica.

O ato de preservar e proteger o Patrimô-
nio Arqueológico, ainda poderia, futuramente,
abrir portas para o Turismo sustentável. Obvia-
mente, não tendo apenas como objetivo atrair
um grande número de visitantes, mas sim, um
público compatível com o espaço interno dos sí-
tios, promovendo um turismo socialmente res-
ponsável e potencialmente gerador de emprego
e renda local, melhorando assim, a condição das
famílias carentes da região.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Apresentamos como resultado, o Conhecimento
e a Conservação de uma Área Arqueológica de
real importância regional e nacional, que se en-
contrava em processo de destruição dos Sítios
Arqueológicos de rochas graníticas em que se
encontravam Registros Gráficos. A destruição se
deu em virtude do aproveitamento econômico de
proprietários de terras locais, em detrimento da
Preservação dos Bens Patrimoniais, uma vez que
ao longo de várias décadas, foram desenvolvidas
atividades extrativas de pedras para se trans-
formassem em paralelepípedos e recobrirem as
ruas de cidades circunvizinhas, localizadas em
quatro Estados fronteiriços “Bahia, Sergipe, Ala-
goas e Pernambuco”.

A discussão reporta-se a temática da Preser-
vação em detrimento a exploração econômica

impactando, o Bem Patrimonial, que ao longo
de décadas não foram defendidas e muito menos
protegidas, o fato foi tão grave que gerou um
Termo de Ajuste de Conduta/TAC, no qual foi
proibida a quebra desses Matacões de Granito
que mesmo assim foram destruídos e os que
sobraram atualmente mantém viva essa histo-
ricidade pretérita de grupo humanos, que vi-
veram nessa região a pelos menos 12 mil anos,
conforme Pesquisas, datadas por C14, em Sítios
Arqueológico localizados, na região limítrofe a
essa Área Arqueológica, denominada “Complexo
Paulo Afonso”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Arqueologia em Paulo Afonso esteve sempre
marcada por dilemas e desafios, apesar dos es-
forços da arqueóloga Doutora Cleonice Vergne e
de outros pesquisadores para proteger os bens
arqueológicos/patrimoniais, muitos destes ves-
tígios foram destruídos devido a extração e que-
bra de pedra.
É evidente a necessidade de investimentos fi-

nanceiros com o intuito de proteger e preservar,
ou ao menos de construir medidas mitigadoras
de degradação dos sítios arqueológicos. A falta
de pertencimento e consciência preservacionista
da população com relação aos bens patrimoniais
é um fator que corrobora para a destruição e ou
degradação dos mesmos. Portanto, o desenvol-
vimento de educação patrimonial no município é
uma questão emergencial bem como um desafio
a ser superado.
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