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A caminho do Jalapão, Serra das Confusões, Serra da Capivara – Ao encontro 
de Niède Guidon – Na trilha da reportagem – Leonora, a caminhonete 
que se torna personagem – Cerrado e caatinga – O Piauí desafi a as velhas 
verdades sobre a América – O trabalho social em torno da Serra da Capivara 
– A estranha rota de Darwin na América do Sul.
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enfi m, na estrada. Era para ser mais uma viagem de férias, dessas que a família 
adora, com aventura, natureza, caminho acidentado, de preferência... Em geral, 
uma viagem decidida em cima do laço. Foi assim com Abrolhos, que acabou nos 
transformando a todos em mergulhadores. Depois o Pantanal. Nesse meio tempo 

cada um percorreu muitas estradas, o que nos afastou da rota de Darwin na América do 
Sul, como havíamos planejado1.

Dessa vez pintou o Jalapão, no estado 
do Tocantins, terra do capim dourado. 
Paraíso selvagem com dunas vermelhas 
e belíssimos rios encachoeirados, no 
meio do cerrado, ameaçado pela soja. 
Ih, precisa de uma 4x4... Uma semana 
depois eu apareci com uma L-200 já 
rodada mas inteirona: pronto! Podemos 
ir? Mapa aberto, meu fi lho Ernesto 
explica: podemos ir por Brasília, cruza 
os Veadeiros (a chapada, norte de 
Goiás), nem precisa ir a Palmas (capital 
do Tocantins), chegamos a Ponte Alta do 

Tocantins pelo sul... (cidadezinha considerada "o portal do Jalapão"). Já andei pesquisando 
sobre esse caminho, não tem no mapa mas existe. De lá a gente segue para a Serra das 
Confusões, que é Parque Nacional. E depois pro Parque da Serra da Capivara...

Maravilha. Pra mim, a Serra da Capivara está intimamente ligada ao nome da arqueóloga 
Niède Guidon, cujo trabalho acompanho, de longe, há mais de vinte anos. Desde que 
fi z um "Globo Repórter" na Ilha de Páscoa, em 1986, tornei-me uma leitora voraz sobre 
arqueologia. Na época, tive a oportunidade de conhecer Thor Heyerdahl, o norueguês 
que cruzou todos os oceanos em embarcações primitivas para provar que o homem 
pré-histórico poderia ter realizado a mesma façanha, ao longo de gerações. Quando 
o encontrei, era a primeira vez que Heyerdahl retornava à ilha depois de trinta anos. 
Graças às escavações que comandou, o mundo conheceu a grandeza dos moai, 
testemunhos de uma intrigante cultura que até do espaço já inventaram que veio. 
Diante de nossa câmera, o velho Heyerdahl mostrou como os colossos de pedra devem 
ter sido deslocados da jazida até os ahu, os santuários distribuídos por toda a ilha, por 
uma cultura que desconhecia a roda: movidos por um engenhoso jogo de cordas.

Alguns anos depois, o trabalho na TV Manchete me levou a São Raimundo Nonato, no 
sudeste do Piauí. A matéria era no município vizinho, Dom Inocêncio, onde não existia 
criança analfabeta, apesar da pobreza reinante, graças ao empenho do padre Lira e da 
fundação que criou. Dizem que o prefeito atual é fi lho dele, o que nem escandaliza mais, 
de tão frequente que é, no sertão, ser fi lho de padre... Hipocrisia religiosa à parte, lembro 
da criatividade das soluções locais, como a escola que funcionava sob uma espécie de 

"latada", aquela armação de varas para crescer o maracujá. Ou o calendário de aulas 
que coincidia com o do plantio: durante a seca, as famílias que moravam longe 

Charles darwiN (1809-1882) 
é o descobridor do mecanismo de 
seleção natural que explica “A Origem 
das Espécies”, tí tulo do livro que 
revolucionou a ciência, lançado em 
1859 na Inglaterra, ao sistemati zar 
como se dá a evolução, através de 
pequenas mutações bem ou mal 
sucedidas. O Brasil foi onde Darwin 
tocou pela primeira vez o conti nente 
sul-americano em sua viagem de 
circunavegação da Terra a bordo do 
Beagle, em 1832. 

1Em 2002, a autora montou a empresa Família Bastos Produções para realizar o projeto “Família 
Bastos na Rota de Darwin na América do Sul”. Mas os trabalhos e estudos de cada um não 
permiti ram levar esse projeto adiante. Outros surgiram... Ver www.familiabastos.net.
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podiam acompanhar a criança, fazendo 
pequenos trabalhos perto da escola ou 
ajudando a construí-la.

No meu caderninho lá está o nome da 
arqueóloga Maria de Fátima da Luz, 
com quem falei em São Raimundo, 
na ausência de Niède Guidon, que se 
encontrava na França. O outro pesqui-
sador residente era o ornitólogo Fábio 
Olmos, de Campinas. Dezessete anos de-
pois, eu teria oportunidade de acom pa-
nhar a escavação coordenada por Fáti ma 
no Brejo do Piauí, município do entorno 
do Parque Nacional Serra da Capivara.

Mas voltemos aos planos da viagem de 
férias!

O negócio é comer chão para chegar 
rápido ao Jalapão, propõe Ernesto. Ele 
e Cecília, também analista ambiental do 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 

no Rio de Janeiro, só podem tirar três semanas de férias. Julia, minha neta, é a quarta 
integrante da tripulação. Nossa! Esqueci da principal personagem! A Leonora, gente! 
É a caminhonete, viu. E-le-200... L-200... Leonora. Porque, evidentemente, é do sexo 
feminino, ora! Moça robusta, é verdade, mas sensível... Pendurei no espelho retrovisor o 
"pescador de sonhos" que minha irmã Tania trouxe de presente da Califórnia. Já sei que 
chamam aparador de sonhos, mas prefiro pescador. Os xamãs dizem que através dos 
sonhos falamos com os ancestrais. Muito apropriado, para quem vai viajar para o "berço 
do homem americano". Deu um certo ar hippie à Leonora...

Planejamos passar o réveillon de 2007 acampados num lugar bem bonito, selvagem. Foi 
às margens do rio das Balsas, junto à Cachoeira da Fumaça, onde tomamos um gole de 
espumante surpreendentemente ainda gelado. Eu não poderia imaginar que aquele cenário 
deslumbrante, de um exagero de água, tanta que a quantidade de gotículas justificava o 
nome de "fumaça" dado à cachoeira, um dia tinha existido no sudeste do Piauí. 

Thor heyerdahl 
(1914-2002) foi zoólogo, 
geógrafo, arqueólogo mas, 
sobretudo, o legendário 
explorador que em 1947 
atravessou o Pacífico, entre 
o Peru e as ilhas Marquesas, 
na Polinésia, a bordo do Kon-
Tiki, balsa construída com 
totora, espécie de papiro 
nativo do lago Titicaca, na 
Bolívia. Ele conseguiu provar 
que era possível atravessar o 

oceano na pré-história, dando consistência à sua teoria 
de que os primeiros ocupantes da Polinésia poderiam 
ter vindo das Américas, bem antes ou até depois 
dos asiáticos. Heyerdahl acreditava que as correntes 
marinhas favorecem o deslocamento de leste para 
oeste, tanto no Pacífico quanto no Atlântico. E por 
isso organizou várias expedições, sempre com balsas 
rústicas, que cruzaram do Marrocos até as Antilhas (Ra 
I e II) e da foz do Indus até a saída do mar Vermelho, 
no oceano Índico (Tigris). Coordenou as escavações na 
ilha de Páscoa e nas ilhas Galápagos, nos anos 1950, e 
nas ilhas Maldivas, nos anos 1980.  

Maria de FáTiMa da luz concluiu o mestrado em História 
na Universidade Federal de Pernambuco em 1989, com a tese "O 

método de pré-escavação na pesquisa arqueológica, análise de um 
caso: Toca de Cima dos Pilão". Depois de alguns anos dedicados ao 
magistério, ela retornou às escavações em São Raimundo Nonato, 
onde Niède faz intensa campanha para que curse o doutorado. Na 

foto, Fátima e Solange num intervalo das escavações na Toca do 
Morro das Gravuras de Canaã, no Brejo do Piauí. 
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Julia, Ernesto, Cecília e 
Solange diante da Toca 
do Boqueirão da Pedra 

Furada, principal sítio 
arqueológico da Serra 

da Capivara

Eu também não sabia ainda que a Serra das 
Confusões, onde o cerrado e a caatinga se misturam, 
cortados por grotões úmidos com grandes árvores 
e plantas da mata atlântica, é como a memória 
da transição dessas regiões, onde centenas ou 
milhares de pinturas esperam ser descobertas, 
ainda escondendo a história dos grupos humanos 
que já ocupavam o interior de nosso continente há 
pelo menos sessenta mil anos. 

E eu não sabia que iria conhecer Niède Guidon. 
Uma cientista que, quarenta anos atrás, já se 
preocupava em trazer para a população atual os 
benefícios do estudo sobre os antepassados que 
viveram no Piauí. Capaz de enfrentar seus pares acadêmicos que não podiam aceitar 
como sérias as pesquisas empreendidas abaixo do Equador e, menos ainda, as descobertas 
de vestígios com datações incontestáveis, o que jogava por terra a teoria de que o Homo 
sapiens chegou às Américas apenas há 12 mil anos, pela Beríngia, a passagem terrestre que 
existiu entre a Ásia e a América do Norte.

Não, eu não tinha idéia. Muito menos poderia imaginar que se criaram vários 
empreendimentos de responsabilidade social em torno da área arqueológica, como a 
cerâmica com motivos inspirados nas pinturas rupestres, ou a fábrica de mel com uma 
ampla rede de coleta, com assistência técnica, entre a população local, ou as escolas, 
infelizmente já fechadas, de horário integral, verdadeiros Cieps do Sertão. Até um curso 
universitário, o primeiro de graduação em Arqueologia de uma universidade pública, foi 
criado em São Raimundo Nonato. 

Depois que eu soube que Eugênia Medeiros, a responsável pelas Unidades de Conservação 
do antigo Ibama no Piauí, iria nos apresentar a Niède no dia seguinte, acordei com aquela 
idéia na cabeça: preciso contar essa história. 

Pois aqui está o livro. Depois de  
várias outras viagens, não só ao Piauí, 
de avião ou novamente a bordo da 
Leonora. A pesquisa, gravada em 
vídeo, acabou rendendo também 
material para um documentário, feito 
por meu filho Miguel.

E querem desmentir que Deus escreve 
certo por linhas tortas! Pois não é 
que o destino me levou justo para 
onde Darwin estaria dando pulinhos 
de alegria, com essa montanha de 
evidências de que o ser humano 

Fábio olMos Corrêa Neves 
é biólogo com mestrado na Universidade 
Estadual de Campinas, em São Paulo, 
na área de ecologia da mata atlântica 
e doutorado na Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, 
no campo da zoologia. Foi consultor 
no Parque Nacional Serra da Capivara, 
onde participou de projeto de pesquisa 
sobre controle e fiscalização do parque, 
ajudou a elaborar uma trilha autoguiada 
e integrou a equipe elaboradora do 
Plano de Manejo do Parque, em 1991. 
Atualmente se dedica a consultoria.
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conviveu com a megafauna extinta há milhares de anos?! que se alimentava de pequenos 
animais, cujos vestígios têm algumas dezenas de milhares de anos pelas mais modernas 
técnicas de datação?! que as mudanças ocorridas na região, antigo fundo de mar, são 
tão radicais que só podem fazer supor que se passaram muito mais que os seis mil anos 
previstos pelos autorizados intérpretes da Bíblia para toda a criação divina?!

É, de alguma forma, a Família Bastos entrou na rota de Darwin na América do Sul. In 
memoriam. Ave, Darwin. Duzentos anos depois do seu nascimento, Niède Guidon, a 
arqueóloga, vai nos conduzir nessa viagem. 



6      capítulo 2 - O que Luzia tem a ver com o piauí ?6      Capítulo corrente

Luzia, a primeira brasileira conhecida – Peter Lund em Minas Gerais, no século XIX – A 
caminho do Piauí, nossa parada em Lagoa Santa, terra de Luzia – Langsdorff vira samba – 
Outros naturalistas europeus no Brasil: Saint-Hilaire, von Martius, von Spix, Darwin – Georges 
Cuvier e o catastrofi smo – Walter Neves, “padrinho de Luzia”, cria projeto multidisciplinar 
Origens – Os brilhantes alunos de Neves em ação: Lapa do Santo, Gruta Cuvieri, Sumidouro 
– A teoria das linhagens paleoíndia e mongoloide de Walter Neves para a ocupação das 
Américas – O preconceito que veio do Norte da jornalista Elaine Dewar – A convicção de 
Niède Guidon de que as correntes marinhas trouxeram nossos antepassados da África.

2
o Que 
luzia 
TeM
a ver
CoM o 
Piauí?
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sou fascinada pela Luzia, a brasileira mais antiga de que se tem notícia, com idade entre 
11 mil e 11.500 anos, segundo seu "padrinho", o bioarqueólogo Walter Neves. Foi ele 
quem provou, com minuciosas medidas comparativas, que o crânio encontrado em 
1975 por Annette Laming-Emperaire na Lapa Vermelha IV, em Lagoa Santa (MG), 

tinha traços parecidos com os africanos e com os australianos e melanésios atuais. E nem 
sombra de olho puxado, como os asiáticos! 

O mundo tomou conhecimento da "Lucy brasileira" – referência ao esqueleto hominíneo 
mais antigo que se conhecia, de 3,2 milhões de anos – quando reconstituíram a sua 
fi sionomia. Luzia foi capa de dezenas de publicações ao redor do planeta, em 1998.

Em julho de 2008, na segunda viagem da Leonora ao Piauí, partindo do Rio de 
Janeiro, para a Serra da Capivara – dessa vez acompanhada por Cecília Caminha, 
amiga de Teresópolis, onde moro – resolvi passar por Minas Gerais e conhecer 
o trabalho de Walter Neves na região de Lagoa Santa. O que aprendi sobre nossos 
antepassados “negões” – Walter Neves fi ca uma fera, diz que nunca afi rmou isso: 
“São paleoamericanos”, insiste – seria muito útil para entender os desafi os da 
pesquisa de Niède Guidon. Com uma ressalva: não se pode afi rmar que os traços 
negroides são, necessariamente, associados à pele escura. Mas loura, a Luzia 
não era... Há mais de cem anos, dezenas de esqueletos, possíveis descendentes 
de Luzia, tinham sido descobertos nas grutas de Minas Gerais.

O mundo tomou conhecimento da "Lucy brasileira" – referência ao esqueleto hominíneo 
mais antigo que se conhecia, de 3,2 milhões de anos – quando reconstituíram a sua 

Em julho de 2008, na segunda viagem da Leonora ao Piauí, partindo do Rio de 
Janeiro, para a Serra da Capivara – dessa vez acompanhada por Cecília Caminha, 
amiga de Teresópolis, onde moro – resolvi passar por Minas Gerais e conhecer 
o trabalho de Walter Neves na região de Lagoa Santa. O que aprendi sobre nossos 
antepassados “negões” – Walter Neves fi ca uma fera, diz que nunca afi rmou isso: 
o trabalho de Walter Neves na região de Lagoa Santa. O que aprendi sobre nossos o trabalho de Walter Neves na região de Lagoa Santa. O que aprendi sobre nossos 

aNNeTTe laMiNG-eMPeraire, 
russa de nascimento – o pai, francês, 
foi diplomata na Rússia – tornou-se 
importante arqueóloga na França, 
discípula de André Leroi-Gourhan, como 
Niède Guidon, de quem viria a dirigir o 
doutorado sobre as pinturas rupestres 
do sudeste do Piauí. Desenvolveu 
a metodologia estruturalista na 
arqueologia, ainda usada por seus 
discípulos. Casou-se com o arqueólogo 
Joseph Emperaire, morto tragicamente 
durante uma escavação, na Patagônia 
chilena, que acreditava na chegada 
do Homo sapiens na América do Sul 
diretamente do sudeste da Ásia. Foi 
a descobridora da Luzia, o esqueleto 
humano mais velho do Brasil, com 11 mil 
anos, assim apelidado por Walter Neves, 

que a "escavou" 
no depósito do 
Museu Nacional. 
Annett e morreu 
acidentalmente 
não muito tempo 
depois de encontrá-
la, em 1977. 

walTer Neves, biólogo de 
formação básica, fez doutorado na 
USP com a tese Paleogenética dos 
Grupos Pré-históricos do Litoral 
Sul do Brasil; pós-doutorado no 
Center for American Archaelogy, 
da Northwestern University, 
em Illinois, nos EUA, e no 
Departamento de Antropologia 
da USP. Foi demitido da USP em 
1985, junto com Solange Caldarelli, 
ambos da escola processual norte-
americana, logo depois que Luciana 

Pallestrini assumiu o Instituto de Pré-História da USP, onde 
trabalhava. Segundo Neves, pelas críticas contundentes que 
faziam à arqueologia descritiva reinante no Brasil. Mais ou 
menos na mesma ocasião, Tania Andrade Lima foi desligada 
do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e Irmhild Wüst, da 
Universidade Católica de Goiás, ambas igualmente defensoras 
da arqueologia processual. Caldarelli desencantou-se com a 
vida acadêmica, Tania voltou anos depois ao Museu Nacional, 
onde coordena a pós-graduação em Arqueologia (UFRJ); e 
Irmhild aposentou-se pela Universidade Federal de Goiás. 
Walter criou seu "nicho" profissional com os laboratórios 
interdisciplinares que fundou, primeiro no Museu Paraense 
Emílio Goeldi e, mais tarde, na USP, onde coordena até hoje o 
Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos. 
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o desCobridor do “hoMeM de laGoa saNTa” 
esTeve Na serra dos ÓrGÃos

Peter Wilhelm Lund (1801-1880) era dinamarquês e um sábio genial. Por medo de 
morrer de tuberculose, como os irmãos, acabou se radicando no Brasil, para sorte 

nossa, a maior parte de sua vida. Oito anos mais velho que o colega naturalista Charles 
Darwin, sentiu o mesmo encantamento pela exuberância de nossa floresta atlântica, 

ao chegar ao Brasil em 1825, exatos oito anos antes do desembarque de Darwin 
em Salvador, na Bahia, na primeira escala do navio da Marinha britânica Beagle 
em nosso continente.

Nessa primeira estada no Brasil, até 1829, Lund conheceu a Serra dos Órgãos, 
no Rio de Janeiro, hoje protegida por um Parque Nacional. 

O  Parque Nacional da Serra dos Órgãos, terceiro mais antigo do Brasil 
– o primeiro é o do Itatiaia e o segundo o do Iguaçu, criado meses antes do 

PARNASO, em 1939 – é conhecido pelo Dedo de Deus e pela travessia de Petrópolis 
a Teresópolis, entre os picos rochosos semelhantes aos tubos de um órgão de igreja, 

meca do montanhismo nacional. O Parque foi ampliado em 2008 para 20 mil hectares de 
preciosos remanescentes de nossa mata, conquista, em grande parte, obtida pelo trabalho 
de meu filho Ernesto Bastos Viveiros de Castro, há cinco anos na chefia do Parque. Ao 
lado do Parque Nacional Serra da Capivara, o PARNA da Serra dos Órgãos é uma das 
prioridades do programa federal “Turismo nos Parques”.

TiNha Que aCabar eM saMba

No século XIX, o Brasil estava na moda para os naturalistas europeus. Nesse período andou por aqui o 
barão Langsdorff (1824-1829), enviado pelo tzar russo, que virou o samba-enredo “Delírio na Sapucaí”, 
em 1990, da escola carioca Estácio de Sá: “... Foi em Minas Gerais, onde a odisséia começou. Flora, fauna, 
minerais, catalogando tudo aquilo que encontrou, empalhando os animais e revelando seus achados a 
Moscou...”  

Pouco antes, de 1817 a 1820, por cá andaram von Martius e von Spix, que vieram na comitiva científica 
da princesa Leopoldina, a austríaca que se casou com D. Pedro I. Foram os primeiros a descrever fósseis 
encontrados nas cavernas de Minas Gerais, durante a extração de salitre para fazer pólvora. Devem ter se 
encontrado nesses nossos confins tropicais com o francês Saint-Hilaire, que chegara em 1816 e ficou até a 
independência do Brasil, em 1822.

Esses e muitos outros brilhantes estudiosos formaram o acervo dos museus europeus com amostras de nossa 
biodiversidade, sem igual no mundo – o que hoje seria chamado biopirataria – convencidos de que o Brasil 
caminhava “a passos lentos para a civilização” (Saint-Hilaire) e que nossos índios eram os “remanescentes 
degenerados de povos superiores”, que teriam construído cidades, monumentos e teriam tido códigos 
de conduta muito mais “evoluídos” (von Martius). Eles, luminares da civilização eurocêntrica, poderiam 
magnanimamente nos ensinar como escrever nossa própria história...
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Peter Lund foi influenciado pelo francês Georges Cuvier, primeiro a descrever uma 
espécie animal extinta, o mamute, o que ele explicava pela sequência de catástrofes que 
teriam abalado o planeta, quando Deus fazia, digamos assim, uma revisão na criação para 
alguns aperfeiçoamentos... Para nós, o que interessa é que Lund explorou mais de 200 
cavernas em Minas Gerais, onde encontrou vestígios daquele que viria a ser conhecido 
como o “Homem de Lagoa Santa”, misturados a fósseis de animais extintos, a exemplo 
do tigre-dentes-de-sabre (Smilodon populator).

Neves, o GraNde FÃ de luNd

– Lund poderia ter elaborado a teoria da evolução antes de Darwin – 
acredita o bioarqueólogo Walter Neves. 

Mesmo sem os recursos da tecnologia moderna, Peter Lund observou 
a conformação das três dezenas de crânios humanos que encontrou e 
propôs a ousada teoria de que o homem surgiu primeiro nas Américas e 
não na Ásia, pois acreditava que a “raça asiática” seria um “aperfeiçoamento” 
da “raça de Lagoa Santa”. 

Apesar de se descrever como “um arqueólogo mediano, um biólogo renegado 
e um antropólogo meia-boca”, Walter Neves coordena, desde 2000, o projeto 
“Origens e Microevolução do Homem na América: Uma Abordagem 
Paleoantropológica”, financiado pela FAPESP, Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo. Na modesta autodescrição, Neves se refere 
ao próprio ecletismo, que o fez criar um laboratório onde trabalham biólogos, 
sociólogos, historiadores, médicos, físicos, geólogos, até um odontólogo e 
um advogado.

os esCraviários de Neves

Compartilhando o fino humor do “chefe”, o jovem so ció    logo-geólogo-arqueólogo 
André Strauss nos apresenta os “escraviários” trabalhando nos três sítios 
que estão sendo escavados na temporada de 2008, em Matozinhos e 
Lagoa Santa, municípios a cerca de 30 km de Belo Horizonte. Aos 24 

anos, André se considera um privilegiado:

– Faço o que gosto. Aquilo que as pessoas reclamam, 
de trabalhar o dia inteiro em algo que não 
tem a ver com elas, não sei o que é isso. Sou 

Mastodonte

Toxodonte

Preguiça-gigante

Tigre-dentes-de-sabre

André Strauss



10      capítulo 2 - O que Luzia tem a ver com o piauí ?

estudante, pesquisador, bolsista. Venho para campo, 
escavo, é muito bom. Nesses 35 dias o negócio é manter 
a serenidade. Sabe como é, nós, acadêmicos, temos o 
ego muito grande, tem que exercitar o espírito coletivo 
para chegar ao fim sem grandes tropeços...

No final de 2008, eu teria o prazer de receber o convite 
para a formatura de André no curso de Geologia, no 
Instituto de Geociências da USP. O trabalho final que 
ele apresentou foi sobre “Ocupação Humana no Início 
do Holoceno às Margens de uma Lagoa Cárstica 
na Região de Lagoa Santa – MG”, no salão nobre do 
Instituto de Geociências da USP, orientado por Astolfo 
Araújo. Lastimei não poder comparecer, às voltas com 
os preparativos da viagem à França e Itália, para as 
entrevistas que faltavam para esse livro. 

Foi André quem me mostrou a entrada do famoso 
Sumidouro, onde Lund fez os principais achados, 
uma espécie de “ralo” natural de toda a região, que 
só deixa de ficar inundado nas grandes secas, a cada 
30 ou 40 anos. A água carregou para a gruta restos de 
animais ao longo de milhares de anos. Mas a entrada 
“seca” parece ter sido utilizada ritualisticamente para 
a deposição dos parentes mortos, acredita Walter 
Neves. 

Ele e sua equipe tiveram a chance de reconstituir, em 
2001 e 2002, os trabalhos de Lund naquela caverna. O 
próprio Neves conta como o parceiro Luís Beethoven 
Piló, geógrafo especialista no relevo cárstico da região, 
já “não aguentava mais” vê-lo chorar de emoção, a cada 
passo redescoberto do velho dinamarquês. 

– Lemos 25 vezes o relatório final de Lund dentro da 
própria gruta, que não tinha sequer sido mapeada 
até então – conta Neves, assumidamente um emotivo 
incorrigível.

luís beeThoveN PilÓ 
é geógrafo formado na 
Universidade Federal de Minas 
Gerais, com trabalhos sobre a 
morfologia cárstica da região 
do Peruaçu, no norte de Minas, 
importante área arqueológica 
pré-histórica. Especializou-se 
em Geografia Física também 
na UFMG, sobre depósitos de 
cavernas da região cárstica de 
Lagoa Santa. O doutorado foi na 
USP, ainda sobre a região de Lagoa 
Santa, analisando a dinâmica e a 
evolução da depressão poligonal 
Macacos-Baú. Fez pós-doutorado 
no Laboratório coordenado por 
Walter Neves. Atualmente dedica-
se a consultoria em sua área.

O relevo CársTiCo é 
aquele de formação geológica 
conhecida como carste, que 
vem de kras (servo-croata), 
significando terreno rochoso, 
desnudo. A Área de Proteção 
Ambiental Federal – APA Carste 
de Lagoa Santa foi criada em 
1990, abrangendo parte dos 
municípios de Lagoa Santa, Pedro 
Leopoldo, Matozinhos, Prudente 
de Morais, Vespasiano, Funilândia 
e todo o município de Confins, 
próxima a Belo Horizonte. Há 600 
milhões de anos foi um grande 
mar interior, que formou a rocha 
calcária, sedimentar. A erosão da 
água transformou o calcário num 
verdadeiro "queijo suíço", cheio 
de galerias e cavernas, muitas 
delas usadas como abrigo desde a 
pré-história.  

Friável é a rocha ou material 
que se esfarela com facilidade.

Michele, Élver, Tatiana, Rodrigo: eles escavam durante as férias.
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Me eNTerreM Na laPiNha

esPeleoTeMas é 
o nome geral para as 
formações minerais 
feitas pela ação da água, 
como os estalactites, 
de cima para baixo, e os 
estalagmites, de baixo 
para cima. Pela análise 
dos espeleotemas é 
possível conhecer o 
processo de formação da 
gruta onde estão.

Confesso que foi a minha vez de ficar emocionada quando 
cheguei na Lapa do Santo, em julho de 2008, e me deparei com 
um lugar belíssimo, grandioso, primeiro sítio arqueológico 
que conheci durante escavação. Lapa é como se chama em 
Minas Gerais um tipo de gruta com a entrada arredondada, 
parece um presépio. “Quando eu morrer, me enterrem na 
lapinha...”, cantaram Baden Powell e Paulo Cesar Pinheiro. 
É exatamente o que fizeram nossos antepassados: na entrada 
da Lapa do Santo foram encontrados nada menos que 29 
esqueletos! De fetos a pessoas idosas, de enterramentos 
primários a outros, secundários, em que se esperou que 
a carne fosse consumida pelo tempo para enterrá-los de 
novo, em caprichados arranjos rituais. Com um detalhe: dez 
centímetros para dentro da gruta, saindo da luz, já não há 
enterramentos. 

Ao me aproximar da Lapa do Santo, meio de longe, vi 
a cavidade azulada, efeito da luz sobre as formações 
calcárias, com grandes espeleotemas. Ajoelhados no fundo 
da escavação, a uns dois metros da superfície, dois jovens 
se debruçam sobre algo que não distingui a princípio. O 
odontólogo Rodrigo Elias de Oliveira e a bióloga Tatiana 
Leite Nunes, de meias, para não marcar o terreno, expõem 
cuidadosamente um esqueleto com a ajuda de uma 
colherzinha e um pincel. Trata-se do Sepultamento nº 1, 
localizado em 2002, que, por estar mais profundo, deu 
origem a toda a escavação em volta, em degraus, o que a 
cada etapa revelava um novo esqueleto! Só agora o número 
1 será retirado. À volta, tábuas cobrem o terreno que, por ser 
muito friável, exige contenções a cada momento.

Sobre uma mesa improvisada, outros jovens peneiram 
sedimento e classificam pequenos detritos encontrados. Max 
Ernane Cesário é técnico do laboratório da USP e biólogo 
formado. Ele me mostra o que encontrou na peneira do 
material que escavou: pequenos ossinhos de animais, uma 
lasca que parece resquício de objeto lítico. Ele exemplifica 
um dos achados com uma lasca de quartzo hialino, com 
cara de cristal. Pelo nível em que foi encontrado, deve ter 
algo em torno de 8.000 anos, idade dos esqueletos. Pode ter 
rolado de um nível superior, mas tem, pelo menos, 6.000 
anos, acredita. A bióloga Letícia Leme da Silva Gordo, que 
eu conhecera na véspera, lavando um dente de cervídeo 

Lapa do Santo: 
29 enterramentos na entrada.

Tatiana e Rodrigo retiram o 
esqueleto nº 1, de 8.300 anos.
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no laboratório de curadoria do 
projeto, na cidade de Matozinhos, 
está agora programando a “estação 
total”, nome de um aparelho 
de topografia que permite a 
localização tridimensional de cada 
achado.
 
Um grande toldo amarelo incli-
na do, a oeste da Lapa do Santo, 
é uma invenção contra o sol da 
tarde do faz-tudo João Bárbara 
Filho – “o único ser humano 
no planeta que chama madame 
Emperaire de Annette”, brinca 

Walter Neves. Motorista aposentado do Museu de História Natural, da Universidade 
Federal de Minas Gerais, seu João foi um dos homenageados na dedicatória do livro 
“O Povo de Luzia, Em busca dos primeiros americanos”, que Walter Neves e Luís 
Beethoven Piló lançaram em 2008. Ao lado do cinegrafista Agmar Xexéu e do guia Zé 
Ninho, foram chamados de “heróis anônimos da arqueologia brasileira. Sem a presença 
deles, nossas pesquisas de campo em Lagoa Santa não teriam a menor graça”. 

– Há 32 anos, quando a gente começou, eu fabricava instrumentos para poder escavar, 
porque não existiam – conta seu João, que guardou de Annette Emperaire a imagem de 
competência. Quando cheguei, seu João estava tentando consertar o gerador.

– Eu queria que você recebesse a Solange – pede Walter a um rapaz, ocupado em 
digitar num laptop em outra mesa, à entrada da gruta. E para mim: – Antes de visitar 
todo o sítio, é melhor você fazer logo algumas imagens do esqueleto porque já são os 
momentos finais. Pode dar a volta e filmar daquele barranco, mas, por favor, pise nas 
tábuas para se deslocar.

Saí andando devagar, “pisando em ovos”, até chegar 
perto de Danilo Bernardo, “biólogo até a medula”, 
como se define, responsável naquele momento pela 
escavação na Lapa do Santo, onde trabalha há 6 anos 
consecutivos. 

É com entusiasmo que Danilo, 30 anos, dá as explicações:

– Uma coisa bacana do sítio é a diversidade dos setores. 
Por exemplo, nesta área aqui não encontramos nenhum 
sepultamento, mas o solo é muito mais antrópico que 
o lá de baixo (refere-se ao fundo da cavidade). Nesses 
níveis aqui encontramos muita cinza de fogueira, muito 

aNTrÓPiCo é aquilo que 
resulta da ação do homem, 
pode ser um objeto ou um 
local que foi modificado. Em 
arqueologia, a identificação 
da ação antrópica é essencial 
para se interpretar os 
vestígios encontrados. No 
sítio mais famoso do sudeste 
do Piauí, o Boqueirão da 
Pedra Furada, a polêmica é se 
os mais antigos objetos líticos 
datados teriam sido ou não 
fabricados pelo homem.  

Walter Neves e seu João, próximo à Lapa do Santo, 
em julho de 2008.
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aNGÚsTias de arQueÓloGos e biÓloGos

– É muito ruim saber que tem outros sepultamentos já prontinhos ali, só nos esperando – 
queixa-se Danilo. – Não é trabalho para uma única geração. 

Eu encontraria essa mesma angústia em jovens e velhos arqueólogos, que lidam com 
milhares e milhares de anos, descobertos sob milímetros, centímetros e metros de 
sedimentos, retirados pacientemente com pincéis e colheres de pedreiro, ao longo de 
anos e anos de trabalho. Na maioria das vezes, o trabalho é como encontrar agulha em 
palheiro. Com pinça... Tem que usar todos os recursos, mas não apenas os tecnológicos. 
Muitas vezes, a intuição é que revela a chave da nova descoberta, como experimentou 
muitas vezes Niède Guidon. 

Danilo manifestou preocupação com a supervalorização da pesquisa genética, porque 
lida diretamente com o DNA e pode ter aplicações imediatas na indústria. Justamente por 
isso, tem farto financiamento: 

– Acho que o biólogo tem que saber o que o bicho faz, o que ele 
come, onde que ele rola. Eu tinha um professor que falava que 
a genômica é a democratização da biologia, porque a partir do 
momento em que você mexe com o DNA, um tomate, um ser 
humano, um cachorro, pode ser tudo a mesma coisa. – E ele 
conclui, com humor: – Tomate não late, sabe... 

Walter me explica que, a exemplo das outras grutas, a Lapa do Santo pode não ter servido 
de moradia, mas de abrigo temporário. Toda a região cárstica do Planalto Central passou 
por dois longos períodos extremamente áridos: um no final do período Pleistoceno, ou 
seja, depois das glaciações, entre 12 mil e 10 mil anos atrás; e um segundo, no meio do 
Holoceno, entre 7.500 e 2.500 anos passados. 

Não existiu um “ótimo climático” há 5.000 anos no Planalto Central, mas um “péssimo 
climático”, garante. Walter se refere a um ciclo de umidade que se acreditava ter havido 
naquela época em toda a América. Na verdade, houve grandes variações regionais, a 
pesquisa demonstra agora.

material carbonizado, aqui encontramos uma concha que era usada como plaina. Cada 
área do sítio foi usada de uma forma diferente. Ali, por exemplo, seria a cozinha... – 
aponta Danilo para o setor mais a leste.

Uma das dificuldades é que a Lapa do Santo foi intensamente utilizada até tempos 
recentes, inclusive como curral. Danilo fica angustiado ao pensar que não é possível 
escavar o sítio inteiro. O professor Neves está tentando ampliar o projeto por mais um 
ano, para esgotar as quadras já abertas, prioritariamente.

Biólogo 
Danilo 
Bernardo



o PlaNalTo CeNTral dos TeMPos de luzia Para Cá

– Por volta de 10.400 anos atrás, começa timidamente a ocupação do carste. Há 9.600 anos, TODOS OS 
ABRIGOS DA REGIÃO ESTÃO OCUPADOS! A impressão que eu tenho é que tinha populações em volta, 
provavelmente com pressão demográfica, subindo pelo curso do rio das Velhas.

E Walter Neves prossegue: 

– Entre 9.600 e 8.500 AP1 eles não sepultam os mortos nos abrigos, não temos a mais remota idéia do que eles 
faziam com os mortos. Por volta de 8.500 anos AP , eles adotam o hábito de enterrá-los dentro dos abrigos. O 
da Lapa do Santo, que você viu, tem 8.300 anos. Entre 7.500 e 2.500 anos AP há um vácuo de ocupação, com 
datações episódicas. A partir de 2.500, a região é, de novo, densamente povoada, por grupos agricultores, 
ceramistas, como são nossos índios atuais. Tem as tradições ceramistas conhecidas como Aratu-Sapucaí e 
Tupi-Guarani, e grande possibilidade de relação com grupos Jê2 . 

1  Antes do Presente, considerado o ano de 1950.
2 Os grupos das tradições Aratu ou Aratu-Sapucaí eram ceramistas e se instalaram desde o litoral de Pernambuco, 
Bahia e Espírito Santo até, no interior, o encontro dos rios Araguaia e Tocantins, ocupando Goiás e Mato Grosso 
de 3.000 a 1.000 anos atrás. Plantavam mandioca, como complemento da coleta, da pesca e da caça. Tinham 
acampamentos a céu aberto e enterravam seus mortos nos abrigos e perto dos acampamentos, em urnas. Uma 
peça característica dessa tradição é um pote geminado, associado a sepultamento. A tradição Tupi-Guarani é 
originária da Amazônia e veio a ocupar todo o litoral, até o estado de São Paulo, tendo ocupado, também, grande 
parte do interior do Brasil. Sobre os grupos Jê, ver o capítulo 8, sobre os índios do Piauí e do Brasil. 

o Que Fazia o Povo de luzia

– Você sabe o que é isso aí? – me desafia Neves, apontando para o sedimento escavado. – 
Só matamos a charada no ano passado...

– O quê? – pergunto, meio atordoada com a emoção desse primeiro contato com uma 
escavação e tantas informações interessantes ao mesmo tempo.

– Tinha um fato que sempre me chamou a atenção: 
toda vez que se começa a escavar em Lagoa Santa, 
você data a superfície e encontra 8.000 anos ou algo 
perto disso. Concluímos, então, que há 8 mil anos 
parou de acumular sedimento aqui. Passamos anos 
pensando: mudança climática  etc. Acabamos de 
descobrir que 90% desses 4 metros de sedimento é 
CINZA PRODUZIDA PELO SER HUMANO! Há 8 
mil anos, o homem simplesmente foi embora, não 
ficou ninguém aqui, morando e produzindo cinza...

Walter Neves está convencido de que Luzia e seu grupo não moravam dentro do carste:

– No final do Pleistoceno, talvez os grupos passassem pelo carste apenas episodicamente, 
para procurar alguma coisa para comer. Ela certamente pertencia a um grupo caçador-
coletor, que, na verdade, era mais coletor que caçador (os dentes cariados indicam a 
grande presença de carboidrato na alimentação). Mas seria impossível se instalar aqui no 
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carste de forma permanente nos períodos mais secos, como era o caso há 11 mil anos. Ela 
caiu naquela fenda ou foi ali depositada, ao morrer durante uma viagem, sem grandes 
tratamentos rituais – conclui Walter.

Um dos eixos de pesquisa do projeto Origens é descobrir como viviam esses grupos. 
O bando de Luzia não teria mais do que umas 25 pessoas, acredita Walter. Como 
possivelmente deve ter ocorrido também na região da Serra da Capivara, havia dois tipos 
de assentamento, o acampamento-base, geralmente próximo a uma fonte de água, e o 
abrigo de caça, longe de casa. 

Neves acredita que seria uma sociedade não-hierarquizada, na qual as mulheres teriam 
muito prestígio pela importância da coleta de alimentos, tarefa feminina, enquanto a 
caça é, em geral, masculina. Bem, lamento duvidar desse raciocínio lógico, porque não 
se sabe exatamente quando começou o machismo. Desde tempos imemoriais, os homens 
inventaram mil motivos para se darem mais importância que às mulheres. Talvez a 
explicação marxista seja mais satisfatória: uma sociedade que não produz excedente 
econômico não gera classes. Nem, possivelmente, supremacia de gênero.

Encontrei num antigo exemplar da revista Terra uma reconstituição artística do que seria 
a possível disputa de um grupo como o da Luzia com um recém-chegado, de origem 
mongoloide. O pessoal da Luzia teria desvantagem por não conhecer o arco e flecha, arma 
de maior precisão à distância que a lança. Verdade que na cultura cinematográfica, pelo 
menos, os “selvagens” africanos sempre seguram lanças, nunca arco e flecha. É, mais um 
ponto a favor da tese de Niède Guidon – que acredita na origem africana dos mais antigos 
“piauienses” – já que nas pinturas do sudeste do Piauí também não há arco e flecha...
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Mais uMa Mulher

A repentina movimentação na Lapa do Santo revela que, finalmente, o crânio do Sepultamento 
nº 1 está sendo retirado. Todos cercam a bandeja com o crânio, colocada diante de Danilo. 
Fotos registrando o momento, pose para Xexéu filmar, do alto de uma pedra grande.

– Mulher jovem, mas adulta, não é adolescente – me informa Danilo, transmitindo a 
conclusão das considerações dos últimos dias. – Ela foi enterrada inteira, falta a órbita 
esquerda. Deve ter ao redor de 8.000 anos...

– É bisneta da Luzia? – pergunto.

– Ainda não dá para saber, só medindo...

“Don Rodrigues”, apelido de Rodrigo, está pensando, com a mão no queixo, enquanto 
olha o resto do esqueleto, ainda parcialmente exposto. E me explica:

– Precisamos baixar mais aqui... dá para tirar essas costelas... a vértebra sai... quero tirar 
esse sedimento aqui, ó... da boca... o Danilo me explicou hoje.

a horTa da luzia

Tenho uma espantalha chamada Luzia. É uma longa história, que 
começou quando fiz a Luzia com minha sobrinha Laura numa tarde 
chuvosa, há cinco anos. Ela nasceu para cuidar da horta que criei no 
terreno abandonado em frente à produtora em que eu trabalhava, 
no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. O nome surgiu daqueles 
acasos felizes, porque “Horta da Luzia” é uma antiga expressão para 
dizer que a moça deve ter cuidado, “para não acontecer como a 
Luzia na horta...” O jornal O Pasquim resgatou a expressão no final 
dos anos 1960.

A partir daí, Luzia virou uma requisitada personagem nas festas juninas, 
no carnaval, até foi para a Espanha quando meu filho Miguel começou 
uma horta, sabe onde? Na Anda-luzia... Pois lá foi a minha brava 
espantalha.

O melhor dessa história é que fiz questão de levar a Luzia para 
conhecer o Walter Neves, o padrinho da outra Luzia, na viagem a 
Lagoa Santa. Ele ficou tão encantado com minha versão reciclada 
da primeira brasileira que “aceitou-a” como “estagiária” em 
seu sofisticado Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, na 
Universidade de São Paulo!

Ele me chama de sua “aloprada preferida”... Acho que hoje ele não mais 
se descreveria como um “conservative man”...
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Ontem gravei um trecho de conversa entre Rodrigo e a geóloga Michele Mayumi Tisuka, 
na curadoria, orientando-o sobre a coleta de material do interior desse crânio, para 
datação por um novo processo. 

a PreGuiÇa-GiGaNTe e o Paleourubu

No sítio seguinte, a Gruta Cuvieri, somos recebidos por Mark 
Hubbe, bioarqueólogo de 29 anos, atualmente diretor do Museu 
do Instituto de Investigaciones Arqueológicas da Universidad 
Católica del Norte de Chile, em San Pedro do Atacama, onde 
também é professor associado. Ele vem ao Brasil todos os anos 
participar do projeto Origens. Sua tese de doutorado, orientada 
por Neves, foi sobre os remanescentes ósseos humanos dos 
sambaquis da costa sul brasileira. 

Walter Neves andou estudando com ele até que ponto a influência do império Tiawanaku, 
às margens do lago Titicaca, na Bolívia, sobre a população de San Pedro, foi ou não 
vantajosa para os moradores da região, a partir de marcadores ósseos de saúde. Os dois 
concluíram que, nesse período – entre 400 e 900 de nossa era – a população atacamenha 
aumentou de estatura, o que é indicativo de boa nutrição. 

Neves acha um absurdo a hipótese, mas o norueguês Thor Heyerdahl acreditava que 
talvez fossem remanescentes de Tiawanaku, ou de algum outro povo pré-incaico, os que 
se lançaram ao mar e chegaram à ilha de Páscoa, como segunda ocupação, mais evoluída 
que a primeira. Seriam os “orelhas compridas” – pelo uso de alargadores nos lóbulos 
das orelhas, como vários povos das Américas, adoradores do Sol – em oposição aos 
“orelhas curtas”, de origem polinésica. De qualquer maneira, Neves reconhece que, em 
algum momento, a batata saiu da América e chegou à Polinésia. Heyerdahl comentava, 
especialmente, da batata-doce, o “camote” dos chilenos (“boniato”, para uruguaios e 
argentinos, “patata dulce” para outros países de fala espanhola).

A gruta Cuvieri tem uma pequena entrada, por onde se passa agachado. Mark Hubbe me 
guia ao entrar na gruta, eu devidamente equipada com um capacete de espeleólogo: 

– Cuidado com a cabeça! 

Apesar do aviso, pou! Claro que eu bati com a cabeça... Ainda bem que estava de capacete. 
Mas a câmera não estava, e eu consegui a proeza de desconectar o cabo de áudio... Desculpe, 
Mark, a entrevista que fiz com você ficou muda! Ainda bem que tomei notas... 

Aliás, foi Alex Hubbe, irmão de Mark, quem encontrou um fragmento de osso fóssil da 
perna de uma ave, que acabaria se revelando uma nova espécie de “paleourubu”. Em 
homenagem a Walter Neves, o paleontólogo Herculano Alvarenga, diretor do Museu 
de História Natural de Taubaté, batizou a nova espécie de Pleistovultur nevesi, conforme 

Mark 
Hubbe na 
entrada 
da gruta 
Cuvieri
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publicado na revista científica argentina Ameghiniana3. 
A ornitóloga da USP Elizabeth Höfling, coautora do 
trabalho, ressalta como havia uma biodiversidade muito 
maior até o final do Pleistoceno, quando se extinguiu a 
maioria dos grandes mamíferos, ficando os abutres sem 
carniça. O “urubu pleistocênico de Neves” tinha quase o 
tamanho de um condor-dos-andes, a maior ave de rapina 
existente hoje, com cerca de 2,5 metros de uma ponta da 
asa à outra, muito maior que o urubu-rei, atualmente o 
maior representante do grupo no Brasil.

Sem perder o bom humor, Neves declarou que seria 
melhor “se fosse uma arara, um papagaio, até um periquito 
estava de bom tamanho. Mas não, tinha de ser justo um 
paleourubu...” E acrescenta, sinceramente feliz: “O que é 
emocionante mesmo é saber que existem espécies novas 
que ainda podem ser encontradas em Lagoa Santa, apesar 
do intenso trabalho do Lund. Jamais achei que isso pudesse 
acontecer... Já posso morrer tranquilo.”

a GruTa Que 
iNdiaNa JoNes NÃo viu

A gruta Cuvieri me fez lembrar o filme “Viagem ao 
Centro da Terra”, baseado na obra de Jules Verne, que eu 
assisti quando criança e nunca esqueci. A entrada parece 
o buraco na parede da cratera do vulcão, descoberto 
pelo ganso que estava com os exploradores. É como 
a passagem mágica de tantos contos de fadas, porta 
secreta de outros mundos ou dimensões... Aqui, tornou-
se a revelação de uma outra época, ou outras épocas, que 
tanto nos fascinam. Ao entrar, divisamos uma galeria 
iluminada, graças a um gerador barulhento, que fica do 
lado de fora. Agora o clima é o das aventuras também 
cinematográficas do herói Indiana Jones, em busca de 
algum tesouro arqueológico, em meio a alguma fuga 
espetacular...

O Cuvieri é um sítio paleontológico, onde foram 
encontrados, nos anos 1970, ossos de uma preguiça-
gigante, datada pelo projeto Origens em 9.900 anos, 
classificada como Catonyx cuvieri. Mais três exemplares 
foram encontrados depois. Na ocasião, recolheram só 

3 Divulgado na Folha on Line de 13/11/2008, no artigo “Urubu pré-histórico gigante habitou Minas Gerais”, de 
Claudio Angelo, editor de Ciência da Folha de São Paulo.

herCulaNo MarCos 
Ferraz de alvareNGa, 
médico natural de Taubaté, 
no estado de São Paulo, 
tem doutorado em Zoologia 
pela Universidade de São 
Paulo. Em 1976 descobriu o 
esqueleto quase completo 
de uma grande ave fóssil, 
com mais de dois metros de 
altura, que ganhou o nome 
de Paraphysomis brasiliensis, 
tendo vivido há 23 milhões 
de anos no sudeste do Brasil. 
Tornou-se o maior especialista 
brasileiro em aves fósseis, 
atuando principalmente em 
osteologia, evolução, Período 
Terciário, Bacia de Taubaté e 
Formação Tremembé. Em 2004 
fundou o Museu de História 
Natural de Taubaté.

elizabeTh höFliNG fez 
História Natural na Universidade 
Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho e doutorado 
em Ciências Biológicas 
(Zoologia) pela Universidade 
de São Paulo. O pós-doutorado 
foi no Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris, 
França, com o qual mantém 
colaboração em pesquisa 
como “correspondant”. 
Atualmente é professora titular 
no Departamento de Zoologia, 
Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo, 
onde se dedica sobretudo à 
paleozoologia, mas também à 
taxonomia de grupos recentes 
e anatomia comparada de 
vertebrados, particularmente 
das aves neotropicais.
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esses fósseis. O sítio nunca tinha sido, realmente, escavado. Agora 
estão usando metodologia arqueológica, por decapagens, para 
garantir a exatidão das informações: a estratigrafi a, a composição 
dos sedimentos, as datações. 

A galeria por onde se pode avançar de pé, depois de passar pela 
entrada apertada, divide-se em três. Na verdade, três armadilhas, 
três grandes buracos, galerias que cederam com o tempo. À 
esquerda, onde foi encontrada a preguiça-gigante, é o Lócus 3. Em 
frente, após alguns passos, o animal que escolhesse esse caminho 
também sofreria uma queda fatal, de vários metros. É o Lócus 1. 
Não menos difícil, sobretudo no escuro, é o Lócus 2. Deixaram o 
Lócus 1, de acesso mais perigoso, e já esgotaram o 3. Agora estão 
escavando o Lócus 2.

Foram encontrados ossos de vários animais, mortos mais ou menos 
recentemente, há uns 200 anos, e pelo menos um tigre-dentes-de-
sabre, do qual se estão resgatando alguns ossos. Já se sabe que o tigre 
tem 10.400 anos. Lá embaixo, dois jovens escavam cuidadosamente o 
que se espera ser uma falange do famoso tigre, o Smilodon populator. 
Um dos jovens é Renato Contessotto, o outro é o biólogo Élver Luís 
Mayer, de 27 anos. Ele começou a trabalhar no laboratório de Neves 
através de um estágio de iniciação científi ca. Por ser desenhista, foi 
se familiarizando com o registro do material do sítio.

Élver me explica como a imersão dos ossos numa solução fraca 
de ácido acético permite a remoção das concreções, o sedimento 
petrifi cado à volta da amostra, às vezes com ajuda mecânica. 
Certamente muitos achados ainda podem ser feitos. 

– É um trabalho de chinês – comenta Neves. – Para chegar ao fundo, 
calculamos serem necessários mais 19 anos de escavação.

síTio 
PaleoNTolÓGiCo 
é todo aquele onde se 
encontram fósseis animais 
ou vegetais. No Brasil, 
talvez por infl uência da 
escola americana, diz-se 
paleontológico quando 
os fósseis são de animais 
exti ntos. Não tem fósseis 
humanos, considerados de 
interesse da antropologia 
fí sica ou da arqueologia, 
em geral. Já na França e na 
Itália, para citar dois países 
europeus e precursores 
na arqueologia, existem 
Insti tutos de Paleontologia 
Humana, ambos fundados 
no começo do século XX.

Élver mostra a falange do ti gre, que ele e Renato conti nuam a escavar no Lócus 2 da gruta Cuvieri.

Crânio  de 
Smilodon populator
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a aldeia Na beira da laGoa

O terceiro sítio onde se está trabalhando na temporada de 2008 
é junto à Lagoa do Sumidouro. O coordenador das escavações 
é o geoarqueólogo Astolfo de Mello Araújo, que chegou três 
dias depois de mim. Ele me contaria da emoção que sentiu ao 
acompanhar Walter Neves à Serra da Capivara, onde fizera 
estágio quando começou o curso de geologia, experiência decisiva 
para que ele optasse pela arqueologia. Foi em 1987, ele estava no 
segundo ano e foi aluno de Silvia Maranca, uma das pioneiras 
das pesquisas no sudeste do Piauí. Escavou no Boqueirão da 
Pedra Furada sob orientação do italiano Fabio Parenti, aluno de 
doutorado de Niède Guidon. Na época, Astolfo quase não teve 
contato com Niède. Mas tem grande respeito pela arqueóloga, 
com quem conversou bastante em 2005. Voltou de lá, dessa última 
vez, convencido da seriedade das conclusões da tese de Parenti, 
sobre a origem antrópica e os resultados de datação dos líticos do 
Boqueirão da Pedra Furada.

Quem está respondendo pela escavação no Sumidouro na sua 
ausência é a geóloga Michele. Como foram localizados vestígios de 
uma aldeia à beira da lagoa, a idéia é definir os limites da ocupação. 
Para isso estão sendo feitos poços de sondagem, cada um com um 
metro quadrado e três metros de profundidade, um próximo à 
lagoa e outro na encosta.

Chegamos na hora do almoço. Uma tenda protege os trabalhadores 
do sol, durante o descanso. O trabalho é duro. Michele explica 
por que precisam cavar 3 metros: é a profundidade onde se 
encontraram ferramentas líticas num poço anterior. – Pode 
levar o mês inteiro – conclui, com um suspiro, que eu aprendi a 
reconhecer nas escavações. É ela que estava explicando a Rodrigo, 
na véspera, como fazer a coleta do sedimento no interior do crânio 
do Esqueleto nº 1, na Lapa do Santo.

Um dos trabalhadores é Nilton Santos, agricultor, evidente mente 
filho de um grande fã do craque botafoguense de mesmo nome, 
que fazia maravilhas com a bola no pé, na seleção brasileira de 
futebol, ao lado de Pelé. Expressa-se com clareza, tem até a oita-
va série cursada. Quando pergunto, provocativamente, se não é 
perda de tempo aquele trabalho, catar pedacinho de carvão, ele 
me surpreende: 

– Para mim é uma coisa valiosíssima. A gente descobre 
muita coisa dos antepassados. Isso serve para engrandecer o 
aprendizado da gente. 

asTolFo GoMes 
de Mello arauJo 
graduou-se em Geologia pelo 
Instituto de Geociências da 
USP. Fez mestrado no Museu 
de Arqueologia e Etnologia, 
também da USP, sobre os sítios 
líticos do Alto Taquari, no 
estado de São Paulo. Depois 
do doutorado “sanduíche” 
na University of Washington, 
nos Estados Unidos, conclui 
na USP  a tese “Arqueologia 
regional no Alto Paranapanema 
(SP)”. Desde 2006 coordena o 
sub-projeto “Geomorfologia, 
pedologia e depósitos 
antropogênicos: uma análise 
dos processos de formação 
de sítios arqueológicos do 
período paleoíndio na região 
de Lagoa Santa”, no âmbito do 
projeto Origens, coordenado 
por Walter Neves. Desde 
2004, é o responsável pela 
datação dos sítios trabalhados 
no projeto por Luminescência 
Oticamente Estimulada, em 
pesquisa financiada pela 
National Science Foundation 
(Luminescence dating of Late 
Pleistocene/Early Holocene 
archaeological sites in Brazil). 
Recentemente provou seu 
bom humor ao ter um artigo 
escolhido para o prêmio 
Ig Nobel 2008, o Nobel da 
pesquisa esdrúxula, por 
indicação de Claudio Angelo, 
editor de Ciência da Folha de 
São Paulo. Tema: a interferência 
dos tatus na datação dos 
sítios arqueológicos. O prêmio 
foi criado pelo humorista 
americano Marc Abrahams, 
editor da revista “Anais da 
Pesquisa Improvável”. “Para 
mim é uma honra”, garantiu 
Astolfo. 
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a Terra de luNd e o 
Museu do hoMeM de laGoa saNTa

Walter Neves está ajudando na implantação do Parque Estadual do Sumidouro, criado há 
três anos, e gostaria que alguma prefeitura local apoiasse a idéia de um Museu do Homem 
de Lagoa Santa, que não existe até hoje. À noite, fomos todos à fundação da Organização 
Não Governamental Terra de Lund, em Lagoa Santa, quando homenagearam Walter 
Neves. Ele explica que não gosta de falar em “migrações” humanas:

– É muito raro. A população humana vai se expandindo e ocupando novos territórios, 
à medida que os grupos vão aumentando e se dividindo. Não é uma decisão repentina, 
de se deslocar numa determinada direção.

Por isso ele prefere falar em “dois componentes biológicos principais” no povoamento 
das Américas, um de paleoamericanos, o de Luzia, e outro de mongoloides. Neves 
acredita que ambos chegaram bordejando o Pacífico, em canoas simples. E não vai além 
dos 14 mil anos, na sua hipótese. 

Pergunto a Walter Neves como ele explica a ocupação do sudeste do Piauí há, pelo menos, 
50 mil anos, como ele próprio reconheceu, ao analisar o trabalho de Fabio Parenti e visitar 
o Boqueirão da Pedra Furada com Astolfo, a convite de Niède Guidon, em 2005.

Fabio PareNTi, arqueólogo italiano, foi o responsável pela escavação no principal 
sítio arqueológico do Parque Nacional Serra da Capivara, o Boqueirão da Pedra Furada, 
em 1987 e 1988. O estudo irrepreensível das coleções e a minuciosa representação 
gráfica permitiram que as conclusões de sua tese de doutorado, orientada por Niède 
Guidon, tornassem os resultados das datações irrefutáveis. Em 1993, Parenti defendeu 
sua tese na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, de Paris, Le Gisement 
Quaternaire de Pedra Furada (Piaui, Brésil), Stratigraphie, Chronologie, Evolution 

Culturelle. Parenti trabalha atualmente no Instituto Italiano de Paleontologia Umana, em Roma, e volta 
regularmente ao Piauí, onde escavou vários outros sítios, como o Caldeirão do Rodrigues e a Lagoa Quari, ao 
sul do Parque, um rico sítio paleontológico, em parceria com o palinologista – estudioso de grãos de pólen – 
Sérgio Miranda Chaves, da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, entre outros cientistas.

sílvia MaraNCa é italiana de nascimento e geógrafa de formação. 
Especializava-se em geomorfologia quando foi convidada a trabalhar com 
Paulo Duarte no Instituto de Pré-História, através de Paulo Mattarazzo, 
amigo de seu pai. Ela conta que se sentia a “filhinha de papai” precisando 
provar sua competência aos colegas, como Vilma Chiara, Niède Guidon 
e Luciana Pallestrini (ver notas no capítulo 3). Fez carreira acadêmica na 
USP, estando até hoje no Museu de Arqueologia e Etnologia, onde ocupou 
inúmeros cargos de direção.  Na Serra da Capivara, é responsável pela 
descoberta de vestígios de cerâmica com nove e onze mil anos, os mais 
antigos das Américas, no Sítio do Meio e na Taperinha, respectivamente. Seu estudo dos povos lito-cerâmicos 
da região, se confirmado,  contesta a vinculação obrigatória da cerâmica com a agricultura.



– Esse planeta é da Niède – resumiu.

– Eu acho é que os homens vieram da África, com a ajuda das correntes marítimas 
– afi rma Niède Guidon. – Alguns devem ter entrado pelo Parnaíba, que era um rio 
muito grande. Outros continuaram pelo litoral, foram acabar na Amazônia. Para ter 
altas culturas na Amazônia foi preciso muito tempo para que os homens se adaptassem 
ao meio ambiente. Para chegar ao Caribe é mais fácil. No México há vestígios humanos 
com 80 mil anos. E aí eles devem ter fi cado por ali [Venezuela, Colômbia], barrados 
pelos Andes. Quando derreteu o gelo, subiram mais... 

Niède iria ainda mais longe: 

– Se o Homo erectus chegou à Ilha de Flores4 há 850 mil anos, navegando, por que o 
sapiens, mais evoluído, não iria navegar? Além do mais, os paleontólogos descobriram, 
na Amazônia, macacos com 25 milhões de anos que vieram da África. A hipótese deles é 
que estavam brincando na praia em cima de troncos e que alguma tempestade os trouxe. 
Se os macacos puderam chegar aqui, por que não os homens?

4 O Homo fl oresiensis, encontrado na ilha de Flores, perto do Timor, ti nha um metro de altura, um cérebro pequeno 
mas usava ferramentas, e o esqueleto ti nha apenas 18 mil anos! É descendente do Homo erectus encontrado na 
vizinha ilha de Java, que existi u de 1,5 milhão a 30 mil anos atrás. Ou seja, o fl oresiensis coexisti u com o sapiens 
e, possivelmente, outras espécies de Hominíneos. Na ilha de Sumatra, Indonésia, existe uma lenda de criaturas 
parecidas com homens, muito pequenas, que vivem na fl oresta, os orang pendeks. 

boNes, disCoveriNG The FirsT aMeriCaNs, 
o esQueleTo No arMário de elaiNe dewar

Na entrevista que Walter Neves deu à escritora canadense Elaine Dewar em 1996 
– o livro “Ossos – Descobrindo os primeiros americanos” foi lançado em Toronto 
em 2001 pela Debonaire Producti ons – ele se declara “um homem conservador”, 
quanto à ocupação da América. Pessoalmente, Neves fi cou um pouco irritado com a 
preocupação da jornalista em descrever a almofada amarela com margaridas azuis 
de seu gabinete. Na verdade, Dewar colocou sua capacidade investi gati va a serviço 
da fofoca arqueológica nas Américas, para o que não economizou nem mesmo em 
histórias de supostos fantasmas...
 
Eu mesma fi quei irritada com o racismo e o preconceito explícitos da cara colega, que só 
chupa balas Tic-Tac e toma “a local soda drink” Guaraná no bar de Cerca Grande, próximo 
à Lapa Vermelha, enojada com as moscas no balcão. Mais adiante ela se preocupa com a 
opção sexual do brilhante cienti sta Peter Lund. Imaginei a gringa brancosa que veio do frio, 
fantasiada de esposa de explorador inglês na África, no século XIX, com aquelas écharpes 
vaporosas protegendo a frágil cúti s e disfarçando o horror dos bárbaros selvagens...

Pela extensão de sua pesquisa, ela não precisaria disso. A história é sufi cientemente 
fascinante para sustentar o interesse do leitor sem apelação ao sensacionalismo.  
Até porque, para se estudarem os vestí gios humanos pré-históricos, não se precisa 
de ossos. Como me diria o respeitado arqueólogo Eric Boëda, é como procurar 
esqueletos dentro de bibliotecas para se ter certeza, no futuro, dos autores da 
produção intelectual de nosso tempo. Sorry, fellow.
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1 "Lasciate ogni speranza, voi che entrate", aviso da entrada do Inferno, de Dante Alighieri, é a mensagem de “boas-vindas” 
sobre o portão da casa de Niède Guidon, em São Raimundo Nonato, no Piauí. A Divina Comédia, obra-prima da qual o 

Inferno é uma das 3 canti gas – as outras são o Purgatório e o Paraíso – foi escrita em tercetos ao longo de 14 anos. 
Dante só a concluiu pouco antes de morrer, em 1321.



eu fui pro canto mais ela, em dúvida... Pensava: essa parte é mulher. Eu olhava 
pros pés, pé de mulher. Olhava pro rosto, não via moda que ela já tinha sido bar-
bada não, isso é mulher. Aí quando eu cheguei lá no Zabelê me perguntaram: é 
homem ou mulher? Eu disse: é, é mulher sim! A posição de homem é diferente.

ToCa é um abrigo 
sob rocha, até hoje 
usado como moradia 
temporária, perto 
da roça ou dos locais 
de caça, ainda feita 
ilegalmente. Quando se 
diz toca é que é rasinha, 
a altura é muito maior 
que a profundidade. Do 
contrário é gruta. A Toca 
do Paraguaio foi ocupada 
por alguém que se dizia 
paraguaio, segundo 
contou Niède.

2  O Museu do Ipiranga, edifício-monumento construído no local onde D. Pedro I teria proclamado a independência 
do Brasil, às margens do riacho Ipiranga, foi inaugurado em 1890. Mesmo depois de transformado em Museu 
Paulista, continuou a ser conhecido pela antiga designação. Hoje faz parte da Universidade de São Paulo.

zabelê é uma 
comunidade de 150 
famílias que existia dentro 
dos limites do Parque. 
Até hoje há reclamantes 
das indenizações pagas 
pela União. Nilson 
Parente liderou a 
ocupação consentida de 
uma fazenda a oeste do 
Parque, que o governo 
oficializou e transformou 
no Assentamento Novo 
Zabelê. Saiba mais no 
capítulo 10, Barreirinho, à 
pág. ...

–

Nilson Parente

O antigo mateiro Nilson Alves Parente lembra a desconfiança que 
todo mundo sentiu quando Niède Guidon chegou pela primeira vez 
a São Raimundo Nonato, em 1970, acompanhada da antropóloga 
Vilma Chiara. Parecia cena de filme de faroeste: para aquele jipão no-
vinho, Land Rover, e descem duas mulheres de calça comprida, cabelos 
curtos e jeito decidido, interessadas naquelas pinturas de caboclo velho 
das tocas... muito esquisito. Era um tempo em que não tinha luz elétrica 
nem água encanada. Novidade da cidade grande, só nas revistas, como 
Cruzeiro e Manchete, que chegavam de vez em quando pelo ônibus.

Possivelmente em 1962 – na lembrança de Niède seria em julho de 
1963 – o prefeito de Petrolina, cidade pernambucana próxima ao 
Piauí, Luiz Augusto Fernandes, foi ao “Museu  do Ipiranga“2, em São 
Paulo, mostrar as fotos das pinturas rupestres que descobrira numa 
excursão com amigos, ao sudeste do Piauí. Fernandes tinha ido a São 
Paulo, entre outras coisas, para comprar fontes de água para Petroli-
na. O italiano Pascoal Forlenza, fabricante das fontes, o acompanhou 
na visita ao Museu. A arqueóloga que os recebeu era Niède Guidon. 

Até pouco tempo atrás, ela própria achava que tinha sido o prefeito de 
São Raimundo Nonato que a procurara naquela ocasião. Mas a filha de 
Fernandes, Mônica, tem documentos que atestam ser o pai um excursio-
nista habitual, amante da arqueologia e das ciências da natureza, e que 
teria chegado à Toca do Paraguaio, a caminho da Serra das Confusões. 
Ele e dois amigos, João Freitas e Aristófanes, pernoitaram na casa de um 
“colono”, que lhes teria falado das pinturas na Serra da Capivara. Quem 
sabe, essa pousada não foi no Zabelê, onde morava Nilson Parente...

Naquela época, a estrada para São João do Piauí passava em frente à 
Toca do Paraguaio. Toca é como chamam na região os abrigos rochosos 
que se formam nos paredões de arenito, pela erosão da água e do vento. 
Em grande parte deles, há pinturas vermelhas, às vezes pretas, com de-
talhes em amarelo ou cinza, representando figuras humanas, animais, 
cenas do quotidiano ou de rituais. Outras parecem desenhos de criança 
mal feitos. São milhares de pinturas, em toda a região. Para os morado-
res, coisa de índio, sem valor, meio invisível, digamos assim.

Só muito mais tarde a BR-020, Brasília-Fortaleza, seria desviada na-
quele trecho, porque fica no vale e inundava no inverno. Mesmo com 
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a criação do Parque Nacional Serra da Capivara, 
em 1979, cerca de 90 quilômetros da BR-020 ain-
da passam por dentro da unidade de conservação. 
O local era, mesmo, usado para pernoite dos via-
jantes, que ali fi ncavam os paus onde pendurar as redes, 
aproveitando o abrigo natural. Numa dessas, um viajan-
te topou com um esqueleto. Deu polícia, prenderam até 
suspeito do crime. Pelos dois outros esqueletos escavados 
anos depois, aquele também devia beirar os dez mil anos 
de idade... 

Mas, quando em 1970 chegaram em São Raimundo Nonato aquelas fi guras raras que 
ninguém sabia se eram homem ou mulher, quem deu a palavra fi nal foi uma tia velha de 
Nilson, Mitia, que os acompanhou até a Toca do Paraguaio:

– Zizinho, isso é mulher! – decretou dona Mitia, depois de ver Niède e Vilma fazerem xixi 
no mato, agachadas. Esse seria apenas o primeiro estranhamento que as forasteiras cau-
sariam aos moradores da região. E Nilson se tornaria um dos primeiros guias e grande 
amigo de Niède Guidon. Anos depois, como anfi triã de um dos muitos encontros científi -
cos que organizou, Niède pediu uma salva de palmas em homenagem aos guias que via-
bilizaram o início da pesquisa arqueológica na Serra da Capivara. Entre Nivaldo Coelho 
e Joãozinho da Borda, os três quase morrendo de vergonha, estava Nilson Parente.

Ainda naquele ano, 1962 ou 1963, em dezembro, com a curiosidade atiçada pelas fotos 
das pinturas rupestres, Niède tentara chegar à região. Acompanhada da arqueóloga Sil-
via Maranca, que se tornaria amiga de toda a vida, e de uma outra arqueóloga, já faleci-
da, a dinamarquesa Bente Bittmann, lá foram elas num fusquinha. Mas choveu demais 
naquele ano e era impossível passar de Casa Nova, àquela altura cidade ribeirinha do rio 
São Francisco, que mudaria de lugar com a construção da barragem de Sobradinho. Na 
época, a força das águas arrastara uma barragem e estava tudo inundado. 

Niède não desistiu. Demorou sete ou oito anos, mas acabaria chegando lá. Para fi car e 
descobrir a mais importante região arqueológica do mundo em pinturas rupestres. E o sí-
tio mais antigo das Américas, com vestígios da presença humana que teriam pelo menos 
sessenta mil anos, talvez cem mil, segundo algumas datações.

vilMa Chiara nasceu na cidade de São Paulo em 1927. Formou-se em 
Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Políti ca de São Paulo. Aos 20 anos 
conheceu o fotógrafo Harald Schultz, do Serviço de Proteção aos Índios, que fora se 
especializar em Etnologia no Museu Paulista, levado por Herbert Baldus. Ela conta 
que jamais havia saído da cidade de São Paulo, quando tornou-se a companheira de 
campo de Schultz, percorrendo diversas vezes a Amazônia. Só entre os índios Krahô, 
no atual estado do Tocanti ns, Vilma esteve oito vezes. Depois de viúva, fez mestrado 
e doutorado na França, na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, levada por Niède Guidon, com quem 
comparti lhou uma anti ga “fermett e” medieval no campo francês, no Lot, que elas reconstruíram com as próprias 
mãos. Aposentou-se como professora da Universidade Federal do Piauí e hoje mora em Curiti ba, no Paraná.

A GRANDE LIÇÃO

O arqueólogo 
pode não estar 

encontrando nada, mas 
tem que continuar. Até chegar 
no final, ter tentado tudo. A 
persistência é fundamental.

Gisele Felice,
discípula de Niède
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iNFÂNCia 
No iNTerior de sÃo Paulo

Desde pequena Niède Guidon foi educada para desempenhar qual-
quer tarefa, por mais difícil que parecesse.  “A gente gosta do que co-
nhece e faz bem”, costuma dizer. Órfã desde os seis anos de idade – a 
mãe, Cândida, morreu ao dar à luz o terceiro filho, que teimou em ter 
em casa, como as antepassadas kaigang – foi criada pelo pai, Ernesto 
Francisco, de família francesa da Savóia, para ser independente. “Ele 
me pagava para podar o jardim, por exemplo. Com o dinheiro, eu po-
dia comprar minhas coisas, meus livros. Comprei toda a coleção de 
Monteiro Lobato”, orgulha-se. Mas deve ter sido difícil ter que cuidar 
de si própria desde tão cedo. Logo ela, que mamou até os cinco anos de 
idade, como era costume entre as índias, que assim evitavam filhos. Ao 
parar de amamentar, engravidavam de novo, tendo filho a cada seis 
anos. – Aqui as crianças são muito mimadas – critica hoje, comparando 
a educação que se dá no Brasil com a da Europa.

Numa antiga entrevista, Niède contou que a avó materna é que cuidou 
dela, quando a mãe morreu. Foi na chácara da avó que se tornou uma 
“moleca” ágil, que subia em tudo quanto era árvore e aprendeu a amar 
a natureza. O olho “treinado” de Niède se revela a cada momento: 
“Olha lá, está vendo aquela nuvem baixa, é em cima do antigo rio que 
tinha ali, ainda junta a umidade” – me aponta, num dia em que saímos, 
como sempre, bem cedinho. É a hora de “assistir” a natureza, quando 
se veem os bichos e o calor ainda não espantou os viventes. 

– Desde os meus dez, doze anos, meu pai me ensinou a fazer todo o tra-
balho de casa. Aos domingos ele gostava de receber os amigos para o al-
moço, eu tinha um prato de minha responsabilidade. Aprendi a arrumar 
casa,  tudo, porque ele dizia que quem não sabe fazer, não pode mandar 
– conta Niède, enquanto pilota o fogão de sua casa, em São Raimundo 
Nonato, aos 75 anos de idade. A comida quem faz é sempre ela. Excelente 
cozinheira, aliás. Tem um canteirinho suspenso de manjericão da folha 
grande, no jardim, para temperar a “pasta”, e uma porta de geladeira 
cheia de alto a baixo com os mais variados vidrinhos de tempero. 

Casa de NiÈde eM 
sÃo raiMuNdo NoNaTo

A casa, espaçosa, foi construída com seu próprio dinheiro, dentro do 
terreno do Centro Cultural Sérgio Motta, onde funcionam o Museu do 
Homem Americano e os laboratórios da Fundham, em São Raimundo 
Nonato. O terreno todo foi doação do Ministério da Aeronáutica. Ao 

KaiGaNG ou 
CaiNGaNGue é um 
povo indígena pertencente 
ao tronco lingüístico Jê. A 
cidade natal de Niède e de 
sua mãe, Jaú, no estado de 
São Paulo, surgiu sobre uma 
antiga aldeia kaigang. Estima-
se que os remanescentes 
desse povo sejam 25 mil 
pessoas. Vivem atualmente 
no interior brasileiro, de 
São Paulo ao Rio Grande 
do Sul, representando a 
terceira maior etnia indígena 
brasileira. Caçadores-
coletores, praticam, hoje, 
alguma agricultura, tendo-se 
tornado sedentários. O 
registro histórico é que 
jamais ocuparam o litoral.

beNTe biTTMaNN 
voN holleNFer 
nasceu em 1929 e 
faleceu em 1997. Em 
1969 ajudou a implantar 
o curso de Antropologia 
na Universidad de 
Concepción, no Chile, e 
depois na Universidad del 
Norte, onde foi professora 
até 1990. Especialista 
nos códices Cholula e 
Chaun, assim como nos 
mapas Cuauhtinchan e 
Tepecoamilco, das culturas 
pré-colombianas. Também 
fez importantes trabalhos 
de campo nos sambaquis 
do Brasil, do Equador, 
nos estados de Guerrero, 
Michoacán e Oaxaca, no 
México, onde trabalhou 
com Silvia Maranca.
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longo do beiral do telhado, saquinhos plásticos cheios de água são uma tentativa de es-
pantar as moscas. Niède odeia moscas. Tem vários matadores manuais espalhados pela 
casa. Todos trazidos de fora, porque, curiosamente, não existem à venda na cidade.

No jardim, dezenas de pássaros se habituaram a vir comer o farelo, colocado todos os 
dias. Ela gosta de receber os amigos e de cozinhar para todos. Faz isso desde o começo da 
Missão Franco-Brasileira, que chefiou de 1973 até a aposentarem, em 1998. Compulsoria-
mente, faz questão de frisar. Naquela época todos dormiam em redes no mesmo ambien-
te, no local onde hoje funciona o alojamento dos pesquisadores, ao lado do Pró-Arte, o 
projeto cultural para jovens e adultos da comunidade. Era lá a sede da Fumdham quando 
estive pela primeira vez na cidade, em 1991.

Na ampla varanda, que cerca toda a casa – e que aos poucos vai sendo fechada por causa 
da refrigeração central, sempre no máximo – há um fogão a lenha e uma churrasqueira, 
para quando resolve caprichar nos grelhados. No quintal ainda tem um forno a lenha, 
onde foi assado um pernil de porco para o almoço, num dia de semana em que almocei 
com ela, Rosa e Bete, auxiliares bem próximas. Rosa Trakalo é uruguaia e tem hoje uma 
agência de turismo, a Trilhas da Capivara, que aposta no turismo internacional. É quem 
cuida dos projetos da Fundação Museu do Homem Americano, a Fumdham. Mudou-se 
de mala e cuia para o Piauí em 1992. Bete Buco é uma arquiteta paulista que chegou em 
1996 para um trabalho de seis meses e não voltou mais. As duas são mais ou menos “co-
ringas”, fazem todo tipo de serviço na Fumdham, conforme a necessidade.

Niède tem hábitos simples mas refinados: os tomates pe-
lados para o molho são italianos, assim como a sêmola da 
polenta. Peixes e moluscos, só vindos de Teresina, porque 
os do rio São Francisco ela não consome: – Eu vi lavarem 
máquinas de agrotóxico diretamente no rio – explica. Para 
acompanhar a refeição, duas ou três taças, no máximo, de 
um bom vinho, de preferência branco e gelado. Espuman-
te também tem o seu lugar, como um Valpolicela Frascatti, 
que acompanhou o robalo com um mexido de legumes, no 
primeiro dia em que almocei com ela.

aMaNTe de ÓPera e de aNiMais

A mãe, professora, também era muito exigente, lembra. E adorava Bidu Saião, que fazia 
muito sucesso naquele tempo, em Nova York. O sonho da filha era, um dia, saber cantar 
ópera daquele jeito. 

– Nunca fui capaz – diz ela. Mas se tornou frequentadora assídua do Théâtre  de l’Opéra 
de Paris e grande conhecedora do gênero. Hoje em dia, alguns dos raros momentos em 
que relaxa nos fins de semana são no sofá da sala, escarrapachada com os cachorrinhos 
em volta, assistindo tele-ópera no telão de casa. Assisti “Otelo” ao lado dela, numa mon-
tagem dirigida por Zeffirelli, com cenários deslumbrantes e legendas em inglês, um DVD 

Niède no comando do fogão de casa,
em São Raimundo Nonato
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levado por Silvia Maranca, que detesta ópera mas adora a amiga. Assisti em termos, co-
chilei gostosamente durante um bom pedaço, no sofá macio, ao som do vozeirão de Plá-
cido Domingo, com a cara pintada de preto... 

Na sala, cada cachorrinha tem o seu sofazinho, a Bolinha, a Fifi, a Millie, a Lili, a Iuca. A 
Millie morreu algum tempo depois, para profunda tristeza da dona. Eu confundo raça de 
cachorro, mas a Bolinha eu sei que é poodle. A Iuca é daquele cachorrinho que era a marca da 
Casa Tavares, que Adolfo Bloch também tinha. As outras são bem pequenininhas, peludas, 
lembram o cachorrinho da mãe do Bolinha, na história em quadrinhos, o Floquinho, que às 
vezes ia parar na máquina de lavar, confundido com o esfregão... Niède diz que gostaria de 
sair de motor-home por aí, para mostrar o mundo “para os meus cachorros”... 

O outro “sonho”, brinca, era ser a vovozinha da novela das oito da Globo, certamente 
por causa dos cabelos brancos, nada angelicais... Ficou famosa uma cachorrinha, a Chloé, 
que viajava com ela na primeira classe da Varig, para a França, regularmente. Niède a 
deixava comer o caviar servido a bordo. A Chloé  era amiga da gerente da loja da Varig, 
no Champs-Elysées, em Paris. Quando Niède chegava na loja, a cachorrinha saltava de 
seus braços e subia correndo as escadas, direto para a sala da gerente, que a acolhia com 
festa. Chloé, certa vez, acabou com o foie-gras que Niède tinha servido na varanda, numa 
festa de réveillon... O mesmo amor pelos animais ela demonstraria em inúmeras ocasiões 
no Piauí, fossem eles jegues, cobras ou onças.

hisTÓrias de aNiMais

Assisti Niède “tocando” duas jibóias do asfalto da BR-020, ao percebermos que os motoristas parados não 
tinham coragem de se aproximar, mesmo não querendo matar as cobras. Curioso que as duas apareceram 
a pequena distância uma da outra, na mesma estrada. Niède me explicou que era mais seguro enxotar 
as cobras obrigando-as a recuar, de marcha-a-ré... a mim me pareceu o oposto, afinal, as cobras se 
mantiveram com o bote armado... mas obedeceram aos movimentos do galho empunhado por ela. E os 
marmanjos da terra olhando, de longe. 

De jegue, tem várias histórias. Há alguns anos tornou-se comum encontrar jegues abandonados pelas 
estradas do nordeste, os antigos donos preferindo usar pequenas motos – muitas vezes roubadas no sul 
do país e revendidas a preço de banana no interior. É de cortar o coração, a maioria dos jegues morre 
de fome ou é atropelada. A maldade é ainda maior porque durante séculos eles foram o principal meio 
de transporte em todo o sertão, inclusive para buscar água a grandes distâncias. São muito dóceis e 
resistentes. Ainda que teimosos...

Quando eu ainda trabalhava na TV Gazeta de Alagoas, em 1982, fiz uma matéria, para o “Globo Repórter”, 
que denunciava os matadouros clandestinos de jegue. Em Santana do Ipanema, no sertão alagoano, o 
prefeito mandou fazer uma estátua na entrada da cidade, de um jegue com duas ancuretas de cada lado 
do lombo, lembrando como a população se abastecia de água até construírem a adutora do sertão.  Um 
detalhe muito engraçado é que no dia da feira da cidade havia um estacionamento de jegue, com um ticket 
colado no lombo do animal e o outro lado do papel picotado, com o número, entregue para o dono.

Pois Niède encontrou um jegue ferido na estrada e resolveu levá-lo para a casa de uma conhecida, no 
Sítio do Mocó. Amarrou-o à caminhonete mas, afoita, esqueceu-se do animal e acelerou mais do que 
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– No começo, 
a Niède era 
bem mais 
francesa que brasileira. Mas sempre 
teve a visão de formar uma equipe 
local para desenvolver a região. 
Todos os colegas que vieram com 
ela, da França, de São Paulo, do Rio 
de Janeiro, viraram professores na 
UFPI, em Teresina. Na época o reitor 
abraçou a ideia, contratou todo 
mundo como professor visitante. 
Da primeira turma, de 1978, tem a 
Jacionira Coelho, que foi trabalhar no 
Seridó, com a Gabriela Marti n, e hoje 
é professora nossa aqui.

Conceiç�o La�e, arqueoquímica da UFPI

NasCida e Criada No brasil

Todo mundo pensa que Niède é francesa. De fato, ela adquiriu a nacionalidade francesa depois 
de adulta, quando já tinha terminado a universidade na França, e passou a ter esse direito, inde-
pendentemente da nacionalidade do pai. Francesa, mesmo, de nascimento, era a avó paterna. 

Niède parece ter decidido não depender de mais ninguém ainda na adolescência, aí pelos 
14 ou 15 anos. Nessa época ela e o irmão mais velho, Gilberto, foram para o colégio inter-
no, em Campinas, quando a segunda esposa do pai, Athir, adoeceu com tifo. Ela já tinha 
mais dois irmãos, do segundo casamento do pai, Ernesto e Antonio. Cândido, o outro ir-
mão também por parte de mãe, que ela adorava e chamava de Candinho, morreria ainda 
jovem, aos 28 anos. O irmão Ernesto teve a gentileza de me enviar algumas 
fotos do álbum de família: “Eu parecia uma santinha” – brin-
ca Niède.

Ela continuou os estudos já trabalhando, na parte administra-
tiva do Hospital das Clínicas de São Paulo. No segundo ano da 
faculdade passou a substituir professores, o que era permitido 
na época aos bons alunos, a monitoria. Alugou apartamento, 
depois o dividiu com duas colegas. – Eu morava ali pertinho 
do correio, na avenida São João, um lugar onde hoje ninguém 
pode morar, totalmente degradado. Depois comprei um apar-
tamento – lembra ela em mais uma de nossas conversas en-
quanto dirige, percorrendo o Parque. 

Segundo Rosa Trakalo, a melhor hora para conversar com 
Niède é de manhã cedo, quando visita as obras de conserva-
ção e os sítios arqueológicos. Ao volante de uma Pajero Sport 
do ano, que ela dirige com maestria, só é interrompida pelo 
rádio do carro, sempre no máximo volume, para saber tudo 
que está acontecendo entre os funcionários. E ela continua o 

devia. Culpada pelo estado em que chegou o pobre coitado, pagou veterinário e remédios para tratá-lo. 
O jeguinho virou um personagem no vilarejo, tornando-se presença obrigatória na quadrilha de São João, 
todo fantasiado. Quem me contou essa história foi a arqueóloga goiana Rubia Carla Marti ns Rodrigues, que 
a ouviu do pessoal anti go nas escavações. Rubia adoeceu pouco tempo depois e voltou para Goiânia.

De onça, soube que de vez em quando ela deixa um bezerro com algum siti ante onde se tem notí cia 
de que há onça rondando por perto. Isso aconteceu no Barreirinho, uma das vezes em que lá esti ve 
hospedada, ao lado da cerâmica, e os moradores soltavam fogos de arti fí cio ao entardecer para afastar a 
onça do terreiro das cabras e galinhas. 

A outra história de amor pelos animais foi a da falência do projeto de criar caiti tus – porcos selvagens 
nati vos – para exportação da carne. Os primeiros fi lhotes que nasceram eram tão boniti nhos que ela não 
deixou abater... 
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relato sobre a juventude em São Paulo: –  Para dar conta dos estudos só dormia quatro ou 
cinco horas por noite. Concluí na Universidade de São Paulo o curso de História Natural, 
especialização Zoologia.   

CoMo NiÈde se TorNou arQueÓloGa

Natural de Jaú – de onde se mudou para Pirajuí aos 9 anos – 
Niède voltou a morar no interior ao passar em dois concursos 
para o estado e se tornar professora secundária. Suas matérias: 
Ciências Físicas e Naturais e Biologia. Foi dar aula em duas 
cidades, no ginásio e científi co, e também na escola normal. 
Com ela foram as amigas Luciana Pallestrini, licenciada em 
Farmácia e História Natural, e Lia Freitas Garcia, formada em 
Letras. Mas por pouco tempo. Quem conta essa história é Vil-
ma Chiara, amiga inseparável nos anos seguintes.

– Eu e meu marido, o etnólogo Harald Schultz, conhecemos 
essas três moças no Museu Paulista. Não tinha dado muito 
certo a experiência delas... Soube que o padre da cidade fez 
até o “enterro” com três caixões na procissão, não me lembro 
qual era a cidade... Imagine, Niède queria ensinar teoria da 
evolução de Darwin na cidade dele! – diverte-se Vilma, hoje 
aposentada, com 81 anos, morando em Curitiba.

Vilma se confunde um pouco com as datas, acha que isso 
foi em 1964, depois do golpe militar. Mas na verdade foi em 
1960. Alex Schultz, fi lho de Vilma, que tinha nove anos à épo-
ca, lembra de ter ouvido a mãe contar essa história de forma 
engraçada. Para Niède, o principal problema foi que as no-
vas professoras eram diplomadas, ao contrário dos professo-
res da terra, que eram farmacêutico, advogado... houve um 
movimento para elas saírem, que incluiu também os alunos. 
Outras duas professoras, que tinham família na cidade, pu-
deram fi car. E as três foram mandadas para São Paulo. 

Niède e Luciana foram salvas do obscurantismo pelo bri-
lhante Paulo Duarte, um discípulo de Paul Rivet, do Musée 
de l’Homme de Paris, que pediu a transferência delas para o 
Museu Paulista a Herbert Baldus, por sua vez o fundador da 
Etnologia brasileira. O Museu Paulista era mais conhecido 
por Museu do Ipiranga. Duarte foi, assim, o principal respon-
sável por ter conduzido Niède e Luciana para a arqueologia, 
área em que passaram a trabalhar no museu. 

Segundo Niède, ela disse a Baldus que de arqueologia só co-
nhecia Egito e Grécia. “Quero estudar arqueologia”, disse ela. 

luCiaNa 
PallesTriNi foi 
colega de USP de Niède 
Guidon, a parti r de 1956, 
ela no curso de Farmácia 
e Niède em História 
Natural. Depois de uma 
breve experiência como 
professora secundarista, 
especializou-se em 
arqueologia pré-histórica, 
obtendo o doutorado com 
um trabalho sobre a região 
do Alto Paranapanema, em 
São Paulo, com orientação 
de André Leroi-Gourhan. 
Em 1985, assumiu a direção 
do Insti tuto de Pré-História 
da USP, fundado em 
1959 por um dos pais da 
arqueologia no Brasil, Paulo 
Duarte. Pouco depois o 
Museu de Arqueologia e 
Etnologia absorveria o IPH 
e o setor de Arqueologia do 
Museu Paulista. Fez carreira 
acadêmica e insti tucional na 
Universidade de São Paulo.

lia FreiTas GarCia 
FuKui é professora da 
Faculdade de Filosofi a, 
Letras e Ciências Humanas, 
Departamento de Geo-
grafi a, da Universidade de 
São Paulo, com formação 
interdisciplinar entre a An-
tropologia e a Psicanálise. 
Parti cipou em várias bancas 
de mestrado e doutorado 
com temas relacionados à 
Família e Sociedade.
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Na época, as opções eram na Inglaterra ou na França. Niède entrou com pedido de bolsa no 
consulado francês. Ela se especializaria em Pré-História na Université de Paris IV-Sorbon-
ne, titulando-se em 1962.

– Nessa ocasião eu era responsável pela seção de Etnologia do museu, elas ficaram sob a 
minha jurisdição – conta Vilma. – Até então a arqueologia era uma órfã da antropologia. 
Quando a Niède chegou da França, conhecemos a Sílvia Maranca, que se integrou à Seção 
de Arqueologia do Museu Paulista. Eu já fazia muita pesquisa arqueológica, durante as 
viagens com o Schultz, pela Amazônia.

herberT baldus, alemão 
naturalizado brasileiro, radicou-se 
no Brasil pela incompatibilidade 
com o nazismo, que baniu suas 
obras humanistas sobre grupos 
tribais no Paraguai e, a partir de 
1933, no Brasil. Foi professor de 
Etnologia na Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo, onde 
teve como alunos famosos 
Florestan Fernandes, Sérgio 
Buarque de  Holanda e Darcy 
Ribeiro, entre outros. Em 1946, 
assumiu a direção da Seção de 
Antropologia do Museu Paulista 
da USP, do qual veio a ser diretor. 
É considerado um dos fundadores 
da Antropologia no Brasil.

Paul riveT foi o fundador em 
1938 do Musée de l’Homme, em 
Paris, surgido da reestruturação 
do Musée d’Ethnographie du 
Trocadéro. Ao lado de Georges H. 
Rivière, concebeu o novo museu 

como memória da cultura material não-ocidental, 
registro da busca do homem na transformação do 
mundo, transformando-se. Inicialmente antropólogo 
físico, abandona o ensino da especialidade por 
aversão ao racismo que naquele momento crescia na 
Europa, antecipando a vitória do nazismo. Abraça a 
antropologia difusionista, que acredita na interrelação 
de todas as culturas, em algum momento, no espaço 
e no tempo. Descobre a linguística como ferramenta 
de estudo da antropologia. À frente da Sociedade dos 
Americanistas, é o precursor da teoria de povoamento 
das Américas por via marítima, que viria a encontrar 
em Niède Guidon uma ardorosa defensora.

Jornalista e político de formação liberal, 
Paulo duarTe, nascido em 1899 em 
São Paulo, participou das revoluções de 1930 
e da Constitucionalista de 1932. No exílio em 
Paris tornou-se discípulo e amigo do grande 
humanista Paul Rivet, do Musée de l’Homme, 
e de outros intelectuais da época, como 
Buñuel e Picasso. De volta ao Brasil com a 

redemocratização de 1945, fundou o Instituto de Pré-História, que 
passou à Universidade de São Paulo em 1962, o mesmo ocorrendo 
com o Instituto Paulista de  Oceanografia, que ganharia seu nome. 
Segundo o fisiologista Erasmo Garcia Mendes, ex-professor de 
Niède Guidon na faculdade, ele teria pedido a Niède para alertar 
Paulo Duarte do risco que corria o IPH no governo reacionário 
de Adhemar de Barros, origem da transferência do Instituto para 
a USP. Duarte acabaria aposentado compulsoriamente pelo Ato 
Institucional nº 5, em 1969, que “institucionalizou” a ditadura 
militar no Brasil.

harald sChulTz, gaúcho nascido em 
1909, foi levado para o Serviço de Proteção 
aos Índios, atual FUNAI, pelo próprio Getúlio 
Vargas. Tornou-se etnólogo de campo pelas 
mãos de Kurt Nimuendaju – um dos papas da 
etnologia brasileira, ao lado de Herbert Baldus, 
que também o orientou, no Museu Paulista 
e na Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo, onde foi aluno livre. Entre 1942 e 1965 
documentou em fotos e filmes a natureza e a 
vida de mais de vinte tribos indígenas, quando 
estas ainda resguardavam características 
originais de suas culturas. 
O acervo Schultz, 
pertencente à família, 
aguarda uma instituição 
de pesquisa que possa 
recebê-lo, certamente 
com patrocínio privado.
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Ernesto [que enviou a foto] é o bebê, o outro é o Candinho, o últi mo fi lho de minha mãe que morreu no parto dele. 
E eu, bem quieti nha, guardando as forças para brigar na velhice! No fundo a Prefeitura Municipal e o telhado ao 
lado da Prefeitura era a nossa casa.  (Niède Guidon)

álbuM
de

FaMília

Ernesto e
Cândida Guidon, 

pais de Niède
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Ao lado: Niède e Vilma 
desembarcam no Alto 
Xingu, junto à aldeia 
Mehinaku, onde estão os 
índios ceramistas Waurá, no 
começo dos anos 1970.

No meio à esquerda: Niède 
verifi ca rede ao lado de índio 
Waurá, do grupo Aruak, no 
Alto Xingu

Embaixo à direita: Niède 
Guidon trabalha no campo, 
no Lot, sudoeste da 
França, diante da casa que 
reconstruiu com Vilma Chiara 
no começo dos anos 1970.

Embaixo à esquerda: Niède e 
Vilma “posam” no escritório 
da casa já pronta. Aqui 
elas fi zeram a primeira 
classifi cação das pinturas 
rupestres da Serra da 
Capivara. 



CoMeÇo da MissÃo No Piauí

áGueda vilheNa vialou 
foi arqueóloga do Museu Paulista, 
onde trabalhou com Luciana 
Pallestrini, Silvia Maranca, Margarida 
Davina Andreatta e Vera Penteado 
Coelho. Em 1974 fez mestrado na 
USP orientada por Luciana Pallestrini 
com um estudo da indústria lítica do Sítio Almeida, município 
de Tejupá, em São Paulo. Também sob orientação de 
Pallestrini, defendeu sua tese de doutorado na USP em 1980, 
sobre Tecno-tipologia das indústrias líticas do Sítio Almeida 
em seu quadro natural, arqueo-etnológico e regional. Ainda 
em 1974, participou da equipe de Annette Laming-Emperaire 
que escavou a Lapa Vermelha IV, na região de Lagoa Santa, 
em Minas Gerais, presenciando o achado de Luzia, a mais 
antiga brasileira conhecida, como se revelaria depois. 
Casada desde 1976 com Denis Vialou, do Muséum National 
d’Histoire Naturelle, em Paris, onde é professora adjunta.

deNis vialou é doutor em 
Letras e Ciências Humanas, professor 
e diretor de uma unidade de pesquisa 
de paleontologia humana no Muséum 
National d’Histoire Naturelle, associado 
ao CNRS – Conselho Nacional de 
Pesquisas Científicas, na França. Ao 
se dedicar à pré-história do Homo 
sapiens durante o Pleistoceno Superior, 
principalmente na Europa e no 
continente americano, Vialou acabou 
se vinculando à pesquisa no Brasil. 
O casal Vialou sempre foi reticente 
quanto às datações pleistocênicas do 
Piauí. Quando Águeda me recebeu 
para uma entrevista, Denis Vialou 
preferiu não se manifestar sobre as 
pesquisas de Niède Guidon.

Osteodermo de uma 
preguiça-gigante trabalhado 

como adorno. Encontrado 
pelo casal Vialou no Mato 

Grosso, em 1997

Sílvia Maranca estaria nas primeiras escavações na Serra da Capivara, ao lado 
de Niède e Águeda Vilhena de Moraes, já pela Missão Franco-Brasileira para o 
Piauí, em 1973. Eu a encontrei em duas das temporadas de pesquisa de campo 
para este livro, em São Raimundo Nonato. Ela se declara amiga de Niède “há uns 
cem anos”. Apesar da proximidade, prefere se hospedar no hotel, quando vem a 
São Raimundo Nonato, o que faz com frequência. Niède disse uma vez que Silvia 
seria a sua sucessora. Questão polêmica, não pelo gabarito arqueológico, mas 
porque Niède cuida pessoalmente de tudo, numa missão quase impossível. 

Muito tímida, Silvia fugia da câmera o tempo todo. Combinei de gravar uma 
entrevista com a lente virada para o “nada”. E tive uma belíssima aula de 
cerâmica pré-histórica, sua especialidade. Ela e Niède têm uma amizade 
“implicante”, pode-se dizer, ou seja, Niède, sobretudo, implica com ela o tempo 
todo. Ela finge não perceber que é de propósito e responde “zangada”, chega a 
ser cômico. Isso quando não resolvem discutir em italiano, que Niède também 
fala com fluência. Silvia é taxativa: “Niède precisa de gente para pensar”. Aguda 
percepção. Depois Silvia me passou as anotações que fez, com lembranças dos 
primeiros tempos, e que integram este livro, misturadas às outras falas.

Águeda Vilhena, casada com o arqueólogo francês Denis Vialou desde 1976, 
me recebeu em Paris para uma entrevista sobre sua experiência no Piauí. Desde 
1983 participa com o marido da missão franco-brasileira no Sítio Santa Elina, no 
Mato Grosso. Em 1997, encontraram um osteodermo – fragmento de carapaça 
dérmica – de uma preguiça-gigante, trabalhado como adorno, numa camada 
datada de 25 mil anos. Apesar das datações pleistocênicas encontradas por 
eles, os Vialou não questionam a teoria americana de ocupação das Américas 
exclusivamente pela Beríngia, no hemisfério norte, há apenas 14 mil anos3. 

3  Ao ler os originais, Águeda acrescentou: “Sabe-se que houve, no entanto, várias outras possibilidades de 
penetração no continente americano com passagens pela Beríngia durante o Pleistoceno Superior”.
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aNNeTTe eMPeraire, “MadriNha” 
de NiÈde e vilMa eM Paris

Harald Schultz era dezessete anos mais velho que Vilma. Fotógrafo e etnólogo, foi 
discípulo de Nimuendaju, que trabalhou com Rondon no Serviço de Proteção ao 
Índio. Morreu precocemente aos 56 anos de idade, de um derrame. Era hipertenso 
e não sabia. Quando ele morreu, no começo de 1966, Vilma ficou desorientada. A 
amiga Niède salvou-a, convidando-a para irem juntas para Paris. Uma tia avisara 
Niède que o regime militar estava de olho nela. Com a ajuda de Annette Laming-
Emperaire, que viria a dirigir seu doutorado sobre as pinturas do sudeste do Piauí, 
Niède conseguiu para a amiga uma bolsa de trabalho no Musée de l’Homme, no 
Trocadéro de Paris. Vilma deveria reorganizar as coleções americanistas do museu. 
Ela própria, Niède, conseguiu uma bolsa do CNRS, o Centre National de Recherches 
Scientifiques.

Quando as duas vieram ao Brasil em 1970, Niède aproveitou a carona de Vilma, que 
precisava passar na aldeia dos Krahô, no atual Tocantins, para  fi nalmente conhecer as 
pinturas do Piauí. 

O povo KrahÔ é hoje consti tuído por cerca de duas mil 
pessoas, cuja reserva fi ca no nordeste do estado do Tocanti ns. A 
língua ti mbira pertence à família Jê, por sua vez incluída no tronco 
Macro-Jê, em que mais se aproxima da língua kayapó. A luta 
atual dos Krahô e seus parentes Apinajé é contra a construção 
da Hidrelétrica de Estreito, que afetaria o equilíbrio ecológico da 
região.

KurT NiMueNdaJu 
(1883-1945), alemão de 
nascimento, adotou o nome 
indígena ao se tornar respeitado 
estudioso e defensor dos índios 
brasileiros, sobre os quais publicou 
importantes trabalhos.

desde 1966 Niède fizera amizade com a antropó-
loga Manuela Carneiro da Cunha, que se tornou 

vizinha na distante cidadezinha de Cardaillac, no Lot, 
sudoeste da França, onde Niède e Vilma reformaram 
com as próprias mãos uma velhíssima e bela ruína. 
Antes disso, elas moraram em Laboudie. O filho de 
Vilma, Alex, hoje radicado em Paris, lembra que aju-
dava na reforma durante as férias. O pai de Manuela, 
Nicolas Ligeti, empresário do setor de plásticos em 
São Paulo, concordou em dar o jipe para elas empre-
enderem a viagem até a aldeia krahô e as pinturas ru-
pestres do Piauí. 

Vilma e Niède carregam pedra na reforma 
da “Boule Blanche”, casa no Lot



Tratava-se de um projeto – hoje questionável – de ajudar os 
Krahô a se tornarem criadores de gado, já que a caça de que 
dependiam para a alimentação tinha escasseado com a vizi-
nhança das fazendas dos pecuaristas. 

Claro que não deu certo, mesmo com a renovação do fi-
nanciamento e da assistência técnica por mais cinco anos 
do Comitê Francês contra a Fome, ligado à FAO4! Como 
também não deu certo a tentativa de aumentar a produ-
tividade da roça dos Krahô com o plantio intensivo. À 
luz dos conceitos da agroecologia, de que não se falava 
na época, eram os técnicos que deveriam ter aprendido 
com os índios a plantar tudo misturado, como nasce na 
natureza... Quanto a tentar ensiná-los o que acreditavam 
ser melhor para eles, como a pecuária, ficou a lição de que 
nada pode ser imposto a um grupo humano como sen-
do o melhor para ele, quando esse esforço não encontra 
eco no próprio grupo... Os índios concordavam com tudo 
que os franceses diziam. Quando eles viravam as costas, 
matavam o boi e comiam. Cadê o boi? Nós comeu. Agora 
queremos mais gado...

MaNuela CarNeiro da 
CuNha, portuguesa de Cascais, 
formou-se em Matemáti ca mas passou 
à Antropologia, doutorando-se na 
Universidade Estadual de Campinas, 
em São Paulo, em 1976 e tornando-se 
professora ti tular da USP. Autora de 
vários livros sobre os índios brasileiros, 
sua história, mitos e direitos civis, é 
organizadora da importante obra de 
referência “História dos Índios no Brasil”, 
de 1992, na qual Niède Guidon escreveu 
sobre as ocupações pré-históricas. Agora 
em 2008 voltou ao Parque Nacional 
Serra da Capivara pela primeira vez 
em vinte anos, para visitar a velha 
amiga. Atualmente é professora da 
Universidade de Chicago, nos Estados 
Unidos, e consultora de um projeto 
multi disciplinar de desenvolvimento 
sustentável na Amazônia, ao lado do 
marido, o antropólogo Mauro Almeida.

de KraolÂNdia a sÃo raiMuNdo NoNaTo

Mas então lá foram elas pela Belém-Brasília, a bordo do Land Rover, em 1970. Ano do 
Brasil tricampeão mundial de futebol, milagre econômico, ditadura sangrenta de Gar-
rastazu Médici nos subterrâneos da repressão política. Brasil, ame-o ou deixe-o. Mas 
isso não importava naquelas lonjuras. Em Itacajá entraram para a aldeia, na altura do 
atual estado do Tocantins. A reserva dos Krahô, criada em 1951, só seria homologada 
por decreto em 1990, como Kraolândia, nos municípios de Goiatins e Itacajá, entre os 
rios Manoel Alves Grande e Manoel Alves Pequeno, afl uentes da margem direita do 
Tocantins. 

– Eu estava com dinheiro para comprar 40 cabeças de gado para os Krahô, que eu já co-
nhecia muito bem. Eu tinha passado uma longa temporada entre eles em 1954 – lembra 
Vilma, que tem muitas fotos dessa época. – Depois disso fui para a França, retomei a an-
tropologia mais moderna, estruturalista. Fiz meu mestrado sobre as bonecas de cerâmica 
dos Karajá. O doutorado, eu fi z sobre a relação do homem com o espaço na sociedade 
krahô. Assisti as aulas na Sorbonne, mas os seminários que deram origem à tese foram na 
École des Hautes Études en Sciences Sociales. 

4  Food and Agriculture Organizati on, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação.
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À esquerda: Vilma Chiara passeia com amigos Krahô, quando ainda havia pouca aculturação, só os chapéus 
de palha revelam o contato com os caboclos. À direita: O corte horizontal no cabelo, marcado com vermelho, 
separa o mundo da luz, em cima, do mundo da morte, embaixo. Foto Harald Schultz, em torno de 1960

Vilma ainda faria interessantes comparações entre a cultura krahô e algumas cenas repre-
sentadas nas pinturas das tocas piauienses. 

– De lá fomos em direção a Santa Filomena, em Pernambuco, tirando uma reta, a voo de 
pássaro, até São Raimundo Nonato – descreve Vilma. Niède, que dirigia o Land Rover, 
mencionou numa entrevista ter levado dois dias inteiros para vir de Floriano até São Rai-
mundo, um trajeto que hoje leva três horas.

A viva impressão que elas causaram ao chegar não ficou registrada na memória de Vilma. 
Mas ela lembra muito bem da chegada na Toca do Paraguaio, há 38 anos, pela primeira 
vez. Ela e Niède Guidon. 

– A gente subia aquelas escarpas, era terrível – conta Vilma Chiara. E acrescenta uma 
informação surpreendente: – Ela tinha problema de altura.

Perguntei depois a Niède sobre a possível fobia de altura. E ela:

– Vilma deve ter se referido a uma vez que passei mal quando subimos numa muralha, 
na França. Mas é que eu tinha bebido na véspera... – explica, de forma não muito convin-
cente. Mas acrescenta: – Quando eu estou trabalhando, é como se me anulasse. Não há 
espaço para problema pessoal.

Isso, sim, parece Niède Guidon. Pequena mas atlética, Niède sempre pareceu desafiar os pró-
prios limites. Talvez por isso, vencendo o receio diante da enorme chaminé que mergulhava 
no Serrote do Sansão, lá foi ela, descendo por uma escadinha flexível, com a roupa de pro-
teção contra abelhas apenas embrulhada num pacote, para não dificultar a descida... Isso foi 
em 1986. Cerca de trezentas abelhas “europa” quase a mataram. Todo o grupo foi atacado 
também. Silvia Maranca ficou tão nervosa com o estado da amiga que passou o volante do 
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observaÇÕes da velha raPosa
Niède Guidon

Em 2003, Niède Guidon escreveu sobre algumas das experiências daqueles 
primeiros tempos:

“Como a água era difícil e ninguém queria carregar mais água do que precisava para 
beber, era comum passarmos 16, 20 dias sem tomar banho. Andando na caatinga, no 
sol, escavando, imundos todos. Somente limpeza superficial com aqueles lencinhos 
de papel, com cheiro de lavanda! Por isso que todos punham suas redes o mais 
longe possível uns dos outros! E talvez por isso que nenhum mosquito transmissor 
de doenças queria nos picar! Combatíamos os flebotomus  com o mau cheiro.

Quando devíamos andar muito, trinta, quarenta, sessenta quilômetros, ninguém 
parava ou bebia. Andar rápido, pensando em uma imensa fonte que jorra água 
gelada nos esperando no fim do caminho, olhando em frente, procurando chegar o 
mais rápido possível. Parar, descansar, beber, é prolongar o martírio. [O segredo] é o 
prazer do dia em que todos voltam para suas casas, seus amigos, sua cidade. E tendo 
tudo aquilo para contar, aquelas aventuras de arrepiar os cabelos, que deixavam a 
todos com inveja. E, depois de três ou seis meses nesse regime, a maravilha de 
poder ir a todos os restaurantes, comer todas as comidas, a manteiga, o pão, o 
queijo, os doces. Beber todos os champanhes, porque havia muitos quilos que 
tinham ficado na caatinga do Piauí! Temos o melhor spa do mundo, aproveitem!”

carro para Fátima Barbosa, a caminho do hospital. As más línguas na 
cidade ainda inventaram que ela, Silvia, teria tentado fugir! 

Quem sabe, analisando a relação custo-benefício, Niède Guidon possa 
concluir que valeu a pena ser tão dura consigo mesma. Suas realiza-
ções aí estão, para o benefício de todos. E o fato é que, sob a sua dire-
ção, todo mundo se enquadra, nem pensar em agir de outra forma!

Silvia Maranca confirma:

“Na Serra Branca foram 57 quilômetros de sobe e desce serra, per-
corridos por nós em algo como oito horas. Acho que o ritmo era 
de seis quilômetros por hora, sem parar para nada. Niède dizia 
que não se podia parar, senão ficava mais difícil. Mas nunca pude 
comprovar a veracidade disto, pois ninguém, em sã consciência, 
naquelas condições, se propõe a andar 57 quilômetros parando, 
somente para testar a teoria! Eu acho que a Niède contou com isto 
para que andássemos ligeiro... Também não dava para se medir 
cansaço. Chegando ao local era iniciar imediatamente o trabalho 
–fotos, anotações, montagem do acampamento – até as cinco da 
tarde, quando nos preparávamos para jantar e dormir. Isto era ne-
cessário pois quanto mais rápido – e bem, ça va sans dire – mais cedo 
se voltava ao arroz, feijão e bode [cardápio da pensão], que na volta 
do campo nos parecia um banquete!”

Maria de FáTiMa 
barbosa é professora 
de Bioarqueologia da 
Universidade Federal do Vale 
do São Francisco, Univasf, 
em São Raimundo Nonato. 
Bióloga formada pela 
Universidade de Campinas, 
veio pela primeira vez à região 
para estudar os morcegos, 
em 1986 (era conhecida por 
“Batfátima”). No episódio 
das abelhas, ela quase 
não foi atingida, porque se 
encontrava num ponto mais 
alto e tinha experiência por 
causa do pai apicultor: cobriu 
o nariz com a roupa, para elas 
não sentirem a sua respiração, 
e controlou o medo, para 
não atraí-las com o cheiro. 
Segundo seu testemunho, 
há espécies animais que 
haviam desaparecido do 
Parque e que voltaram graças 
à ação de preservação e 
combate à caça, como o 
jacu, o tatu-bola. Em 2004, 
mudou-se para São Raimundo 
Nonato, quando se criou o 
curso de Arqueologia. De 
agosto de 2006 a agosto de 
2007 foi chefe do Parque 
Nacional Serra da Capivara. 
Hoje estuda como se 
interrelacionam os vestígios 
animais e humanos nos 
sítios arqueológicos, se eram 
animais domésticos, se foram 
utilizados em rituais, se 
eram predadores ou foram 
predados pelo homem, tema 
do seu doutorado na UFPE.
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eXPeriêNCia do Che

Uma comparação: segundo o diário de Che Guevara, um guerrilheiro caminha, em média, 30 quilômetros 
por dia. Claro que com uma mochila de 30 quilos às costas, e todos os dias. Mas o ritmo da equipe de 
Niède era surpreendente, sobretudo para cientistas nem sempre atléticas, como Silvia... que até hoje 
fuma desbragadamente, para desespero de Niède.

Choro de CriaNÇa
revela sePulTura

Voltemos ao ano de 1970, quando Vilma e Niède chegaram 
à região pela primeira vez. Apesar de cadastrada como a 
número um, a Toca do Paraguaio só seria escavada depois, 
em 1978. Segundo Nilson Parente, o trabalho começou no 
Gongo, onde ele próprio havia encontrado um esqueleto 
dentro de uma urna, em 1953. Tem até uma história que ele 
conta de todos ouvirem um choro de criança, que os guiou 
até um esqueleto enterrado... de uma criança! Isso depois 
de desenterrarem dois outros esqueletos. Para Nilson, os 
pais ou avós daquela criança. Anos depois, Niède e Anne-
Marie Pessis encontrariam outros nove esqueletos no Gon-
go. Nilson jura que todo mundo ouviu o choro5. 

Bem, Silvia Maranca diz que pelo menos nas histórias de 
caçada de onça ele exagera um pouco, teriam sido deze-
nas, mas ele mostrava um único couro de onça vermelha. 
Faltou conferir esse choro de criança com Joãozinho da 
Borda, que eu não encontrei. Mas encontrei sua filha, de 
29 anos, hoje estagiando no Museu do Homem America-
no. Seu nome: Niède.

vilMa “vê” daNÇa de Mulheres 
KrahÔ Nas PiNTuras

– O que primeiro me chamou a atenção foi a diversidade 
das pinturas – comenta Vilma, sobre a chegada na Toca do 
Paraguaio – Mais parece um pan-indianismo, do que a ex-
pressão de uma só etnia. E há algo na representação de uma 
cena, em que as figuras humanas têm os braços exagerada-
mente curvos, que sugere movimento. Parecido com o da 

aNNe-Marie Pessis, 
arqueóloga francesa, é um 
dos cérebros da FUMDHAM, 
Fundação Museu do Homem 
Americano, ao lado de Niède 
Guidon. Graduou-se em 
Sociologia na Universidade 
Católica do Chile, no tempo 
de Salvador Allende (1970-
1973). Depois de obter a livre-
docência em Arqueologia na 
Université de Paris-X, com um 
trabalho sobre arte rupestre 
pré-histórica, fez o doutorado 
em Antropologia Visual 
(Cinematografia) em Paris 
I – Panthéon-Sorbonne, com 
o famoso documentarista 
Jean Rouch (1980), criador 
do gênero etno-ficção. Como 
professora, Pessis atuou na 
Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, em Paris, 
na Universidade Federal do 
Piauí, em Teresina, e até hoje 
é professora da Universidade 
Federal de Pernambuco, em 
Recife, onde dirige a pós-
graduação em Arqueologia. 
Em 2005, foi a principal 
responsável pela implantação 
do curso de Arqueologia em 
São Raimundo Nonato, da 
Universidade Federal do Vale 
do São Francisco. Atualmente 
coordena o projeto de 
Registro Fotogramétrico dos 
Sítios do PARNA Serra da 
Capivara.

5  Durante a festa dos 10 anos do Museu do Homem Americano, em novembro de 2008, Niède me confirmou, 
sem maiores detalhes, que “todo mundo ouviu”. O fato não foi registrado no Caderno de Campo, de 1973. São 
sepulturas primárias (não houve novo enterramento dos ossos), dentro de urnas, os esqueletos ainda com restos 
de pele envoltos em croá, fibra com que se fazem redes até hoje. Na 3a. sepultura, a cabeça estava dentro de uma 
cabaça. E no Gongo são pelo menos três tocas, Gongo I, II e III.
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dança das mulheres krahô, quando elas cantam para o sol nascer, conduzidas por um 
sacerdote, com um chocalho na mão... e não tem nenhum arco e fl echa! Será que eles não 
usavam ou não era importante representar? 

Nessa entrevista, que gravei em vídeo em abril de 
2008, nos jardins do Museu Oscar Niemeyer, em 
Curitiba, Vilma mostra como é a dança das mulheres 
krahô, voltadas para o leste, a origem da luz, a vida. 
Associada ao vermelho. O oeste é o escuro, a morte, 
associada ao preto... O branco é neutro. Ela ainda fa-
ria muitas outras revelações sobre o universo krahô 
que, se não bastam para interpretarmos as pinturas 
da Serra da Capivara, pelo menos são um sugestivo 
exemplo de como devemos ser humildes e reconhe-
cer nossa impossibilidade de “ver” como nossos an-
tepassados viram aquelas mesmas fi guras. 

Croá ou Caroá, também conhecido por gravatá (Neoglaziovia variegata), é uma bromeliácea 
nati va do nordeste brasileiro, de fi bras longas e resistentes, usada até hoje para cordas ou tecido rústi co. 
No Síti o do Mocó e em João Costa, na região da Serra da Capivara, há anti gas artesãs que fazem cestos e 
outros uti litários costurando as fi bras em círculo, como se costuma fazer também com o capim dourado, 
da região do Jalapão, no Tocanti ns.

aNoTaÇÃo No CaderNo de CaMPo eM 08.05.73

No ritual representado na parede do 

Baixão da Vaca, as fi guras ajoelhadas têm 

os membros prolongados, sugerindo o 

movimento da dança das mulheres krahô.

Dentro da Urna (no lado 

direito de quem olha do

E para W) há uma vasilha 

arredondada de cerâmica, 

sob esta vasilha o crâ
nio 

de uma criança – a vasilha 

estava emborcada sobre

o crânio e sob este,

rede de croá.
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NiÈde PÕe MÃos a obra

Niède Guidon começou ali a documentação fotográfica dos sítios, que seriam o objeto de 
estudo de sua tese de doutorado nos anos seguintes. Naquela primeira visita, que durou 
uma semana, elas inspecionaram sete abrigos com pinturas. Mas Niède combinou com 
vários “guias”, que, naquela época, eram caçadores: quem localizasse novos sítios com 
pinturas ganharia uma gratificação por cada um. Quando ela voltou, em 1973, havia 52 
novas tocas identificadas!

– Vi que era realmente uma coisa diferente e que tinha mui-
to a fazer – limita-se a dizer, comentando a primeira impres-
são. – Fiz toda a documentação necessária para apresentar 
um projeto a Paris, pedindo a formação de uma missão. Esse 
projeto foi aprovado e era “O homem no sudeste do Piauí, da 
pré-história aos dias atuais, a relação homem-meio.” A justifi-
cativa do meu projeto é que essa região é uma zona de contato 
entre duas grandes formações geológicas, com diferenças de 
meio ambiente muito importantes. 

Essa explicação Niède me deu ao volante, mais uma vez, en-
quanto subíamos a cuesta pela BR-020, quando se descortina 
a bela paisagem da planície pré-cambriana. Foi no dia em que 
lhe perguntei sobre um local que ela “batizou” de “Praia do 
Éden”. Naturalmente, hoje uma praia seca. 

CuesTa é um termo 
que vem do espanhol 
e que significa “costa”, 
possivelmente uma alusão 
ao limite abrupto dessa 
forma de relevo, como 
uma falésia à beira-mar. 
É formada por camadas 
sedimentares que se 
inclinam suavemente para 
um lado e, de outro, é 
cortada por uma escarpa. A 
erosão é sempre maior nas 
vertentes escarpadas do 
que nas suaves, o que leva 
ao recuo dessas escarpas.

o ÉdeN Foi aQui

Foi o que me garantiu Niède, referindo-se à rique-
za de recursos que a região oferecia para o homem 
pré-histórico: 

– Era uma região absolutamente fantástica até 
dez mil anos atrás. Ao norte era floresta amazô-
nica e aqui era mata atlântica. Havia vegetação 
de planície e de montanha. Uma riqueza natu-
ral imensa, não apenas suficiente para alimentar 
mas também para incitar culturalmente os ho-
mens. Essa diversidade, essa segurança, deve ter 
provocado uma evolução cultural muito marca-
da. Por isso eu digo que o Éden foi aqui. Não o 
Éden moral judeu-cristão – ressalta, concluindo 
com malícia: – Aqui, depois de todos comerem a 
fruta, foram muito felizes! 

A cachoeira do Sono, no Jalapão (TO), 
faz lembrar como foi o sudeste do 
Piauí há milênios.
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PiNTuras eraM e CoNTiNuaM MisTÉrio

Àquela altura, em 1970, ela só tinha a arte rupestre, não havia qualquer estudo crono-
lógico nem estratigráfico. Ela pensava que as pinturas tinham de 500 a 700 anos, era o 
que se acreditava na Europa, naquele momento,  sobre o nosso continente. Mais tarde se 
descobririam provas de que havia comércio entre a África, a América do Sul e o Caribe, 
muito antes de Cristóvão Colombo chegar às Antilhas. A presença africana na região do 
golfo do México, por exemplo, aí por volta de 1200, ficou gravada nas feições dos tótens 
com figuras de lábios grossos, claramente negroides. 
 
Entre carregar pedra para a obra na casa do Lot e semear os tomates que comeriam na salada, 
Vilma ajudou Niède na minuciosa tarefa de tabular tantas informações, nos anos seguintes. 
Aliás, ouvi falar que Niède chegou a ganhar um prêmio pela qualidade de seus morangos...6 

Ela desconversa quando, por mais de uma vez, pedi que sistematizasse os conceitos que 
criou para analisar esse conjunto tão rico e diferenciado, único no mundo.– Agora mudou 
tudo, com as novas datações – justifica. – Mas então o que muda? – insisto. – Ah, isso é que 
é fantástico na arqueologia. Novas descobertas nos obrigam a reanalisar tudo. A tradição 
Agreste tem que ser objeto de um estudo detalhado. Trabalhei em sítios onde ela aparente-
mente era mais recente. Com a continuidade do trabalho, descobrimos que era mais antiga. 
Quer dizer, na arqueologia e na pesquisa em geral, hoje você descobre uma coisa, amanhã 
os novos dados derrubam os dados anteriores7.

o Trabalho CoMo “eNGeNheira” das esTradas

Quem acompanha Niède nas saídas matinais pode pensar que ela só se preocupa com as 
obras de conservação dos sítios e das estradas internas do Parque, como aconteceu com o 
repórter Marcelo Leite, da Folha de São Paulo, que a procurou em 2000, para ouvi-la so-
bre a polêmica com Walter Neves e o colega francês André Prous. Ora, ela simplesmente 
não estava a fim de botar lenha na fogueira. 

De fato, ela adora realizar coisas palpáveis, trabalhar como engenheira. Diz que aprendeu 
com o pedreiro e o carpinteiro que começaram a obra na casa que ela e Vilma reformaram no 
Lot, no sudoeste da França. Para as estradas do Parque, ela teve a orientação de um engenhei-
ro amigo, que veio de São Paulo com mais um colega, professor da Escola Politécnica: 

– O DNER8  não conseguia fazer aqui uma estrada. E a nossa, que foi feita em 1992, nunca 
mais foi interrompida – explica Niède, enquanto percorremos o traçado da antiga BR-020, 

6 Lendo os originais, Rosa Trakalo acrescentou: “O morango pesou 400 gramas!” Quem me contou essa história 
foi Adauto Araújo, paleoparasitologista da Fundação Oswaldo Cruz, mais um pioneiro da Serra da Capivara 
que mantém o laço profissional e afetivo com a Fumdham e, particularmente, com Niède Guidon. Ele e Marcia 
Chame, outra cientista de primeira hora, lá estavam na festa de comemoração dos 10 anos do Museu do 
Homem Americano, em novembro de 2008, a três mil quilômetros de casa!

7 Veja os quadros “A Polêmica sobre a Toca da Bastiana”, à página ...  e “Os Métodos de Datação em 
Arqueologia” à página ...

8 Antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, atual DNIT – Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes.
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que passava toda dentro do Parque. – Você está vendo, aqui tem um muro de contenção. A 
estrada tem que ser sempre mais alta que os lados, e sempre com escoamento para a água.  

Justiça se faça, as estradas são quase sempre de terra, revestidas de piçarra nos trechos 
mais vulneráveis, com canaletas e “gamelas” para a água das chuvas torrenciais, que 
caem no inverno. Mas em excelente estado de conservação. Niède ainda lembra que todo 
arqueólogo precisa de boas noções de contenção de encostas.

– De toda maneira, na Pedra Furada, nós já tínhamos um pe-
daço de fi gura caída, datada de 17 mil anos. Todo mundo 
acha que o homem inventou uma coisa num lugar e aí saiu 
pelo mundo espalhando. Não é assim, todos os homens sa-
íram da África, com um mesmo patrimônio genético. Esse 
patrimônio evoluiu com as mutações, mas as diferenças 
são  mínimas. Se você pensa que a diferença entre nós e o 
chimpanzé é de 0,8 por cento, imagine a diferença entre os homens, 
tinham mais ou menos os mesmos genes. Então as maneiras de se 
reagir aos enigmas da natureza são mais ou menos as mesmas. Na 
África, na Austrália, quase ao mesmo tempo, os homens começaram 
a pintar. Na Europa, as pinturas eram consideradas mais antigas por-
que foram os europeus que começaram a pesquisar. Mas hoje já se 
sabe que há 60 mil anos a Austrália era povoada também9. Eu acho 
que por isso a pesquisa é interessante, está sempre mudando.

o desCobridor de TouMaÏ, CoM seTe MilhÕes de aNos

Eu ouviria algo semelhante de Michel Brunet, o paleontólogo francês que descobriu Toumaï, o crânio do 
mais anti go hominíneo já encontrado, com sete milhões de anos, no improvável deserto do Chade, país 
da África Central. O nome Toumaï10  foi dado pelo presidente do Chade e signifi ca “esperança de vida”. 
É um Sahelanthropus tchadensis. Até então, todos os hominíneos ti nham sido encontrados na África do 
Sul ou Oriental (Quênia e Eti ópia), inclusive Lucy, a famosa Australopithecus afarensis de 3 milhões e 
duzentos mil anos. Brunet veio ao Brasil em outubro de 2008, a convite do Quai d’Orsay francês, em apoio 
à Semana de Ciência e Tecnologia, organizada pelo governo brasileiro. 

Acompanhei a visita que ele fez ao síti o paleontológico de São José do Itaboraí, no estado do Rio de 
Janeiro, onde foi a convite da arqueóloga Maria Beltrão, do Museu Nacional. Maria convidou-o para 
comandar as escavações do síti o que ela localizou em 1970, na anti ga mina de calcário da empresa de 
cimento Portland, onde a dinamite revelou ossos fósseis de preguiça-gigante e outros exemplares de 
megafauna exti nta. Ela está convicta de que é possível encontrar algum fóssil de Homo Erectus no local, 
pela presença de ferramentas líti cas associadas aos achados. 

Diplomati camente, o emérito professor do Collège de France não disse que sim nem que não. Ele já é 
escaldado em ser alvo de polêmicas acadêmicas! Pelo mesmo moti vo, foi evasivo quando lhe perguntei se 
sua descoberta reforça a hipótese de Niède Guidon, de possível povoamento das Américas diretamente 
da África, via Atlânti co11. 

RECONHECIMENTO

Niède fez nessa 
região o que 
nenhum político 
fez, e eu sou tes-

temunha disso, justa-
mente porque o interesse 
dela é a pesquisa científica, 
a preservação da natureza, 
o bem estar da população, 
o desenvolvimento regional. 
Niède é um exemplo do que 
um político deveria ser.

Silvia Maranca, arqueóloga 
pioneira da Serra da Capivara

9  Walter Neves comenta: “Ainda não foi comprovado”.

10 Toumaï leva trema sobre o “i” porque, em francês, se leria “tumé”, e Brunet diz “tumai”.

11 “Pergunta, aliás, idiota!” – observa Walter Neves, sem cerimônia. 
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os KrahÔ aTuais

O fato é que quando um grupo de índios krahô foi convidado a visitar 
alguns sítios de pinturas rupestres na Serra da Capivara, por ocasião 
da comemoração dos 500 anos do “descobrimento”, em 2000, espon-

taneamente eles se reconheceram em algumas pinturas... E dançaram, 
diante de Niède, exatamente como Vilma Chiara havia mostrado. 

O episódio foi relembrado por Mrãiti Krahô, representante dos Povos Indígenas na co-
memoração do décimo aniversário do Museu do Homem Americano, em São Raimundo 
Nonato, em novembro de 2008. Naquela ocasião, em 2000, foi também devolvido à tribo 
um machado de pedra polida em forma lunar, símbolo sagrado de poder e sabedoria. Al-
guns desses machados foram encontrados nas escavações. Segundo Niède constatou com 
Vilma na própria tribo, os Krahô não sabem mais fabricar esses machados, mas utilizam 
nos rituais os que encontraram na fl oresta.

Que segredos ainda poderiam ser revelados pelo estudo de povos que sobreviveram aos 
massacres dos colonizadores europeus? Seriam alguns deles descendentes de grupos que 
aqui chegaram há 4 mil, sete mil, dez mil ou setenta mil anos?


