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RESUMO 

 

Os sítios de arte rupestre, termo convencionalmente definido e utilizado por um grande 

número de pesquisadores, são manifestados desde o período Paleolítico. Os estudos 

desenvolvidos que buscam entender a presença desses sítios arqueológicos não são 

notórios no estado de Sergipe. Nesses termos, houve a preocupação em desenvolver  

uma pesquisa mais detalhada sobre a arte rupestre e o universo simbólico de seu 

produtor, visto que o município de Canindé de São Francisco é apontando  como  local 

de grande potencial arqueológico e suscita discussões a respeito. Ao analisar as figuras 

aplicando o método semiótico, percebeu-se que os sítios com arte rupestre inseridos na 

Fazenda Mundo Novo, podem ser lidos como signos que comunicam. Cada qual possui 

particularidades e similaridades quanto aos tipos de signos expostos,  sendo a cor um 

dos elementos simbólicos compartilhado  entre os indivíduos vivendo na área. A 

abordagem semiótica para a arte rupestre foi possível devido o estabelecimento dos 

campos subdisciplinares na Arqueologica, consolidados na última década. 

 

Palavras-chave: Arte Rupestre; Arqueologia Contextual; Semiótica;  Signo; 

Arqueologia. 
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ABSTRACT 

 

THE LANGUAGE IN SYMBOLIC RUPESTRES PAINTINGS OF THE MUNDO       

             NOVO FARM – SERGIPE 

 

 

The sites of rock art, term conventionally defined and used by a great number of 

researchers, about this subject, are expressed since the Paleolithic. The developed 

studies aimed to understand the presence of these archeological sites are not notorious 

in Sergipe State. In these terms, there was a concern to develop a more detailed research 

on rock art and the symbolic universe of its producer, since the Canindé de São 

Francisco is pointing as a place of great archaeological potential and raises discussions 

about it. When analyzing the figures applying the semiotic method, it was noticed that 

the sites with rock art inserted into the Mundo Novo Farm can be read as signs that 

communicate. Each has its own peculiarities and similarities in the types of signs 

displayed in a color of the symbolic elements shared among individuals living in the 

area. The semiotic approach to rock art was made possible by the establishment of 

subdisciplinary fields in Arqueologica, consolidated in the last decade. 

 

 

 

Keywords: Rock Art; Contextual Archaeology; Semiotics; Sign; Archaeology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Durante muito tempo os estudos sobre arte rupestre apresentavam dicotomias, 

desde o confronto acadêmico relacionado à utilização do próprio termo, e embates 

teórico-metodológicos. Aspectos, entretanto, considerados relevantes para o avanço das 

pesquisas rupestres. Assim, as discussões ampliadas na Arqueologia a partir de poucas 

décadas, possibilitaram novos olhares sobre esse tipo de manifestação, e a arte rupestre 

passa a ser considerada como um vestígio pré-histórico importante, constituído por 

códigos de comunicação. Essa forma de registro visual reporta uma ação do homem 

ocorrida desde o período Paleolítico e nos possibilita perceber fragmentos de sua 

subjetividade e atentar para o mundo simbólico. Esse tipo de manifestação apresenta-se 

de forma diferenciada, da mesma maneira que seus autores o são. No entanto, percebe-

se que há um número expressivo de pesquisadores que tendem a homogeneizar a 

discussão referente a arte  rupestre  no Brasil. Entretanto, alguns arqueólogos tendem a  

problematizar e  ampliar   a partir de novas  fontes de informação, inclusive,  atinente ao 

simbolismo .  

Neste sentido, a presente  dissertação tem como objetivo geral  descrever e 

analisar as figuras dos cinco sítios arqueológicos do platô sergipano, visando 

compreendê-las enquanto signos de comunicação, e o que  representaram para os grupos 

sociais nesse cenário. Quanto aos objetivos específicos preocupou-se em: 1) vericar o 

contexto arqueológico e ambiental onde estão inseridos os sítios; 2) analisar as pinturas 

rupestres  enfocando as temáticas; 3) avaliar a repetição temática entre os cinco sítios 

em questão e a distribuição espacial dos mesmos. 

A motivação para este estudo surgiu a partir do meu primeiro contato ainda na 

graduação com pinturas parietais em sítios arqueológicos localizados na Fazenda 

Mundo Novo, município de Canindé de São Francisco no Estado de Sergipe. O mundo 

que eu não tivera contato presencial até então me fez refletir e perceber o quanto amplo 

é o universo desses grupos sociais, e como são complexas suas habilidades cognitivas. 

Apesar de encontrarmos estudos disponíveis em literaturas específicas, as pinturas e 

gravuras possibilitam diferentes formas de interpretações. De uma maneira geral, 

estudar a cultura material deixada pelas sociedades dentro de um passado longínquo, 
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permeia pelo campo da ambiguidade, visto que a materialidade pode levar o 

pesquisador a diversos caminhos interpretativos, surpreendendo-o.  

Este trabalho justifica-se pela necessidade de avançar a um estudo mais 

aprofundado sobre arte rupestre e o universo simbólico deste produtor.  Apesar de toda 

a complexidade que a cerca, possibilita maior entendimento se analisada não apenas sob 

seu aspecto material explicitado nas paredes, e sim, compreendida como produto das 

ações humanas, e como tal, carregada de intencionalidades e subjetividades. Nesse 

sentido, identificar os vestígios deixados nas rochas parietais, tratá-los como signos 

passíveis de comunicação é o desafio do pesquisador. Acredito na importância da 

aplicabilidade do método semiótico para maior entendimento dos grupos sociais, 

possuidores de uma alta capacidade cognitiva, cuja característica, possibilitou o 

desenvolvimento da complexidade que envolve esse tipo de manifestação. Como 

pesquisadora, foi possível inferir, que a semiótica aplicada aos estudos das figuras 

parietais dos cinco sítios resultou no entendimento de signos, como símbolos que 

comunicam. Assim, essa pesquisa pretendeu gerar novos dados e suscitar discussões 

pertinentes.  

Tanto a literatura tradicional quanto as pesquisas que seguem, estimulam o uso 

de novas ferramentas para melhor resultado na abordagem dos sítios de arte rupestre. 

Além disso, pensando em contribuir para uma Arqueologia através de novas  

possibilidades de estudo, buscou-se apoio bibliográfico em áreas afins.  

Pode-se destacar o arqueólogo André Leroi-Gourhan, que através de seus 

trabalhos com introdução de conceitos iniciados no estruturalismo impulsionou debates 

que levantaram novas possibilidades interpretativas para o campo de estudo rupestre, e a 

não separação do sujeito e objeto. De maneira geral, as reflexões e ideias nas pesquisas 

arqueológicas permitiram maior autonomia dentro das esferas sociais e individuais. 

As abordagens relacionadas à semiótica em Arqueologia são provenientes de 

correntes pós-processualistas e da Arqueologia Cognitiva que se firmaram nas últimas 

décadas e buscam fundamentar-se nas teorias de Ferdinand de Saussure, criador da 

semiologia (linguística), e por seus seguidores estruturalistas e pós-estruturalistas 

associadas a teorias de Lévi-Strauss, cuja metodologia de análise é baseada em quadros 

comparativos. A semiótica em seu sentido mais amplo é uma ciência que possibilita 

estudar o papel dos signos como parte integrante e ativa das relações sociais.  

Os estudos semióticos no campo da Arqueologia são recentes. As primeiras 

discussões tiveram início há poucas décadas no Brasil, despertando alguns 
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pesquisadores para novas reflexões e produções na arte rupestre. Entretanto, tais 

reflexões acerca dos signos como sistema simbólico na arte rupestre foram abordadas  

de uma forma específica por  Azevedo Netto  (1994) e Costa (2012).  

Nesse sentido, as produções sobre arte rupestre possibilitam refletir que alguns 

arqueólogos acreditam que a compreensão dos significados dos sistemas simbólicos 

permanece distante de ser alcançada. Porém, conferem que é possível compreender a 

existência dos sistemas simbólicos e sua atuação dentro de um determinado contexto. 

Além disso, foi possível observar que os grupos sociais materializavam ideias que são 

compreendidas como objetos portadores de signos e que comunicam através de suas 

significações, havendo de certa forma, necessidade de aprofundar o conhecimento da 

área em questão. 

Vale salientar, que a cultura material para essa pesquisa será analisada sob a 

abordagem da Arqueologia Contextual devido à possibilidade de um estudo mais 

abrangente desta materialidade, e por propagar a não dissociação do indivíduo, seu 

produtor.  A Arqueologia Contextual chama a atenção para o fato de que a leitura 

simbólica da cultura material pode adentrar no campo da não intencionalidade de seu 

significado, ou seja, ultrapassar significados conscientes. 

A estrutura deste trabalho foi composta em quatro capítulos assim distribuídos: 

O primeiro capítulo refere-se ao Referencial Teórico Metodológico, onde foram 

tratados conceitos de signos e o método semiótico. Além disso, discutidos aspectos 

relacionados à cultura material e sua importância para as interpretações arqueológicas, e 

ainda, um pequeno recorte sobre Arqueologia Cognitiva e o uso dos símbolos.  Faz uma 

breve apresentação sobre as correntes teóricas e a influência que cada qual exerceu nos 

estudos da arte rupestre no Brasil. Ainda nesse capítulo preocupou-se em apresentar os 

métodos e técnicas aplicados  para o entendimento desse tipo de manifestação buscando 

autores consagrados.  

O segundo capítulo apresenta um histórico das abordagens arqueológicas em 

relação à arte rupestre no Brasil. Preocupou-se discutir aspectos relacionados ao 

problema de pesquisa em arte rupestre para maior entendimento da importância das 

análises das figuras dos painéis enquanto signos constituídos por sistemas de códigos 

simbólicos. Procurou-se ainda, apresentar novas abordagens para pesquisas relacionadas 

à arte rupestre no Nordeste. Foi feita uma breve apresentação histórica das tradições 

rupestre no Brasil e seus principais expoentes. 
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Embora a arte rupestre em nosso território desde longa data vem sendo alvo de 

pesquisas é nas discussões sobre esse tipo de manifestação que se nota existir grandes 

lacunas para o entendimento desses registros deixados nas paredes rochosas. E isso se 

dá devido a uma cronologia que se distancia da nossa, visto que o produtor desse tipo de 

manifestação há muito tempo está ausente. Nesse sentido, entendemos que, as teorias, 

os métodos e técnicas apresentadas pela Arqueologia e áreas afins, se bem aplicadas, 

possibilitam encurtar esse distanciamento entre o passado e presente, na tentativa de 

preencher as lacunas existentes. Apresenta ainda, discussões atuais e múltiplas 

abordagens e possibilidade para o estudo para a arte rupestre, argumentadas através de 

publicações, dissertações e teses. 

O terceiro capítulo apresenta o contexto arqueológico e o contexto ambiental do 

município de Canindé de São Francisco.  Foi feito um breve relato sobre o histórico das 

pesquisas na região e na área em questão, e ainda, considerados e apresentados alguns 

resultados acadêmicos recentes sobre arte rupestre. Esclarece a relação do contexto 

ambiental com os sítios: sítio João, sítio Dom Helder, sítio Patrocina, sítio Cândido e 

sítio Josefa. Estando estes sítios implantados em uma área de platô e cercados pela 

vegetação da caatinga, foi possível notar que esses grupos sociais se relacionavam com 

a fauna e flora local, a ponto de representá-las nas paredes rochosas. Além disso, é 

possível notar que o rio São Francisco foi um fator importante para os indivíduos 

vivendo na área em questão, devido à constatação de signos que lembram embarcações.  

O quarto capítulo reservou-se para a apresentação dos sítios estudados, os dados 

obtidos através da pesquisa, e apresentação dos resultados. De acordo com a aplicação 

do método semiótico nas figuras dos sítios, foi possível fazer interpretações sobre esse 

tipo de manifestação e aferir sobre a presença de um sistema de códigos. Os desenhos 

geométricos estão quantitativamente representando os painéis dos cinco sítios, 

sugerindo que os indivíduos compartilharam códigos simbólicos. A pouca distância 

entre os sítios não interferiu na liberdade do produtor ao expressar a arte rupestre nos 

painéis. Ainda assim, cada qual apresenta elementos que denotam particularidades, e 

elementos em comum, demonstrando não haver uma regra geral imposta pelos grupos 

sociais.  

 Nesse contexto, tanto o referencial teórico/metodológico quanto os dados 

tabulados, resultaram em relevantes interpretações acerca dos grupos sociais vivendo na 

área em questão. Além disso, constatou-se a possibilidade de abordar a arte rupestre 

através de outro viés, para entender como se deu a organização dos sistemas simbólicos.  
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Entretanto, a liberdade de escolha teórico/metodológica pode levar justamente 

ao limite de estudo. Cabe salientar que uma das grandes limitações para esse estudo se 

deve à distância temporal entre o pesquisador e os produtores sociais desse tipo de 

manifestação. Estamos cientes que as nossas interpretações são sempre carregadas de 

intencionalidade. Mediante isso, as leituras que fazemos da cultura material estão 

sujeitas a todo o momento a críticas e novas interpretações. Assim, o objetivo dessa 

pesquisa foi de tentar compreender as figuras através da descrição e análise, para 

constatar sistemas de códigos simbólicos entre os indivíduos vivendo na área em 

questão.  
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CAPITÚLO 1 

 

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Considera-se que a análise das figuras rupestres através de outras abordagens 

teóricas, possibilita uma releitura do objeto a partir de novas perspectivas, visando um 

olhar reflexivo sobre o universo simbólico do indivíduo, permitindo múltiplas 

interpretações do seu modus vivendi. 

 

1.1 - A cultura material enquanto suporte simbólico 

 

O homem sempre teve fascínio em conhecer a própria mente desde o primeiro 

momento em que começou a produzir objetos preciosos. Para Clark (1980), a ideia de 

reconstrução do passado resulta não só em descobrir e sim na interpretação dos 

vestígios materiais para compreensão de seu modo de vida que, “é comparativamente 

recente”. O homem na Idade Média, cujo em sua maioria não tinha interesse pelo seu 

passado de acordo com Clark (1980), provavelmente se houve interesse foi somente 

pensando nos vestígios da antiguidade clássica. O interesse pelos restos materiais dessa 

época marcou o início da Arqueologia na cultura ocidental, a transição entre a 

civilização antiga e o período moderno. (CLARK, 1980, p.21).  

No início do século XX, a noção de cultura material se firmou enquanto corpo e 

se tornou praticamente necessária em diversas áreas do conhecimento. Por razões 

metodológicas, muitos intelectuais ligados ao pensamento marxista voltaram-se à 

cultura material cuja expressão específica surge no ano de 1919, de acordo com Bucaille 

e Pesez (1989), através do decreto de Lenine que cria na Rússia a Akademiia Istorii 

Material’noi Kul’turv marcando sua elementar legalidade institucional.  Essa data firma 

a passagem entre a fase de elaboração e a sua maturação entre a ideia de cultura material 

e sua ligação com o socialismo em geral e o marxismo em particular. O decreto de 

Lenine revela a historia da cultura material que passa ingressar oficialmente no campo 

da história como instrumento intelectual acabado (BUCAILLE & PESEZ, 1989: p.7). 

Assim os estudos pré-históricos, embora dedicados à interpretação da arte 

rupestre, de acordo com Bucaille & Pesez (1989), estavam direcionados essencialmente 
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a ossadas e utensílios. Os estudiosos da pré-história foram desde muito cedo levados de 

certo modo até obrigados pela força das circunstâncias ao estudo da cultura material. 

Porque os objetos arqueológicos bastante concretos não permitiam outra coisa, e ao 

contrário do historiador, quem estudava a pré-história não tinha à sua disposição fontes 

de arquivo escritas (BUCAILLE & PESEZ, 1989: p.8). 

Dentro desse pensamento a cultura material se limitaria apenas às explorações de 

fontes históricas. Assim, os documentos escritos estariam passando por graves 

implicações visto que, na media em que se recua no tempo os documentos tornam-se 

cada vez mais escassos. Nesse sentido, para fugir das limitações, a Arqueologia 

enquanto ciência possibilita através de seus métodos e destreza heurística, que a cultura 

material possa ser observada de uma forma muito mais abrangente, valorando aspectos 

relacionados ao cotidiano, aos gestos e hábitos do indivíduo que as produziu. 

Dando continuidade a essa discussão cabe salientar, que a Antropologia 

desenvolvida pelo filósofo e sociólogo francês Émile Durkheim, contribuiu de forma 

relevante na noção de cultura material. De acordo com Bucaille & Pesez (1989, op.cit.,), 

a Antropologia tem dado maior atenção para os fenômenos socioculturais coletivos e 

recorrentes. A noção de cultura material de Durkheim, de acordo com esses autores, 

estava atrelada à tentativa de descrição dos mecanismos gerais. 

Sendo assim, pode-se constatar que a cultura material não foi definida ainda com 

exatidão apesar de ter percorrido todo o campo epistemológico. A expressão específica 

“cultura material” permanece restrita diante dos múltiplos aspectos que compõe essa 

noção (BUCAILLE & PESEZ, 1989, p.13).  

Buscando fazer um breve retrospecto dentro da Arqueologia, a cultura material 

sob a ótica processualista, era passiva e estaria determinada por um contexto histórico 

concreto permitindo dessa forma, definir as relações humanas específicas em 

determinadas circunstâncias. Seu significado simbólico relegado ao segundo plano e o 

objeto visto como uma ferramenta para responder ao meio ambiente. Contrapondo-se a 

essas ideias, os pós-processuais defendiam a ideia de que a cultura material se 

comportava de forma ativa sendo esta manipulada pelo homem e responsável pelas 

mudanças sociais (Hodder, 1982a). Assim, a cultura material, de acordo com Miller & 

Tilley (1984), possibilitou transformar as ideologias através das interpretações de 

mundo (RENFREW & BAHN, 2008: p.112). 

Percebe-se que a Arqueologia Pós-Processual surgiu como resposta às limitações 

interpretativas encontradas na Arqueologia Processual. As críticas fundamentais 
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focavam-se na maneira com que a Arqueologia Processual aplicava-se nas tecnologias 

adaptativas, uma visão da ciência positivista e a adoção de uma antropologia 

transcultural de forma generalizada. De acordo com Renfrew & Bahn (2008), as 

primeiras críticas feitas à Arqueologia processual foram sentidas num primeiro 

momento, na Grã-Bretanha e Escandinávia.  Incomodava a forma com que a cultura 

material era tratada, ou seja, em termos de processo adaptativo em longo prazo.  

Em consequência, o estudo do simbolismo da cultura material verificava o 

crescimento dos grupos sociais, Wobst (1977), não levando em consideração que a 

cultura material permeava pelo campo antropológico, portanto, carregada de 

significado. Os pós-processualistas tinham como base os estudos dos antropólogos: 

Turner (1969), Bourdieu (1977) e Sahlins (1977) que defendiam a cultura material 

como portadora de significados através da experiência de mundo do homem vivendo em 

sociedade, demonstrando a ambiguidade dos simbolismos (RENFREW & BAHN, 2008: 

p.111). 

Dessas tomadas de posição sobre cultura material, Hodder (1992) alimenta a 

discussão de que um dos aspectos mais fascinantes para muitas pessoas é que a 

Arqueologia possibilita atravessar o abismo que separa as Artes das Ciências e 

possibilita reunir as Ciências Sociais, desde as mais suaves até as Ciências mais duras, 

visto que, a razão que justifica essa ligação está centrada no caráter duplo da cultura 

material. 

The artifacts studied by archaeologists tell us about history but not in 

the language of the historian. The archaeologist deals in things and yet 

it is material following the laws of the non-human world. The term 

itself captures the duality of „material‟ and „culture‟ (HODDER, 1992: 

p.11). 
 

Dentro da riqueza da reflexão teórica, Preucel (2006) vê a cultura material como 

sendo fruto da prática social podendo ser definida como “manifestation of culture 

through material fabrications”. Henry Glassie, (1999) e Preucel, (2006) entendem como 

cultural material, produto tangível relacionado à conduta humana, enquanto que para 

Vere Gordon Childe, a cultura material é abrangente, e representa comportamentos, 

pensamentos e crenças. A cultura material para Hodder (1982c: p.85) centra-se na 

prática social ativa, não sendo um reflexo passivo do comportamento humano. Assim 

sendo, existe uma dimensão semiótica relacionada à cultura material, já que esta é 

resultado da atividade humana (PREUCEL, 2006, p.5). 
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Para estabelecer uma posição de um estudo sobre a materialidade, Hodder 

(1992), alega que cultura material carrega problemas de dualidade e para resolvê-los é 

necessário usar o que se tem disponível de técnicas científicas. Conforme afirma o 

autor, a Nova Arqueologia que surgiu nos anos de 1960 e 1970 prestou pouca atenção 

nas questões simbólicas e ideológicas, afigurando-se estar lidando apenas com uma 

hermenêutica chamada ciência ocidental. Assim, a cultura material pode ser vista como 

parte da expressão cultural e significado conceitual, onde o autor afirma ser possível ir 

além dos usos físicos imediatos e adentrar nos significados simbólicos mais abstratos. A 

cultura material de acordo com Hodder (1992) é mais parecida com uma linguagem a 

ser interpretada, cujo significado vai além das propriedades físicas.  

 Através das discussões, pode-se observar que a cultura material não age 

somente no quantitativo, e sim, abrange aspectos qualitativos, evocando nesse sentido, 

uma dimensão social e simbólica. Deste ponto de vista, podemos dizer que os 

significados simbólicos são compostos por códigos e regras que se diferenciam entre 

uma cultura e outra e não são determinados a partir de assuntos econômicos, biológicos 

e problemas de usos físicos. De acordo com Hodder, a Arqueologia pode estar lidando 

com uma dupla hermenêutica, e que ao traduzi-la entre uma cultura e outra, pode 

tornando-se um problema (HODDER, 1992: p.11). 

Como bem observa Hodder (1992), a abordagem inadequada da ciência natural 

universal que tratava os objetos como sendo apenas produtos do mundo físico se tornou 

inadequada. Entretanto, a cultura material constituída de significados conceituais de 

diferentes maneiras, necessitou distinguir significado de intenção. De acordo com o 

autor as intenções não esgotam os significados dos objetos, pois pode haver significados 

conceituais que passam despercebidos tanto pelo fabricante quanto pelos que fazem uso 

do objeto (op. cit., p.13).  

Ou seja, a cultura material era analisada apenas através de sua função utilitária. 

As diferentes perspectivas teóricas tiveram papel relevante na Arqueologia, pois 

possibilitaram que os pesquisadores buscassem novas abordagens resultando em vários 

insights interpretativos. A cultura material não pode ser vista dissociada de quem a 

produziu visto que é resultado das ações humanas em todo tempo e lugar e está 

condicionada a valores sociais e ideológicos. É possível notar ainda que a cultura 

material possui elementos de persuasão nesse sentido, revela aspectos que demonstram 

determinadas intencionalidades de seu produtor, ou seja, simboliza algo. 
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Pode-se observar até então que a cultura material é construída simbolicamente. 

Uma das formas dessa construção simbólica apontada por Hodder (1982) é tratá-la 

como se fosse um texto. Nota-se que existem dificuldades na leitura de metáforas 

textuais. Entretanto, através de comparações entre as palavras e o objeto, é possível 

estender os estudos para alcançar a ciência Semiótica, através de leituras dos signos. 

Ferdinand de Saussure foi um dos principais colaboradores da semiótica, cujos 

trabalhos influenciaram no desenvolvimento do estruturalismo no campo antropológico 

de Lévi-Strauss (1963). A forma estruturalista derivada de Saussure e Lévi-Strauss foi 

relevante para a Arqueologia (RENFREW & BAHN, 2008: p.131). 

Lima (2011) chama atenção para relevância da cultura material e ressalta, 

Um aspecto, no entanto, pode ser considerado hoje uma página 

definitivamente virada no estudo da cultura material: o seu 

entendimento como um reflexo passivo de sistemas socioculturais. A 

cultura material é produzida para desempenhar um papel ativo, é 

usada tanto para afirmar identidades quanto para dissimulá-las, para 

promover mudança social, marcar diferenças sociais, reforçar a 

dominação e reafirmar resistências, negociar posições, demarcar 

fronteiras sociais e assim por diante (LIMA, 2011: p. 21). 

 

Diante das discussões, observou-se que a cultura material não é passiva, abrange 

uma dimensão cultural da sociedade, sendo produzida para diversos fins. Por esse 

motivo, se expandem inevitavelmente as possibilidades analíticas, ao mesmo tempo em 

que são incorporados aspectos simbólicos e cognitivos, constituindo assim, um campo 

ilimitado para os estudos da materialidade. 

Nesse sentido, deparamo-nos com cultura material, produto da ação humana, e 

que não poderá ser dissociada do contexto a qual se firmou e compõe. Beaudry (2007) 

assinala que o contexto é onde o significado se localiza se constitui, e ainda, fornece 

uma chave para as possíveis interpretações. Na recuperação do significado está a 

recuperação do contexto, pois possibilita estruturar significados a situações atuais bem 

como, está imbricado ao significado (BEAUDRY, 2007: p.85). 

 É notório o reconhecimento de que os objetos não são reflexos passivos da 

sociedade, e sim, participam das práticas sociais de forma ativa, estando repletos de 

significados. Assim sendo, a cultura material possibilita a construção das identidades 

sociais ao mesmo tempo em que produz cultura. A análise do seu significado permite 

uma maior compreensão e percepção do objeto. Para Alarcão (1995), a cultura material 

representa algo muito mais significativo, se observada para além da sua materialidade. 

Não podemos analisar o significado de um objeto sem remetermos 

para uma consciência que o investe de significado e transforma o 
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objeto numa fala, em algo que diz algo. A análise da cultura material 

como fala conduz-nos à procura do homem que fala, que se exprime, 

que manifesta ideias, ao homem como liberdade e imaginação e não 

ao homem como joguete de forças naturais, determinadas pelo 

ambiente, tal como a Nova Arqueologia, pelo menos numa fase 

inicial, o via. O homem não é apenas homo habilis, mas também 

homo loquens; e os objetos são coisas que falam (ALARCÃO, 1995: 

p. 19). 

 

De acordo com Funari (2006), em todas as sociedades, o contato humano se dá 

através do homem e natureza, e sua cultura representa a qualidade fundamental do 

homem e sua história. Nesse sentido, se faz relevante nos estudos arqueológicos, 

entender o contexto. Para Beaudry (2007), o significado localiza-se e constitui-se 

através do contexto onde este,   

[...] não somente estrutura significados por meio de uma amarração 

com situações e eventos atuais, como também é inextricavelmente 

ligado ao significado. A existência de um contexto implica, por um 

lado, na presença de significados funcionando dentro dele e, por outro 

lado, que os significados não podem existir na ausência dele 

(BEAUDRY, 2007: p. 86). 

 

De maneira geral, entendemos que a Arqueologia Contextual enfatiza a 

necessidade de compreender o objeto e seu significado para inseri-lo plenamente em 

seus diversos contextos. A mesma não sendo relativista, permeia entre os contextos 

culturais usando generalizações para compreender o outro. Porém, o autor ressalta que o 

movimento entre generalização e contexto se dá de forma contínua e instável 

(HODDER, 1992: p.15). 

Ou seja, toda a ação humana perpassa pelo processo criativo e interpretativo. 

Sendo assim, as regras gerais devem ser interpretadas levando-se em conta o contexto, e 

seus significados não podem ser absorvidos de forma passiva, já que são ativamente 

construídos.  

 

1.1.1 - Cultura material e o signo sob uma ótica estruturalista  

 

Sob uma ótica arqueológica estruturalista, é possível ver a cultura material 

“como elementos organizados em um sistema de signos que conduzem a um 

significado” (RENFREW & BAHN, 2008, p.13). Para esses autores, os objetos se 

organizam em relações paradigmáticas (comparações entre um objeto e outro) e 

sintomáticas (estudo de gênero/relação com o objeto). Alguns estudos denominados de 

formal ou de análise estrutural possibilitam verificar a estrutura (formal) de relações, 
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centrando-se nas distribuições de habitações (estruturas) domésticas e sua relação com 

os elementos que constituem um vaso cerâmico, por exemplo. 

 Lévi-Strauss (1963) considera que os sistemas de signos (não é regra) estão 

organizados por estruturas subjacentes, ou seja, proposições que podem ser expressos da 

seguinte forma: limpo/sujo, cultura/natureza, masculino/feminino. Esses tipos de 

enfoques foram aplicados em estudos que objetivavam encarar a variabilidade do 

registro arqueológico. Porém, a identificação de temas unificados como: 

natureza/cultura de acordo com McGhee (1977) são considerados demasiadamente 

abstratos e deterministas (RENFREW & BAHN 2008: p.131). 

O arqueólogo André Leroi-Gourhan, através de seus trabalhos com introdução 

de conceitos iniciados no estruturalismo impulsionou debates que levantaram novas 

possibilidades interpretativas para o campo de estudo dos grafismos rupestres, a não 

separação do sujeito e objeto as reflexões e ideias nas pesquisas arqueológicas, 

permitindo assim, autonomia dentro das esferas sociais e individuais, ou seja, o homem 

como indivíduo. 

 Annette Laming-Emperaire (1961) e James Deetz (1977), igualmente se 

apropriam de conceitos iniciados no estruturalismo para justificar seus trabalhos. Na 

década de 1980, Ian Hodder (1982) introduziu o estruturalismo na Arqueologia, 

negando assim, a ideia de uma ciência neutra e objetiva (PREUCEL, 2006: p.9). 

Entretanto, para os estruturalistas: a cultura é como uma linguagem, uma forma 

de expressão, ou um sistema de regras que regem significados ocultos.  Para os 

arqueólogos que tiveram influência no estruturalismo o material arqueológico significa 

a existência de outra forma de expressão cultural para tentar explicar a cultura através 

de suas regras subjacentes. 

Sob a ótica estruturalista, um signo alcança o seu devido significado através de 

posições de diferenças. Um signo é composto por duas partes: um significante que seria 

o símbolo e o significado que seria o conceito. De acordo com Preucel & Hodder 

(1996), o significado da cultura material é observado mais através da prática, dando 

menos ênfase em seu significado abstrato. Desta maneira, esses autores demonstraram 

que; 

Material-culture meanings are multiply coded and multidimensional 

while linguistic meanings are singly coded and linear, which implies 

that material culture is more ambiguous that language (PREUCEL & 

HODDER, 1996: p. 300). 
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Em síntese, a análise da cultura material através do estruturalismo conferido por 

Preucel & Hodder (1996, p.304), apresenta limitações que incluem a separação e 

abstração de cultura e natureza, parecendo existir pouca sensibilidade nas mudanças 

através de seu significado. O estruturalismo é utilizado como fase de análise do 

significado simbólico, aliado a uma forma particular de análise do contexto histórico. 

Nesses termos a cultura material é mais ambígua do que a linguagem e seu significado 

menos lógico, portanto, mais imediato. Mathew Johnson (2000) indicava que a cultura 

material observada sob o viés estruturalista pode apresentar regras que estão implícitas 

em determinadas formas culturais. 

Los arqueólogos influidos por el estructuralismo sugirieron que algo 

parecido ocurre con los objetos material es que descubrirnos en el 

registro arqueológico: los objetos serían, pues, otra forma de 

expresión cultural. Si se pretende explicar una cultura es preciso, por 

lo tanto, desvelar las reglas ocultas generadoras de las formas 

culturales (JOHNSON, 2000: p. 123). 

 

Além das possibilidades de estudos através de aspectos simbólicos e cognitivos, 

a cultura material é abordada sob um viés da fenomenologia.  Ainda que esta tenha sido 

despontada tardiamente na Arqueologia, revela-se importante, pois permite estudos 

sobre percepções e sensações das experiências de mundo do indivíduo, fazendo-se 

notar. Para Lima (2011),  

A chamada do movimento pós-processualista para a necessidade de 

incorporação dos aspectos simbólicos e cognitivos ao estudo da 

cultura material expandiu as possibilidades analíticas, abrindo 

caminho para a investigação de um domínio até então praticamente 

inexplorado pela Arqueologia: a dimensão sensorial das coisas 

materiais. Tendo em vista que as pessoas se comunicam todo o tempo 

com o mundo ao seu redor por meio dos sentidos, esta é uma 

dimensão que não pode ser suprimida simplesmente da investigação 

da materialidade (LIMA, 2011: p.20). 

 

Essas novas abordagens sugeridas pela Arqueologia Pós-Processual permite 

inferir-se que o campo de estudo da cultura material é amplo e complexo. Ainda assim, 

segue uma trajetória ascendente onde o seu entendimento como reflexo passivo de 

sistemas socioculturais podem ser deixados para trás ou virar as páginas. 

 

1.2 - Arqueologia Cognitiva e o uso dos símbolos – breve relato 

 

A Arqueologia Cognitiva possibilita entender as tentativas de reconstrução dos 

significados existentes nos objetos e os símbolos. Enquanto disciplina, os estudos 
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cognitivos tiveram inicio nos anos de 1960 e 1970 com a Nova Arqueologia ou 

Arqueologia Processual. Porém, se faz necessário uma metodologia que justifique os 

estudos de forma segura sobre o funcionamento da mentalidade dos povos pretéritos, e a 

maneira com que o “[...] funcionamento mental moldeaba sus comportamientos”. A 

recuperação do significado através da tradição hermenêutica, ou interpretativa sob um 

viés do Pós-processualismo surgido nas décadas de 1980-1990, teve seu início com 

trabalhos de R.G. Collingwood e do filósofo italiano Benedetto Croce. Alguns 

arqueólogos interpretativos buscavam compreender a mente humana dos indivíduos 

pretéritos (RENFREW & BAHN, 2008, op.cit.: p.46).  

A partir de 1970 começaram aparecer na literatura arqueológica alguns artigos 

sobre cognitivismo, dentre eles, de Flannery & Marcus (1976), que buscavam 

compreender os Indios Zapotecas através de suas crenças cosmológicas ligadas à sua 

subsistência. A Arqueologia Cognitiva continuou crescendo ao longo dos anos de 1980 

Kent V. Flannery (1976) ressalta que a Arqueologia Cognitiva ao mesmo tempo 

em que recebeu elogios foi criticada por alguns. Apesar de ter sido uma das mais 

recentes abordagens arqueológicas já era rotulada sem mesmo possuir definição. Até a 

década de 1960 as abordagens tinham valores positivistas e uma metodologia rigorosa 

com ênfase nos restos materiais. O comportamento de subsistência estava centrado na 

infraestrutura de sistemas culturais (PREUCEL & HODDER, 1996: p. 350). 

Observa-se que a Arqueologia Cognitiva vem se ocupando das evoluções e do 

crescente uso dos símbolos para compreender o mundo em termos de desenvolvimento 

da representação, produção e uso de descrições e outras manifestações icônicas da 

realidade e especialmente em forma pictórica. “La arqueologia cognitiva es el estúdio 

de las formas antiguas de pensamiento a partir de los restos materiales” (RENFREW 

& BAHN, 2008: p.46). 

Pode-se afirmar que os estudos ligados ao cognitivo nos remete a uma 

cronologia distante da nossa. Esse distanciamento implica em dizer que podemos 

apenas ter uma ideia de como viviam as sociedades. Diante do exposto, existem 

pesquisadores que buscam conhecer sobre evolução mental humana na tentativa de 

conhecer melhor as sociedades através do estudo da mente.  

O estudo sobre a evolução mental humana foi enfatizado por alguns autores, 

Leroi-Gourhan (1990); Renfrew & Bahn (2008); Martin (2008), onde argumentam que 

o aumento da capacidade craniana do Homo Sapiens Sapiens foi um dos prováveis 

fatores responsável pelo número expressivo de representações simbólicas manifestadas 
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em diferentes partes do mundo. Pesquisas revelam que fatores biológicos e naturais 

foram pertinentes no processo de desempenho físico e mental do homem, resultando  

uma nova forma de expressão.  

Existe, entretanto, um momento de controvérsia que se dá em relação ao 

momento do surgimento da fala e que grande parcela de arqueólogos comunga a mesma 

ideia do psicólogo Merlin Donald (1991), que a fala é um atributo exclusivo da própria 

espécie, o Homo Sapien Sapien, e dos hominídeos anteriores como o Homo erectus que 

se comunicariam através da mímesis (apreensão através de demonstração e imitação). 

De acordo com Renfrew e Bahn (2008),  

Con la aparición de nuestra propia especie y las subsiguientes 

migraciones que llevaron a la población de la mayor parte del mundo 

hace unos 40.000 años (con la excepción de América y Polinesia), 

parece que podemos asegurar que el desarrollo pleno de la habilidad 

verbal y la autoconciencia se instituyeron en atributo de todas las 

comunidades humanas (RENFREW & BAHN, 2008: p.48). 

 

Renfrew e Bahn (2008) exemplificam de forma compreensível, que, através de 

estudos do DNA, uma criança nascida nos dias de hoje, se diferenciam minimamente 

em seu conteúdo genético em relação a um nascido há 40.000 anos, sendo possível 

verificar o mesmo hardware.  “O que vai ser diferente é o software,” momento cultural 

apreendido a partir do nascimento. 

Os estudos de Steven Mithen (1998), sobre “A Arqueologia da mente; origens da 

arte, da religião e da ciência”, desencadearam inovações ao abordar temas do processo 

evolutivo do homem. Foi somente na década de 1990 que Mithen (1998), aproximou os 

estudos das sociedades que nos precederam através da teoria da cognição. Em seus 

estudos apropriou-se da Biologia evolutiva, Teoria da mente e Arqueologia Cognitiva 

para maior entendimento do comportamento social do homem. De acordo com o autor, 

a evolução da mente humana levou pelo menos seis milhões de anos. Período este 

crucial para o entendimento da evolução que separou as mentes humanas das dos 

chimpanzés, ou seja, um processo longo e gradual, após compartilharem do mesmo 

ancestral em comum. Essa evolução se faz notória através dos indícios comportamentais 

de nossos ancestrais, seus resíduos alimentares, utensílios de pedra e as pinturas 

rupestres.  

Nesses termos, para compreensão e evolução da mente humana se faz necessário 

remeter-nos à pré-história, onde as características singulares do intelecto humano 

surgiram.  
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A mente humana é estudada a mais de 200 anos por filósofos e psicólogos e 

ainda assim, foge às definições e explicações, levando-nos a todo o momento a infinitos 

questionamentos. De acordo com Ernest Cassirer (1994), grandes pensadores definiram 

o homem como animal racionale. Insatisfeito, sugeriu uma definição do homem em 

outro aspecto dimensional: o homem como um animal symbolicum. 

 A importância do estudo da mente para a Arqueologia demonstrada através de 

diversos autores, nos faz refletir sobre o surgimento das primeiras ferramentas líticas há 

dois milhões e meio de anos. De acordo com Mithen (1998), “os estudos da mente 

moderna facilitam a compreensão da mente dos nossos ancestrais, sendo mais fácil 

iniciar a busca pelo corpo ao invés do intelecto”. Tendo como subsidio a Psicologia, o 

autor acredita que é a partir da arquitetura mental humana moderna construída ao longo 

de milhões de anos de evolução que a mente da pré-história pode ser refeita.  “Podemos 

refazer a pré-história da mente pela arquitetura, primeiro expondo-a, posteriormente 

analisando-a em detalhes” (MITHEN, 1998: p.56). 

Ou seja, o Paleolítico superior fornece uma chave para a reestruturação da mente 

humana, atribuindo-se assim a expansão da cultura observada através da materialidade, 

onde o desenvolvimento físico e biológico foram aspectos que caracterizaram os 

elementos do domínio cognitivo. O que se pretendeu levantar foram as diferentes 

formas de entendimento do pensamento relacionadas ao cognitivo e +aos estudos sobre 

a evolução da mente do homem que são discursivos gerando nesse sentido, uma série de 

interpretações.  

Através das discussões, é claramente perceptível que foi no decorrer dos tempos 

que o homem foi capaz de adquirir características novas e descobrir outras maneiras de 

se adaptar ao seu ambiente. De acordo com sua estrutura anatômica, (CASSIRER, 

1994), possuiu um sistema receptor e um sistema efetuador, que juntos, formavam um 

equilíbrio assegurando sua sobrevivência. O sistema receptor conforme descrito por 

Cassirer (1994) tem ligação direta com estímulos externos recebidos, enquanto que o 

sistema efetuador é a reação através do entrelaçamento de ambos os sistemas. Além 

desses dois sistemas existe um terceiro elo que Cassirer (1994) descreve como: sistema 

simbólico. Essa nova aquisição permite que haja transformações humanas e que o 

homem inicia uma nova dimensão da realidade. O homem não está mais vivendo apenas 

dentro de um universo físico também passa a viver dentro de um sistema simbólico. 

 A linguagem, o mito, a arte e a religião são partes desse universo, são 

os variados fios que tecem a rede simbólica, o emaranhado da 
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experiência humana. Todo progresso humano em pensamento e 

experiência é refinado por essa rede, e a fortalece. O homem não pode 

mais confrontar-se com a realidade imediatamente; não pode vê-la, 

por assim dizer, frente a frente. A realidade física parece recuar em 

proporção ao avanço da atividade simbólica do homem (CASSIRER, 

1994: p.2). 

 

Na obra de André Leroi-Gourhan (1990) intitulada: o Gesto e a Palavra, o autor 

ressalta a importância da libertação locomotora humana, alegando ser o avanço 

responsável pelos estímulos cerebrais, resultando na criação das coisas. Ou seja, as 

condições motoras e a estruturação orgânica foram fatores relevantes para o surgimento 

da linguagem, e ainda, a evolução técnica proporcionou a apropriação do homem dos 

aspectos cognitivos.  

De acordo com alguns autores, o surgimento da arte se deu em detrimento a uma 

série de fatores. Fischer (1983), Leroi-Gourhan (1990) e Seda (1997) compartilham a 

mesma ideia, ou seja, acreditam que o surgimento da arte esteja imbricado com a 

capacidade humana de outorgar seu pensamento aos símbolos materiais. Com efeito, 

admitem que a linguagem e a comunicação são aspectos que outorgam maior poder de 

reflexão e lógica entre os grupos e essa comunicabilidade ligada ao cognitivo se deve à 

produção de objetos e o aprimoramento de técnicas de produção.  

Neste sentido, sob o olhar das novas abordagens, a arte rupestre deixa de ser 

vista de forma reducionista e passa a ser observada como elemento contextualizador de 

um espaço abrangendo o social e o cultural. 

 

 

1.3 - SEMIÓTICA: signos e sua natureza triádica 

 

Surge no século século XX duas ciências da linguagem,  de acordo com 

Santaella (2005). Uma delas é a linguística (linguagem verbal), a outra a Semiótica 

(toda e qualquer linguagem). O saber analítico permitido pela linguagem, [...] conduziu 

à legitimação consensual e institucional de que esse é o saber de primeira ordem, em 

detrimento e relegando para uma segunda ordem todos os outro saberes [...] 

(SANTAELLA, 2005, p.2).  

O estudo dos signos, de acordo com Nöth (2003), começa com as origens dos 

homens, pois entender e interpretar o mundo e os homens significa estudar signos. 

Porém, o advento da Ciência Geral dos Signos é de tempos mais recentes. A 
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Antiguidade grega tinha uma filosofia do signo, que era a teoria do conhecimento 

humano. A Idade Média desenvolveu a sua própria “doutrina dos signos”, que 

culminava numa tipologia elaboradíssima dos signos. Na Renascença foram publicadas 

mais obras significativas sobre os signos, sob designações, tais como: scientia de signis 

ou tractatus de signis (NÖTH, 2003: p.38).  

Para discutir o  termo semiologia e o termo semiótica, apropriou-se de leituras 

de alguns autores, entre eles o autor Winfried Nöth (2003), que desenvolve um 

panorama abrangente da semiótica. De acordo com este autor, o termo semiologia e o 

termo semiótica  tem raízes nas palavras gregas semeion, „signo‟ e sema, „sinal, „signo‟, 

e ambas atuam no campo dos signos e dos sinais. Semeiotiké, forma não grega, surgiu 

pela primeira vez no campo medicinal através do médico grego Galeano de Pérgamo 

(1939-199), que classificou o diagnóstico médico  através do processo semêiosis
1
. A 

forma grega semeiótica vinculada à medicina dos séculos XVII e XVIII, estava presente 

na forma latina semiótica. A partir do século XVII, surgem as primeiras variáveis do 

conceito semiologia, sendo relevante sua terminologia para respaldar o conceito 

semiótica. 

A teoria geral dos signos em sua Semeiologia metaphysike foi aplicada na 

medicina em meados do século XVII, para designar o ensino dos signos. Seguidamente, 

surge o termo semiótica referindo-se à Teoria Geral dos Signos abrangendo o 

conhecimento da natureza humana denominada de semiótica morali. O filósofo John 

Locke (1632-1704) em sua teoria epistemológica: Essay Concerning Human 

Understanding (1690) já no final do século XVII definiu a semiótica como semeiotiké 

referindo-se a uma das áreas do conhecimento humano.  De acordo com Nöth (2006), 

Locke via a semiótica como sinônimo de lógica. 

A semiótica estruturalista funda-se através de grandes nomes. Teve como 

principal expoente Mongin-Ferdinand de Saussure (1857-1913) cuja proposta volta-se à 

linguística estrutural mais concretamente, à psicologia social. Posteriormente Roland 

Barthes (1997), que define a semiótica como uma ciência voltada a qualquer sistema de 

signo levando em consideração seus limites, e Umberto Eco (1976) que apresenta a 

Teoria da Semiótica, embasando-se em Saussure e outros autores que sugiram em datas 

anteriores. 

                                                 
1 Semêiosis de acordo com Nöth (2003) refere-se à designação dada pelos antigos de semeiótica, sem 
incorporá-la até então com a Teoria Geral dos Signos, porém, ligada ao aprendizado médico. Na filosofia 
da Idade Média, seus estudos (Teoria Geral dos Signos) eram dados com doctrina ou scientia de signis. 
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Observa-se que o desenvolvimento da semiologia ocorreu paralelo à semiótica 

de Charles Peirce. Os processos sígnicos voltavam-se à Semiótica, surgindo dúvidas 

entres os chamados semioticistas. Questionava-se se havia diferença entre os campos de 

pesquisa da Semiologia e a Semiótica. 

Peirce (1995), preocupou-se em configurar conceitos sígnicos gerais como 

forma de suporte para qualquer ciência aplicada. Entretanto, existem diversos tipos de 

Semiótica. A diferença entre uma ou outra é a delimitação de seu campo de estudo e a 

concepção. Porém, todas buscavam investigações relacionadas a signos ou 

significações. 

Na semiótica de Peirce, o signo tem uma natureza triádica, podendo ser 

analisado em si mesmo através de suas propriedades internas, respaldando-se no seu 

poder para significar algo e os efeitos que produz nos seus receptores, quer dizer, nos 

tipos de potencial interpretativo despertados no seus usuários. Rodrigues (2000), 

acrescenta outros atributos ligados aos estudos semióticos, referindo-se a semiótica 

como fornecedora de utensílios, permitindo que o olhar descubra o sentido das coisas. 

Dessa forma, a disciplina  semiótica se torna um exerício sistemático de percepção dos 

fenômenos como algo primeiro nas experiências de mundo. 

Para Azevedo Netto (1994),  a semiótica é compreendida da seguinte forma: 

Entendendo-se semiótica como a teoria que tenta dar conta do 

universo simbólico humano, e não como uma abordagem ligada à 

linguística, de modo independente, pode-se buscar compreender as 

relações que os signos (entidades representativas) estabelecem entre 

si, e qual a lógica que perpassa por estas relações (AZEVEDO 

NETTO, 1994: p.12). 

 

1.3.1 Definições de signo – breve histórico 

 

O desenvolvimento dos estudos dos signos e suas significações  são 

apresentados através de Aristóteles e Santo Agostinho e a  filosofia escolástica 

medieval, onde retratavam dentro de uma linguagem; a gramática, a dialética e a 

retórica. Posteriormente a literatura nos apresenta outros tratamentos notáveis de signos, 

em Roger Bacon, Santo Tomás, Duns Escoto e ainda, Ockham, autores que estudaram 

alguns aspéctos semióticos, principalmente o papel dos signos. Porém, é na Escolástica 

pós medieval,  posterior ao Renascimento, que surgem os primeiros capítulos dedicados 

ao estudo geral dos signos (BEUCHOT, 2004: p.78). 
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Na filosofia moderna pós século XVII, os estudos dos signos voltados à 

semiótica e a filosofia da linguagem, segundo Beuchot (2004), decaem 

consideravelmente. Isso se deve ao interesse da modernidade nos aspectos voltados ao 

epistemológico. Nesse período surgiram alguns propulsores que deram grandes 

contribuições à semiótica, sendo um dos grandes expoentes,  John Locke que deu o 

nome semiótike à essa disciplina e ainda, Charles Sanders Peirce, que através das 

propostas baseadas em Locke, amplia o campo da semiótica. Outro nome importante 

dentro dos estudos semióticos é Charles Morris.  Esses pensadores possibilitaram a 

construção da semiótica moderna, suas fontes, fundamentos e seu desenvolvimento 

(BEUCHOT, 2004: p.128). 

O filósofo John Locke (1632-1704)  lançou a ideia de uma ciência independente 

dos signos e não conseguiu realizá-la, sendo resgatada por Peirce em um momento 

posterior. Peirce, define seus estudos através  da filosofia e da lógica. Considerando que 

as definições de signos são múltiplas,  Santaella se apropriou de uma, dentre tantas 

outras definidas por Peirce. 

Um signo intenta representar, em parte pelo menos, um objeto que é, 

portanto, num certo sentido, a causa ou determinante do signo, mesmo 

se o signo representar seu objeto falsamente. Mas dizer que ele 

representa seu objeto implica que ele afete uma mente, de tal modo 

que, de certa maneira, determine naquela mente algo que é 

mediatamente devido ao objeto. Essa determinação da qual a causa 

imediata ou determinante é o signo, e da qual a causa mediata é o 

objeto, pode ser chamada o Interpretante (Peirce, apud Santaella, 

2003: p.12). 

 

 O signo de acordo com Santaella (2003), é algo que representa alguma coisa, o 

objeto. O signo entretanto não é o objeto, apenas o representa, retratando-o ao mesmo 

tempo para um interprete. Para Alarcão (1995), os signos são meios de comunicação 

onde a cultura material é transmissora de mensagens. O objeto nesse sentido seria, o 

emissor, e o receptor o responsável pela interpretação contida nos significados. 

Charles Sanders Peirce (1995), dada à substancialidade de sua teoria, denomina 

de Ciência Semiótica onde tende ao analisar as atividades e ações dos signos, exigiu-se 

nesse sentido, um estudo mais profundo da evolução da semiótica enquanto ciência, e 

maior atenção teórica. A definição de signo de Charles Peirce é mais abrangente do que 

a definição saussureana. A tríade proposta por Peirce (1995) permite ser aplicada a 

fenômenos sem considerar o homem como emissor. Nesse sentido, a semiótica não 

pode ser reduzida apenas a uma teoria ligada a aspectos comunicativos, pois excluem os 

signos de outros comportamentos e fenômenos da categoria sígnica. Assim, para Perice,  
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Um signo, ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo 

representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente 

dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais 

desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante do 

primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto. 

Representa esse objeto não em todos os aspectos, mas com referência 

a um tipo de idéia que eu, por vezes, denominei fundamento do 

representâmen (PEIRCE, 1995: p.46). 

 

De maneira a estabelecer uma teoria semiótica capaz de considerar uma ampla 

gama de fenômenos ligados ao signo, Eco (2000) define como signo [...] todo lo que, a 

partir de una convención aceptada previamente, pueda entenderse como alguna cosa 

que esta en lugar de outra” (ECO, 2000: p. 34). 

Um signo portanto, sempre está constituido por elementos expressivos inseridos 

de maneira convencional em relação a outros elementos nele contidos. Toda vez que 

essa correlação é reconhecida pelo homem, o signo estará presente. De acordo com Eco 

(2000), o signo não é uma entidade física e nem uma entidade semiótica fixa, e sim,  um 

lugar de encontro de elementos independentes e passíveis de mudanças. Nesse sentido   

age através de dois sistemas diferentes: expressão e conteúdo, ao mesmo tempo em que 

é agregado por uma relação mútua codificadora. Ainda a respeito de signo, é importane 

ressaltar que  existem numerosas classificação sobre eles. Beuchot (2004: p. 8), revela 

não haver um acordo geral, e que é necessário se contentar com aqueles que resistiram 

oo tempo, levando-se em conta, as objeções. 

O pragmatismo concebido por Peirce é um método lógico-semiótico que permite 

aclarar as ideias. A semiótica peirciana em anexo ao pragmatismo, apresentam 

distinções de duas áreas, porém, com vínculos estreitos. A primeira, de acordo com  

Fidalgo & Gradim (2004/2005),  refere-se à taxonomia, cuja proposta está centrada na 

sistematização e classificação dos mais váriados tipos de signos, e a segunda, uma 

lógica cujo objetivo é verificar seu modo de funcionamento, ou seja, entender como os 

signos significam. Para além desses aspéctos, procura ainda, entender o desempenhado 

dos signos no processo cognitivo e experiências de mundo do homem (FIGALGO & 

GRADIM, 2004/2005: p.141). 

Peirce (1995) através de seu esquema, propõe divisão e categorização dos 

signos. A semiótica triádica apresenta o modo de funcionamento do signo onde a 

semiose é concebida à partir da tríade. Segundo Fidalgo & Gradim (2004/2005), a 

aplicação das categorias a cada um dos elementos do signo; representamen, objeto e 

interpretante, que resultam nos tipos e qualidade dos signos, denominados triádicos. A 
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forma canônica de ação triática centra-se na relação de doação. O esquema seguinte 

demonstra o processo triádico a ser considerado; A dá B a C, tornando C possuidor de 

B de acordo com uma regra, ou seja, é necessário que haja uma lei para tornar C 

proprietário do objeto doado. O signo portanto, é o elemento mediador, onde a partir de 

sí, é produzido um interpretante que tenha ligação ao objeto da mesma maneira que o 

signo está relacionado a ele (FIDALGO & GRADIM, 2004/2005: p. 148).  

Diante do exposto é interessante ressaltar que tanto o aspecto simbólico quanto o 

aspecto físico do objeto são necessários para o entendimento deste, dentro de um 

conjunto de ideias. A ênfase dada por Hodder (1992) ao estrutural e ao simbólico,  

teoria e prática, resulta na importância de um significado particular de determinados 

contextos culturais e sociais. Assim, para que se possa analisar aspetos da vida humana 

se faz necessário tratar a cultura material enquanto fonte de informação. 

Arqueólogos debatem se a sua disciplina, ou qualquer ciência social, pode ou 

deve ser científica. Em parte, esses debates surgem em desacordos sobre o que constitui 

a ciência e o comportamento científico. O ponto de vista científico trata a ideia de 

absoluta, a verdade imutável como uma perigosa ilusão absurda (TRIGGER, 2006: 

p.26-27). 

Archaeology is based on recovering and studying material culture but 

that does not prevent archaeologists from trying to study past human 

behavior, any more than paleontologists are precluded from trying to 

understand the behavior of prehistoric animal. Today, there is a 

growing tendency to view archaeological theory as a subset of 

anthropological (or social science) theory   dealing with how human 

behavior and beliefs are related to material culture and how material 

culture influences human behavior (TRIGGER, 2006: p.28). 

 

Deve-se atentar que ao se trabalhar com o elemento cognoscitivo, existe um 

campo vasto de estudo com diferentes possibilidades, onde, arte, mito, e o 

conhecimento, têm  como função a de significar. Em linhas gerais, permear pelo campo 

da subjetividade impõe limites ao pesquisador. Adentra no campo filosófico tornando-se 

complexa. Ao penetrar pelo universo simbólico dos atores sociais, impede por vezes a 

aplicabilidade de uma metodologia. De acordo com Azevedo Netto (2013), o termo 

simbólico é assim compreendido: 

Como simbólico, entende-se a expressão sígnica, materializada ou 

não, que, em um contexto específico, mantém relações com outros 

aspectos não materiais da vida cotidiana. Estes outros aspectos são 

aqueles ditados pelo ritual, religião, estrutura social, relações de poder 

e econômicas, ditados pela ideologia do grupo produtor, em relação ao 

seu executor (AZEVEDO NETTO, 2013: p.62). 
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 Foi exposto que, os signos são símbolos que comunicam ou materializam uma 

ideia. A Arqueologia Interpretativa (Cognitiva) compreende os objetos, como signos 

repletos de significações. Entretanto, Shanks e Tilley (1987) reconhecem a pouca 

importância dada à significação simbólica e social dos artefatos desde o momento em 

que foram produzidos e utilizados, havendo necessidade de aprofundamento, pois 

enfatizam que os objetos são portadores de mensagens passíveis de leituras. Assinalam 

ainda que, o maior desafio dos arqueólogos está na capacidade de conferir significado e 

significância a um mundo de objetos não significativos (sem sentido) no presente, e que 

exigem decodificação.  

 Percebeu-se que durante muito tempo, os estudos da arte rupestre apresentavam 

dicotomias. Com o passar dos anos, esse tipo de manifestação passou a ser considerada 

como um vestígio pré-histórico importante, constituído por códigos de comunicação. 

Essa forma de registro visual reporta uma ação humana ocorrida em um determinado 

tempo e espaço. Nesse sentido, a literatura nos mostra que as sociedades interagem com 

esse tipo de vestígio desde o período Paleolítico. A partir de então, apresentam-se de 

forma diferenciada, visto que permeiam o campo da subjetividade, e apesar de toda sua 

complexidade, considerar-se que esses vestígios são fontes importantes de informação 

que chegam até nós e não devem ser ignorados.  

De acordo com Pessis (2002), os grafismos rupestres são manifestações 

específicas do Homo sapiens e que tem o poder de comunicação, onde indivíduos de um 

determinado grupo compreendem esses códigos. As manifestações rupestres fazem 

parte do universo simbólico do homem pretérito, sendo pertinente estudá-las e 

interpretá-las levando-se em conta todo o contexto arqueológico. De acordo com 

Azevedo Netto (2003),  

[...] através das interpretações dos universos simbólicos, representados 

na Arte Rupestre, é que se pode formular aproximações que ajudem a 

compreender o comportamento do homem do passado, já que se 

tratam de representações mentais de indivíduos e seus grupos 

(AZEVEDO NETTO, 2003, p.15). 

 

Nota-se, portanto, que as interpretações nos moldes que temos hoje sobre esse 

tipo de vestígio possibilitam encurtar o distanciamento entre o presente e o passado, 

reconhecendo assim, a relevante contribuição desses grupos sociais para com o nosso 

passado histórico, visto que, esse tipo de manifestação está imersa em símbolos e 

significados dando sentido ao indivíduo, como um ser produtor de cultura.  Esses 

grupos sociais provavelmente não tinha consciência da “arte” como categoria simbólica.  
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Azevedo Netto (2003) pontua que a interpretação está atrelada ao resgate de 

informações menos explícitas, composta nos painéis desse tipo de manifestação 

rupestre. 

É inegável, que os estudos relacionados a esse tipo de manifestação pretérita 

exigem algumas diretrizes a serem seguidas para que se chegue ao mais importante: a 

sua contextualização e a sua interpretação. Essas questões são consideradas não 

definitivas, já que existem diferentes possibilidades de abordagens sobre o assunto. 

Percebe-se que essas manifestações humanas permitem estudos relacionados ao 

conceitual, histórico, artístico, significado social, simbólico, e por fim, as interpretações. 

Embora, ao se fazer as interpretações em arte rupestre, o hermetismo dos grafismos 

(AZEVEDO NETTO, 2003) deve ser respeitado, ou seja, um significado oculto 

exigindo uma hermenêutica.  

É inegável que a não separação entre o objeto e o sujeito permite maior 

autonomia na esfera social e maior valorização do indivíduo como um ser produtor de 

cultura, vivendo em sociedade. Pode-se afirmar que em razão disso, a cultura material  

se inscreve como um sistema de signos, que segundo Shanks e Thiley (1987),  

possibilita servir a estratégias de poder cujos contrastes e relações podem ser explorados 

como códigos semióticos estruturados. 

Pode-se destacar que a compreensão do indivíduo como um ser ativo vivendo 

em sociedade é possível devido os vestígios e a cultura material, sendo que esta última, 

também possui uma dimensão simbólica. Entretanto, o estudo do homem não é 

exclusividade da Arqueologia.  Coube a Antropologia enquanto ciência da humanidade, 

maior abrangência, visto que permite abarcar diferentes dimensões. O que difere um 

campo de estudo do outro, é a maneira com que se estuda o homem. Para a 

Arqueologia, cabe o estudo da cultura material das sociedades passadas, através de 

técnicas e métodos, e escavações (não é regra). Sendo assim, o estudo da cultura 

material é relevante para a Arqueologia e possibilita revelar através das intepretações  

da materialidade, um pouco sobre o passado de determinados grupos sociais 

Pode-se notar que as técnicas, métodos e teorias, seguem sendo fatores 

inseparáveis para os estudos arqueológicos, e a Arqueologia Interpretativa, uma 

ferramenta essencial para a compreensão das mudanças epistemológicas. Hodder 

(1999), em seu livro: The Archaeological Process – an Introduction revela que em todo 

mundo e em várias escalas e níveis, grupos subordinados, marginais ou desfavorecidos, 

estão reivindicando uma interpretação do seu próprio passado (HODDER, 1999: p.15). 
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Para tornar as interpretações menos subjetivas, Azevedo Netto (2003) propõe a 

utilização da hermenêutica como forma de amenizar os efeitos do campo das ideias. 

Além da hermenêutica, o autor considera que as formas de interpretação dos signos e 

seus significados rupestres estão cada vez mais consistentes nas pesquisas 

arqueológicas, com propostas de estudos reveladas através da vigência da Arqueologia 

Cognitiva. 

As interpretações hermenêuticas e as interpretações de análises estruturalistas 

comungam a mesma ideia, assumem que os significados devem ser entendidos dentro 

de um contexto social local a partir de semelhanças e diferenças materiais, para resultar 

em termos gerais e amarrá-los a um nível mais abstrato.  Sobre esses fatos, Preucel e 

Hodder (1996) acreditam que, 

 “Hermeneutic interpretation incorporates the analysis of codes worked 

out in active social contexts, but it argues that codes and social action 

have to be understood within the whole of a local context” (PREUCEL 

& HODDER, 1996: p.35).  

 

Essa nova perspectiva de interpretação para a arte rupestre vem ganhando 

espaço. Para tal, fez-se uso de literaturas específicas e aplicação do procedimento 

metodológico de análise das figuras rupestres dos sítios arqueológicos. Etapa esta 

relevante para que se pudesse chegar ao objetivo maior desse estudo.  Apropriou-se das 

principais obras de Niède Guidon (1984); André Prous (1992); Annie Marie Pessis 

(1984); Gabriela Martin (2008); e Carlos Xavier de Azevedo Netto (1994; 2001; 2013), 

entre outros que contribuíram para o entendimento desse tipo de manifestação parietal 

através da utilização de métodos e técnicas arqueológicos. 

Além das bibliografias tradicionais específicas, buscou-se aprofundamento 

teórico em outras áreas de conhecimento, para ampliar as discussões sobre o tema 

proposto. Segundo Hodder (1992), a cultura material deve ser encarada como uma 

expressão cultural repleta de significados.  

A literatura nos mostra que até pouco tempo não havia preocupação explícita 

sobre o indivíduo, o contexto social e cultural das sociedades pretéritas. O que se 

observa é que em décadas anteriores a compreensão da Arte Rupestre, no âmbito das 

pesquisas era restrita, dava-se maior ênfase na verificação empírica das hipóteses. Em 

poucas décadas, porém, o foco em novas abordagens para a arte Rupestre, vem 

crescendo no Brasil, possibilitando maior compreensão do cognitivo simbólico atrelado 

ao indivíduo e aos grupos sociais, seus produtores. 
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Para o desenvolvimento dessa pesquisa, preocupou-se em abordar e perceber as 

pinturas parietais através do método semiótico. Nesses termos, não é possível ignorar a 

ideia de lidar com símbolos, visto que estes abrangem a esfera das ações humanas 

representadas pela materialidade estudada pelo pesquisador.  Vale ressaltar ainda, que 

para esse estudo o conceito de signo adotado é aquele que permite transmitir alguma 

informação independente do entendimento do seu significado corroborando dessa 

forma, as ideias de Azevedo Netto (2013), que ressalta o seguinte: 

Para que exista um signo, o receptor, necessariamente, não precisa 

entender o seu significado, basta que identifique a possibilidade 

daquele sinal significar algo (que é a função sígnica), que a função do 

signo fique assegurada (AZEVEDO NETTO, 2013, p.110). 

 

 No entanto, é importante frisar que os signos rupestres para essa pesquisa em 

específico foram interpretados pelo pesquisador ou receptor das informações através de 

sua parcialidade, uma vez que a ideia de significado dos signos dos painéis rupestres, de 

acordo com Azevedo Netto (2013), “[...] não pode estar vinculada ao significado 

original de seus produtores, mas antes, do significado construído pelo arqueólogo no 

estudo do fenômeno, em referência aos signos observados” (AZEVEDO NETTO, 2013, 

p.126).  

Podemos considerar ainda, que as intempéries e o próprio tempo são fatores que 

influenciam negativamente para a preservação desse tipo de manifestação, havendo 

inevitável mudança da sua essência, e consequentemente, perda de informações. 
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CAPÍTULO 2 

 

RETROSPECTO HISTÓRICO DAS ABORDAGENS ARQUEOLÓGICAS EM 

RELAÇÃO À ARTE RUPESTRE 

 

A proposta de estudo procura entender e preencher as lacunas do conhecimento 

em arte rupestre através do olhar semiótico, dando menos ênfase ao empírico e 

apostando mais no subjetivo, nas ações humanas, no indivíduo. No entanto, embora 

possamos tentar aplicar uma metodologia confiável para esse estudo, é indiscutível que 

o distanciamento entre o passado e o presente impõe limites, fator que não pode ser 

ignorado. Para essa distância que se mantêm, Johnson (2000) denomina de “abismo”. 

Sendo um dos temas mais populares, a arte rupestre é mencionada desde o 

século XVI, através do governo da Paraíba Feliciano de Carvalho e seu contato no ano 

de 1598, no rio Araçaí, com gravuras rupestres. De acordo com Prous (1992), 

bandeirantes paulistas se depararam com a Pedra dos Martírios em Goiás na mesma 

época, sendo que posterior a essa data, o capuchinho francês Yves d‟Evreux, alerta 

sobre gravuras no Maranhão, de acordo com relatos de um pajé indígena. Ainda, a partir 

de então foram surgindo várias bibliografias sobre o tema devido à quantidade de 

vestígios encontrados. Na década de 1960 foram feitos os primeiros levantamentos 

sistemáticos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo (PROUS, 

1992: p.509). 

 

2.1 – O Problema de pesquisa e a hipótese 

 

No início do século XIX, a arte rupestre era percebida como um tipo de arte 

resultante do prazer puramente estético, ou seja, a arte pela arte. Através de uma 

pesquisa estrutural, os grafismos rupestres começam a ser percebidos sob uma nova 

perspectiva, ou seja, partilham da integração de sistemas de signos possuidores de 

significados não verbais, abrindo o campo de reflexão sobre esse tipo de manifestação. 

As interpretações dos painéis até então, refletiam apenas fatores externos às sociedades. 

Dada às novas circunstâncias, os painéis passam a ser observados como portadores de 

aspectos organizacionais internos. Ou seja, a análise até então das figuras, feita de 
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maneira isolada foi perdendo campo e consequentemente houve a necessidade de 

considerar o conjunto e sua distribuição espacial.   

De acordo com Martin (2008), a primeira referência bibliográfica sobre a 

existência de uma gravura rupestre no Brasil é datada em 1584. Desde o século XVIII, 

as pinturas e gravuras parietais pré-históricas no Nordeste foram alvo de diferentes 

interpretações, cuja problemática se fez diante da falta de uma sistematização 

metodológica de classificação, levantamento de painéis, e filiação étnica dos grupos que 

os produziu.  A divulgação dos achados permitiu maior interesse surgindo especialistas 

em arte rupestre. 

 Nesse sentido, a literatura específica nos apresenta que os grafismos no 

território brasileiro foram estudados através de diferentes perspectivas. A pesquisadora 

Annette Laming-Emperaire, contribui de forma relevante para a Arqueologia brasileira 

tendo forte influência da formação de arqueólogos. Para a arte rupestre, o panorama 

começa a tomar novos rumos através da escola francesa de Laming-Emperaire e André 

Leroi-Gourhan . 

No entanto, Pessis (1992), ressalta que, Leroi-Gourhan e Laming-Emperaire ao 

realizarem os primeiros trabalhos sistemáticos não tiveram a pretensão em aprofundar-

se no contexto arqueológico. De acordo com a autora, as pesquisas relacionadas ao 

registro rupestre em um primeiro momento, eram feitas de forma descritiva e através de 

analogias etnocêntricas, sem intenção de contextualização das figuras ao meio.  

Para Alves (2002), foram duas vertentes teórico/metodológicas que estruturaram 

a pesquisa arqueológica pré-histórica no Brasil, a etnográfica/estruturalista francesa e a 

processualista norte-americana. Os conceitos, métodos e paradigmas em fins dos anos 

50 e na década de 1960, “foram adotados como modelos que determinaram os objetos, 

objetivos e métodos para pesquisa empírica de campo e para intepretação da cultura 

material” (ALVES, 2002: p. 19). 

 Em específico, para a análise dos grafismos classificados como geométricos, 

Gaspar (2006), ressalta que na década de 1960, foram adotados novos métodos e 

técnicas, onde as investigações das estatísticas para identificar os padrões possibilitaram 

relevar aspectos relacionados à distribuição espacial, filiação cultural, implantação 

ambiental e outras informações (GASPAR, 2006: p. 29). 

André Prous, um dos pesquisadores da arte rupestre no Brasil, procura dar um 

direcionamento as suas pesquisas na análise desse tipo de manifestação. Para Prous 

(1992), a primeira direção diz respeito às determinações estilísticas, relevantes para 
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realizar as comparações. O segundo ponto importante refere-se à determinação da 

sucessão dos estilos e sua datação. Na etapa final está a interpretação dos grafismos, que 

o autor faz uma crítica e alega que as interpretações nesse campo de atuação atualmente 

não têm recebido atenção merecida.  

Faz-se notório que as interpretações desse tipo de manifestação são relevantes, 

pois é a etapa final que permite sintetizar os dados adquiridos através dos estudos. Seda 

(1997) ressalta que para um bom resultado de pesquisa devem ser abarcados aspectos 

relacionados a analise das figuras e de seu conjunto, aspectos espaciais, integrativos e 

cronológicos (SEDA, 1997: p.141). Para Azevedo Netto (2003), 

É no processo de recuperação dessas informações que a esfera da 

interpretação se faz mais presente, já que no processo de recuperação 

da informação há a necessidade de correlação dos aspectos objetivos 

do registro rupestre com as suas formas de correlação, que 

possibilitem pelo menos o início de um processo de construção de 

significados. Portanto, a interpretação está intimamente relacionada 

recuperação da informação, menos aparente, contida nos painéis de 

arte rupestre (AZEVEDO NETTO, 2003: p.15). 

 

Os dados obtidos a partir da análise das figuras através da sistematização 

resultaram no estabelecimento de Tradições Arqueológicas através do Programa 

Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA). As tradições foram divididas 

assim: Agreste, Amazônica, Geométrica, São Francisco, Planalto, Nordeste, Meridional, 

Litoral Catarinense (GASPAR, 2006; PROUS, 2006).  

Para Prous (1996), a presença de diferentes Tradições permitiu estabelecer sub-

tradições ou fáceis. Ainda, as variações observadas dentro de uma mesma tradição 

facilitaram análises de estilo. Para melhor compreender o significado de tradição, 

Martin (2008), define-a como: 

[...] a representação visual de todo um universo simbólico primitivo 

que pode ter sido transmitido durante milênios sem que, 

necessariamente, as pinturas de uma tradição pertençam aos mesmos 

grupos étnicos, além do que poderiam estar separados por cronologias 

muito distantes (Martin, 2008: p.240). 

 

Cabe, contudo notar que existem alguns parâmetros de estudo que se aplicam 

para o reconhecimento do universo simbólico dos grupos sociais. De acordo com 

Consens (1995), Seda (1997), o estudo das manifestações se faz relevante, entretanto, 

não se pode ignorar a maneira com que essas manifestações se integram ao registro 

arqueológico. 
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Para o estudo dos registros rupestres, Martin (2008) propõe divisão de análise 

que se dá da seguinte forma: primeiro, através de unidades de análise dos sítios 

rupestres que são válidas para toda a região rupestre. Essas análises podem ser 

compreendidas através da técnica, temática, pigmentos utilizados, o suporte, a escolha 

dos sítios, posicionamento espacial, dentre outras. Segundo, as unidades picturais 

rupestres de análise refere-se ao estudo de cada sítio em particular através de escolhas 

de conjuntos gráficos significativos e que possibilitam que esse sítio esteja filiado a 

alguma tradição e sub-tradição, estilos e variedades. 

Teoricamente, as características técnicas do registro devem ter 

cronologias mais longas que as unidades estilísticas, já que a evolução 

da técnica é mais lenta e mais objetiva que a evolução do gosto, da 

tendência ou do modo subjetivo de fazer, que determinam o conteúdo 

estilístico dos grafismos e painéis rupestres. Por outro lado, é a técnica 

que domina sobre o estilo e não o contrário (MARTIN, 2008: p.234). 

 

Pessis (1984) em seus estudos relacionados à arte rupestre no sudeste do Piauí 

priorizou quatro níveis de análise para o bom desempenho de sua pesquisa. O primeiro 

refere-se ao nível morfológico (análise das formas), o segundo corresponde ao nível 

cenográfico (traçado das figuras: fitomorfas, antropomorfas, etc.) e resulta na primeira 

interpretação, o terceiro está relacionado ao nível hipotético (oque já foi mostrado) e 

corresponde ao segundo nível interpretativo, e o quarto nível é oque a autora chama de 

nível conjectural (resultado dos demais níveis), último nível de interpretação (PESSIS, 

1984: p.99).  

Tal critério adotado por Pessis (1984) permite a divisão que estabelece o limite 

entre o nível morfológico (análise descritiva do traçado), e os três outros níveis 

(constatação do mostrado), resultando na primeira interpretação. Ou seja, o critério 

proposto pela autora, facilita o reconhecimento ou o não reconhecimento do conjunto de 

representações rupestres. 

Martin (2008) chama a atenção para o cuidado que se deve ter ao se fazer 

interpretações dos registros rupestres. 

“Isso não significa porém, que a coleta e o estudo minucioso dessas 

representações gráficas sejam inúteis, pois a identificação e a 

conotação da tendência repetitiva das formas, de sua técnica de 

elaboração, sua presença ou ausência nas diferentes tradições 

rupestres, são elementos indicadores que auxiliam a identificação das 

„províncias” rupestres em cada área arqueológica” (MARTIN, 2008: 

p.241-242). 

 



  

33 
 

Através de uma breve reflexão, foi possível notar a maneira com que a arte 

rupestre foi conduzida até então, ou seja, sob fortes embates.  Ademais, faz-se mister 

destacar que a preocupação de muitos profissionais ligados ao estudo desse tipo de 

vestígio era procurar descrevê-los através de análises técnicas dando menos ênfase às 

interpretações.  

Entretanto, Azevedo Netto (2003), nos alerta sobre o cuidado que devemos ter 

ao fazermos as interpretações e sugere a utilização da hermenêutica para torná-las 

menos subjetivas no que concerne a Arqueologia. Pelo fato das interpretações dos 

registros rupestres ter sua carga de implicância teórico-metodológica, o autor parte da 

perspectiva que, “sempre existe um excedente de significado que requer uma 

interpretação hermenêutica mais sensível”. Para além da hermenêutica estão às 

interpretações dos significados dos signos rupestres, cuja linha de pesquisa é 

denominada Arqueologia Cognitiva (AZEVEDO NETTO, 2003: p.17). 

Seda (1997) argumenta que as interpretações relacionadas à arte rupestre devem 

ser compreendidas como última fase de estudo, onde é nessa etapa que há mais clareza 

na sintetização da análise, estudo técnico mais completo, finalizando as interpretações. 

Para Azevedo Netto (1994), as interpretações simbólicas dos elementos rupestres 

possibilitam compreender o comportamento humano pretérito, através de suas 

representações mentais.  

As representações rupestres estudadas através de determinados aspectos, de 

acordo com Martin (2008), possibilitam informações arqueológicas relacionadas ao: [...] 

etnológico, estatístico, cronológico, ou como formas de apresentação, comunicação, e 

também, como processo de desenvolvimento artístico e das faculdades estéticas 

humanas [...]. As análises permitem múltiplas respostas, que geram maior conhecimento 

sobre as sociedades pretéritas (MARTIN, 2008: p.301). 

Isso significa dizer que, a análise tipológica dos registros rupestres no Brasil, 

ainda é um procedimento bem aceito pelos estudiosos, tendo como foco central a 

relação mútua entre os sítios de grafismos e o contexto ambiental onde esses estão 

inseridos. Portanto, os registros rupestres não podem ser dissociados do seu contexto 

ambiental e arqueológico (PESSIS, 1992; AZEVEDO NETTO, 1994; MARTIN, 2008). 

De acordo com a literatura específica da área, as representações rupestres que 

não são reconhecidas, são denominadas grafismos puros (geométricas ou sinais). No 

entanto, os grafismos puros podem fazer parte de uma composição onde aparecem 

grafismos reconhecidos.  Segundo Pessis (1984), em uma análise classificatória, tanto 
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os grafismos puros quanto os reconhecíveis não podem ser separados da análise, pois, 

são susceptíveis a interpretações. Ou seja, pode haver uma ligação entre o conjunto de 

grafismos puros e os grafismos reconhecíveis. 

O grafismo puro refere-se ao conjunto do painel composto por uma distribuição 

de traçados não reconhecíveis e de espaços vazios. Nesse sentido, para a análise 

interpretativa dos painéis é necessário agregar o maior numero de traços de um conjunto 

para facilitar a identificação, cuja análise metodológica resulta em dados qualitativos e 

quantitativos (coletas de informações). O método quantitativo é aplicado em estudos 

descritivos para que se possa descobrir e fazer o devido enquadramento (relação) entre 

as variáveis. 

Para identificação dos traços, faz-se imprescindível examinar o conjunto externo 

dos dados picturais cujas informações de cada painel são agrupadas aos dados extraídos 

do conjunto rupestre e do meio ao qual está inserido. Esse procedimento tem como 

objetivo, de acordo com Pessis (1984), o estudo das perspectivas em nível 

microcenográfico (elementos de cada painel) e macrocenográfico (elementos 

subordinados ao conjunto). O critério de semelhança das características é um fator 

relevante para a análise dos traçados de cada representação que se faz identificável. De 

acordo com Ribeiro (2008), 

O foco das pesquisas sobre arte rupestre brasileira tem se centrado 

principalmente na busca por similaridades temáticas que nos permitam 

classificar o registro rupestre e opor entre si as categorias definidas. 

Quando os critérios classificatórios são tomados de modo rígido e 

inflexível, corremos o risco de transformar as classificações em 

empecilho, no lugar de explorá-las como instrumento de análise 

(RIBEIRO, 2008: p.52). 

 

 Podemos ressaltar que, a análise tipológica é um dos procedimentos mais 

utilizados para pesquisar os sítios arqueológicos com grafismos. O interesse dos 

pesquisadores que utilizam esse método é procurar inter-relacionar os sítios com esse 

tipo de manifestação, ao contexto ambiental e arqueológico. 

Ainda convém lembrar que muito se debate sobre a classificação em tradições 

para os estudos da arte rupestre brasileira. Novas abordagens relacionadas a esse tipo de 

vestígio foram aplicadas a partir da década de 1990, viabilizando ainda mais a 

compreensão dos aspectos funcionais e simbólicos desse tipo de manifestação, levando 

pesquisadores a insights interpretativos sobre as sociedades pretéritas. 

Considera-se a arte rupestre como uma manifestação detentora de informações, 

passíveis de serem recuperadas, isto é, existe um sentido, objetivos e organização na 
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execução destes eventos. Todavia, de acordo com Azevedo Netto (2001), devido à 

diversidade de objetos na Arqueologia, a arte rupestre tem-se destacado. 

Sua natureza peculiar faz com que seja considerada por muitos 

arqueólogos como uma forma voltada especificamente para o universo 

simbólico de seus produtores. Fazendo com que, tradicionalmente, 

seja tratada como um segmento isolado do universo simbólico 

arqueológico, o que tem acarretado inúmeros problemas. Esse 

isolamento tem produzido interpretações e inserções teóricas 

peculiares, aumentando em muito o isolamento dessas manifestações, 

por meio de estruturas conceituais e teóricas próprias, que não se 

integram aos pressupostos teóricos conceituais utilizados para os 

demais fenômenos, e por conseguinte prejudicando a sua interpretação 

(AZEVEDO NETTO, 2001: p. 14). 

  

Levando-se em conta o que foi discutido sobre arte rupestre até então, 

preocupou-se em avançar o estudo em questão para além dos dados, uma vez que a 

Arqueologia Contextual possibilita estabelecer relações com o universo simbólico do 

indivíduo entre outros aspectos. Eventualmente, a ponte entre a construção do 

significado dos signos nos painéis dos sítios arqueológicos da área em questão e as 

devidas interpretações se deu através do receptor, ou seja, do próprio pesquisador desse 

estudo. Sob o ponto de vista da semiótica, na triangulação de Peirce, é possível verificar 

uma relação entre o objeto e o signo, um processo denominado de semiose onde o 

resultado não é descontextualizado, e sim segue sendo uma continua produção de 

sentido e experiência. 

 Santaella esclarece que, “a ação ou experiência também pode funcionar como 

signo porque se apresenta como resposta ou marca que deixamos no mundo, aquilo que 

nossa ação nele inculca” (SANTAELLA, 2005: p.11). 

Diante das discussões sobre o tema, é inegável que a arte rupestre é 

extremamente complexa e exige do pesquisador cautela e reflexão na hora de interpretá-

la.  É perceptível que até pouco tempo atrás, o foco centrava-se nos dados, havendo 

menor interesse no indivídio e o cognitivo. Devido a isso, buscou-se nessa pesquisa a 

não dissociação do indivíduo e a cultura material,  produto de suas ações, e ainda, 

preocupou-se em examinar aspectos cognitivos simbólicos como meio de comunicação.   

Do ponto de vista metodológico, considera-se nesse estudo à interpretação das 

figuras como signos, e que como tal, estão em constante semiose. No entanto, essa 

decisão metodológica é potencialmente limitadora, visto que ao se tratar da arte 

rupestre,  a distancia temporal entre seu produtor  e o receptor das mensagens é um dos 
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fatores relevantes. Azevedo Netto (1994), alerta para as dificultades ao aplicar o método 

semiótico nos estudos da Arte Rupestre. 

No momento, a aplicabilidade metodológica da semiótica para o 

estudo da arte rupestre, ainda apresenta algumas dificuldades 

metodológicas para o estudo deste fenômeno. Por isto é que neste 

trabalho trata-se da relação entre a semiótica e a arte rupestre como 

forma de tentar estabelecer o fundo teórico para uma abordagem 

interpretativa, fornecendo instrumento para que haja o entendimento 

dos dados obtidos nas análises (AZEVEDO NETTO, 1994; p.41). 

 

  Pode-se dizer que, ao se fazer interpretações na arte rupestre, o interpretante 

necessita ter ideia do objeto exposto para poder analisar e interpretar a mensagem, essa 

possibilitade quem nos dá é a semiótica. Em consequência disso, o papel do receptor ou 

interprete da imagem deve perpassar  por pressupostos básicos,  levando em 

consideração  a materialidade e o que está implícito. O fato é que, em se tratando do 

universo simbólico, existem aspectos que nos fogem do alcance. Por isso tudo,  a 

dificuldade em aplicar uma metodologia confiável que abarque questões que vão além 

do objeto concreto. 

 Outro fator importante a ser considerado, diz respeito à utilização de conceitos 

na arte rupestre por diferentes autores. Azevedo Netto (2013) apresenta um quadro 

detalhado sobre a abundância desses conceitos enquanto unidades tipológicas, na busca 

de representar a ideia das figuras encontradas (quadro 01). 

 

Quadro 1- Relação dos conceitos que definem os signos rupestres 

AUTOR DATA TERMOS 

Mendonça de Souza et al 

Mendonça de Souza 

1979 

1997 

sinalização-tipo 

grafismos rupestres 

Dias Jr. 1979 Sinalização 

 

Guidon 

 

1982 

grafismos-puros 

grafismos de composição 

grafismos de reconhecimento imediato 

grafismos de reconhecimento imediato 

Monzon 1982 grafismos de ação 

Pessis 1989 
grafismos reconhecíveis 

grafismos reconhecidos 
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Silva 

 

1992 

signo 

tipo específico 

tipo geral 

tipo identificado 

sub-tipo 

Martin 1994 Grafismos 

Azevedo Netto 1994 Signos 

 Fonte: AZEVEDO NETTO, (2013). 

 

Além dos conceitos acima, buscou-se apresentar outros, visto que ao longo desse 

trabalho alguns termos e conceitos surgirão, sendo relevantes no capítulo três para 

explicar os dados e resultados. Assim, aproveitamos a tabela de Azevedo Netto (2013), 

para modificá-la de acordo com a nossa necessidade de explanação. 

 

Quadro 2 - Conceitos localizados na Literatura arqueológica 

SEDA, Paulo R.G 1988 

Figurativo – p.58 

Distribuição e disposição – p.141 

Domínio visual – p.131 

PESSIS, Anne-Marie 1992 
Tipos de grafismos – p.45 

Grafismos puros – p.43 

MENDONÇA DE SOUZA, 

Alfredo A.C. 
1997 

Abstrato – p.12 

Antropomorfo – p.14 

Biomorfo – p.25 

Complexo – p.38 

Painel – p. 91 

Zoomorfo – p. 140 

SCHIMITZ, Pedro I. 1997 Geometrizantes – p.11 

Fonte: Modificado de AZEVEDO NETTO, (2013). 

 

 Com isso, parafraseando Azevedo Netto (2013), os conceitos analíticos em sua 

quase completude, dependem e orientam-se de acordo com os objetivos e premissas 

metodológicas, na tentativa de representar as informações dos signos dispostos nos 

painéis sob orientação teórico/metodológica, sem que haja incumbência de transferência 

das informações coletadas. (AZEVEDO NETTO, 2013: p.211).  

Sendo assim, podemos dizer que o pesquisador ao utilizar o método semiótico 

para esse estudo, procura observar os signos nos suportes fixos, dando início ao 

processo de associação entre um signo e outro. Azevedo Netto (1994) considera que,   

Nesta semiose ilimitada é que se inscreve o significado dos signos 

rupestres, suas associações, contornos, apresentações e variações. A 

partir daí, pode-se dizer que o significado das figuras rupestres é 

formado na consciência de seu observador, no caso o arqueólogo, a 
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partir da apreensão das diferentes características dos signos rupestres, 

inseridos em seus painéis, e a correlação dos diferentes signos 

produzidos por esta apreensão, com outros já conhecidos, em um 

constante devir, em uma constante construção (AZEVEDO NETTO, 

1994: p.43). 

 

2.2 – Diferentes abordagens para a Arte Rupestre  

 

Os dados obtidos a partir das figuras através da sistematização resultaram no 

estabelecimento de tradições arqueológicos através do Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas (PRONAPA). Nesse sentido, para maior compreensão da trajetória dos 

estudos desse tipo de manifestação,  optou-se em apresentar as tradições e suas divisões 

para a arte rupestre, bem como, seus possíveis colaboradores. Diante da literatura, 

observou-se que as tradições foram divididas em oito: Agreste, Amazônica, Geométrica, 

São Francisco, Planalto, Nordeste, Merirional e Litoral Catarinense.  

De acordo com Costa (2012), a noção de tradição, apesar de não apresentar um 

conceito definido, como categoria classificatória abarcando tipos, infiltrou-se na 

Arqueologia. Diante disso, as bases empiristas relacionadas a descrições técnicas dos 

materiais arqueológicos foram de responsabilidade do PRONAPA, que marcou os 

cenários pré-coloniais e a formação da Arqueologia brasileira (COSTA, 2012: p.11).   

Para o estudo das representações rupestres, Martin (2008) ressalta a necessidade 

de estabelecer comparações entre suas diferentes tradições, e a relevância nos estudos 

das estruturas arqueológicas. Esses estudos possibilitam compreender os sítios 

arqueológicos como “habitat” de grupos e tentar entender as estratégias de 

sobrevivência e a complexidade que envolveu o mundo espiritual desses indivíduos 

(op.cit., 237). De acordo com Kestering, (2007),  

O conceito de tradição, que correspondia ao de horizonte cultural, 

servia de base para classificar também artefatos das indústrias lítica e 

cerâmica. Designava-se horizonte cultural o conjunto de atributos 

culturais de um grupo humano relacionado com o espaço geográfico. 

O ordenamento preliminar baseava-se na constatação de que os grupos 

tinham atributos que permitiam identificar a sua cultura e diferenciá-la 

das outras. Os registros rupestres, por serem vestígios da cultura 

material, poderiam informar sobre o universo simbólico dos grupos 

pré-históricos. Identificando elementos recorrentes, procurava-se 

relacionar conjuntos gráficos à identidade de seus autores 

(KESTERING, 2007: p.28). 
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2.2.1 – Breve Histórico das Tradições Rupestres no Brasil: algumas 

considerações 

 

Segundo Martin (2008), um dos primeiros pesquisadores a se apropriar do termo 

Tradição aplicado à arte rupestre foi Valentin Calderón no ano de 1970 no estado da 

Bahia. O uso do termo representa o conjunto de características observadas em sítios 

ímpares, porém, de certa forma associadas. Cada característica está relacionada ao 

complexo de grupos culturais distintos que apresentam modificações temporais e 

espaciais. 

  

2.2.2- Tradição Agreste  

 

Essa tradição é descrita por Alice Aguiar Cavalcanti, e compreende os estados 

de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Caracteriza-se por figuras 

grandes, geométricas ou biomorfas, apresentando cenas raras. De acordo com Prous 

(1992: p.525), vários estilos foram isolados da tradição Agreste, por exemplo, „Cariris 

Velho‟ (PE), que tem como característica marcas de mãos em positivo na parte superior 

dos painéis. O estilo geométrico, feito com carimbos e grandes figuras geométricas 

geralmente isoladas, evoca a „fácies Cabloco‟ da tradição São Francisco. Segundo Prous 

(1992), acredita-se que essa tradição seja uma mistura nos mesmo sítios, de grafismos 

da tradição Nordeste e São Francisco, provavelmente pintados em épocas distintas.  

Ainda de acordo com Martin (2008), a subtradição Cariris Velho, caracterizada 

por sítios rupestres da tradição Agreste, compreende uma área desde ao sul da Paraíba e 

ao Nordeste de Pernambuco. Existe uma particularidade nessa subtradição, os grafismos 

e painéis nunca estiveram presentes em abrigos e paredões no alto das serras, enquanto 

que a preferência está nos matacões arredondados de granito, nas encostas das serras, 

nos vales, e nas rochas mais brandas, permitindo dessa forma, destaque na paisagem 

(MARTIN, 2008: p.275). 

 

2.2.3- Tradição Amazônica  

 

Os sítios dessa tradição são conhecidos exclusivamente de acordo com Prous 

(1992), por publicações antigas de viajantes do século XIX, (Koch-Grunberg) e (Artur 
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da Silva Ramos), porém, com informações deficientes. Essa tradição se apresenta 

também na bacia amazônica. Verifica-se a existência de várias tradições de acordo com 

Prous (1992: p.528), estando uma delas no estado de Roraima. Caracteriza-se 

provavelmente pela exclusividade de retas paralelas pintadas, ou retângulos preenchidos 

com traços retos. 

 

2.2.4- Tradição Geométrica  

 

Essa tradição estende-se desde o planalto catarinense no Sul até o Nordeste, e 

ainda, descrevendo um arco de círculo para oeste, atravessando os estados do Paraná, 

São Paulo, Goiás e Mato Grosso.  Representa manifestações da Subtradição 

Itacoatiara (Setentrionais) e Subtradição morro do Avencal (Meridional). 

Caracteriza-se, de acordo com Prous (1992), por apresentar gravuras geométricas e 

parcas representações figurativas. As Manifestações setentrionais ou subtradição 

Itacoatiara estão representados por sítios gravados nas proximidades de rios e 

cachoeiras. As gravuras são em sua maioria polidas com predomínio dos 

„cupuliformes‟, sendo que as demais figuras apresentam predominância geométrica. As 

Manifestações meridionais ou subtradição morro do Avencal apresentam sítios com 

gravações retocadas por pinturas, e estão localizados distante da água. O tema 

dominante dessa subtradição é o „tridáctilo‟. Algumas figuras incluem cupuliformes, e 

até mesmo, curvilineares. No estado de São Paulo, é significativa a presença de 

„pegadas‟ alinhadas em rastros de aves, veados, pés humanos ou de felinos, e isoladas 

(PROUS, 1992: p. 515). 

 

2.2.5 Tradição Litorânea Catarinense  

 

Abrange a região do litoral de Santa Catarina, divulgada por Rohr, sendo até 

agora os únicos sítios rupestres conhecidos no litoral brasileiro. De acordo com Prous 

(1992), nem todas as ilhas do litoral centro-catarinense apresentam decorações. Essa 

tradição não pode ser comparada com outros conjuntos rupestres conhecidos até então, 

pois se trata de uma criação local. Essa tradição apresenta painéis unicamente gravados 

e de difícil acesso, sendo localizados exclusivamente em ilhas.  As gravações 

apresentam profundidades de até três centímetros. Entretanto, de acordo com o autor, a 
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profundidade pode ter sido ainda maior devido à exposição ao intemperismo marítimo. 

Dentre quatorze temas identificados, doze tipos são puramente geométricos (PROUS, 

1992: p.513). 

 

2.2.6- Tradição Meridional  

 

 Insere toda região sul do Brasil. Conhecida pelos trabalhos de P.A. Mentz 

Ribeiro, essa tradição é caracterizada por apresentar gravuras geométricas lineares não-

figurativas, onde inclui-se o tema (o‟tridáctilo‟) típico dos estilos dos pampas 

Argentinos. De acordo com Prous (1992: p.511-513), essa manifestação demonstra ser a 

mais setentrional de um conjunto representado fora do Brasil, enquanto que os sítios 

gaúchos se encontram alinhados na escarpa do planalto. Segundo o autor, as figurações 

(um provável primeiro estilo), são todas geométricas e abstratas, apresentando traços 

retos paralelos ou cruzados, e algumas figuras com traços curvos. Um provável segundo 

estilo caracteriza-se por „pisadas‟, ou seja, apresenta séries de círculos maiores cercados 

por círculos menores na parte superior. 

 

2.2.7- Tradição Nordeste  

 

 Definida por Niède Guidon no início da década de 1980 a partir de sítios do 

Piauí, abrange os estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, parte da Bahia e norte 

do Ceará, apresentando indícios de influência até o extremo norte de Minas Gerais. 

Veem-se recursos técnicos raros da tradição Planalto (fáceis Ballet). É caracterizada 

pela presença de pinturas monocrômicas, e ainda, existe um percentual significativo de 

sítios com gravuras em São Raimundo Nonato no Piauí. Quantitativamente, os 

antropomorfos e zoomorfos estão representados quase que igualmente, associados a 

sinais geométricos que aparecem em menor quantidade. Os antropomorfos geralmente 

aparecem agrupados e formando cenas de caça, dança, rituais, copulações, guerra, etc. 

A Tradição Nordeste possui a subtradição Várzea Grande-PI com cronologia de 

12.000 AP (antes do presente), e que apresenta três estilos, assim divididos: Estilo Serra 

da Capivara - PI a partir de 12 mil anos AP, cujas figuras mais antigas são 

monocromáticas, porém ricas em detalhes (enfeites), atributos e ainda, é um período 

expressivo em variedades de cenas com a presença de um número significativo de 
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indivíduos.  De acordo com Prous (1992), tanto as gravações quanto as pinturas 

correspondem ao mesmo estilo e ambas parecem ser antigas. Oque garante a 

perpetuação dessa tradição, é o estabelecimento de padrões gráficos, cujas 

características primordiais perduraram durante os seis milênios de confecção (PESSIS, 

2003; PROUS, 1992; 2006).  

O Estilo Serra Talhada – PI tem como datação atribuída entre 8000 anos AP a 

6000 anos AP. Essa fase apresenta um aumento considerável de figuras antropomorfas 

em miniaturas, há um agrupamento de cenas em atuação coletiva que inclui sexo e 

violência (PROUS, 1992; p.523). 

O Estilo Serra Branca – PI surgiu há pelo menos 7.000 anos A.P. Faz-se notório, 

de acordo com Prous (1992), que tanto os antropomorfos quantos os cervídeos possuem 

o corpo preenchido por traços geométricos. Enquanto que as cenas de sexo nesse estilo 

são raras, há uma frequência maior de representações de objetos. Há uma maior 

complexidade de composições emblemáticas e arranjos temáticos (PROUS, 1992; 

GASPAR, 2006). 

Pode ser observado na Tradição Nordeste, a Subtradição ou Estilo Seridó (RN) 

reconhecida por Niède Guidon. De acordo com Prous (1992), as figuras apresentam-se 

pequenas, cujos traços finos são pintados geralmente em vermelho. Os animais estão 

representados por onças, capivaras, cervídeos, e, principalmente aves. Os antropomorfos 

são os mais representados quantitativamente. Há uma frequência de representação de 

barcos com remos nos sítios (PROUS, 1992, p.523). 

 Em uma região próxima a São Raimundo Nonato, N. Guidon identificou um 

estilo local, „Várzea Grande, cujos sítios estudados apresentam particularidades, ou seja, 

pinturas em negativo e a presença de casais de antropomorfos com cenas de cópula, 

assistidas por sinais de tipo tridáctilo. No Rio Grande do Norte, Gabriela Martin fez o 

reconhecimento de outro estilo da mesma tradição, denominando-a de „estilo Seridó‟. O 

tema mais representado nesse estilo é de grupos de antropomorfos. Ainda assim, 

aparece frequentemente nos sítios uma representação de barco com remo e 

antropomorfos filiformes que remetem à similaridade da fácies Ballet do centro mineiro 

(PROUS, 1992: p.522-523). 

Para homenagear o trabalho de Maria Beltrão em regiões da Bahia, Martin 

(2008), identifica a sub-tradição Central-BA, onde é possível, de acordo com a autora, 

incluir pinturas rupestres localizadas em abrigos, que em momentos anteriores de 

pesquisas, alguns desses abrigos já haviam sido citados por Valentin Calderón e 
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incluídos numa tradição denominada por este de “realista”. Os elementos comuns dessa 

sub-tradição Central são identificadas  através da representação em maior quantidade de 

figuras de animais em relação às figuras humanas, onde a ritual de caça, cenas de luta e 

agressões são comuns em todos os abrigos da sub-tradição (MARTIN, 2008). 

 

2.2.8-Tradição Planalto  

 

Devido à presença de centenas de sítios espalhados no planalto central brasileiro 

que vai desde sua fronteira entre Paraná e São Paulo (rios Iapó e Tibagi) até o estado da 

Bahia.  Seu foco central provavelmente esteja no centro de Minas Gerais, de acordo 

com Prous (1992: p.515). Tem como características sítios com grafismos pintados, 

geralmente em vermelho. As figuras que mais se destacam são em sua maioria 

zoomorfos monocrômicos, e antropomorfos monocrômicos em menor quantidade. Os 

quadrúpedes (cervídeos) são os que mais aparecem. 

Em determinadas regiões, os peixes e/ou pássaros são animais representados nos 

sítios com maior frequência, enquanto que animais como, emas ou cobras estão 

ausentes. De acordo com Prous (1992), na mesma região onde a tradição Planalto 

predomina, aparece às chamadas „fáceis Ballet‟ que utiliza recursos técnicos (cores 

brancas ou pretas, e gravura picoteada) dessa tradição. Entretanto, sua originalidade 

centra-se da frequência de formas derivadas de figuras de pássaros (PROUS, 1992: 

p.520-521).  

 

2.2.9- Tradição São Francisco  

 

Faz-se presente desde o vale do Rio São Francisco em Minas Gerais, Bahia, 

Sergipe, Goiás, e Mato Grosso. Segundo levantamentos realizados por R. Querejazu 

existe a possibilidade de estender-se até o vale do Moski na Bolívia. Essa tradição 

caracteriza-se pelos grafismos geométricos (abstratos), em detrimento a antropomorfos 

e zoomorfos. As figuras pintadas apresentam uma intensa bicromia na maioria dos 

casos. Observam-se variedades regionais e cronológicas no extremo norte mineiro, 

pertencentes a essa tradição, caracterizadas por representações de armas, instrumentos, e 

pés grandes. (PROUS, 1992: p.525).   
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As manifestações mais antigas da tradição São Francisco foram caracterizadas 

pela predominância de figuras geométricas simplificadas e monocromáticas. De acordo 

com Prous (1992), existem variedades regionais e cronológicas no extremo norte 

mineiro. As pesquisas efetuadas no vale e no rio abaixo (Bahia e Sergipe), e ainda, rio 

acima (Arcos, Jequitaí, Andrelândia), com sítios pertencentes a essa tradição, aponta 

que outras deveriam ser definidas. Nas proximidades de Montalvânia, é notória uma 

temática simples e linear, cuja temática é extremamente pobre, enquanto que perto de 

Januária, a temática apresenta-se mais variada, tendo como exclusividade, pintura. 

Próximos às nascentes do São Francisco há um aumento quantitativo de animais, onde é 

observada a bicromia, com características da tradição do vale, cujas figuras são 

chapadas e na cor amarela com contornos vermelhos. 

De acordo com Ribeiro (2008), existem datações que possibilitam indicar uma 

provável cronologia mais antiga da tradição São Francisco, correspondente a um 

intervalo entre 9.350 anos e 7.810 anos AP (RIBEIRO, 2008, p.54). 

As cores: preto e branco foram utilizadas tardiamente nas manifestações. As 

figuras geométricas mais complexas apresentam um efeito de cores vivas e sua 

organização interna, nas fácies Montalvânia, Caboclo, Jequitaí, e abrigo do Sol do 

Curral de Pedra (PROUS, 1992, p.525-527). 

Os conceitos que utilizam o termo Tradição são passíveis de alterações de 

acordo com um autor para outro, e que, de acordo com Azevedo Netto (2013), esse 

termo pode apresentar significado múltiplo. Esse autor identificou nove referências 

distintas na utilização do termo tradição, embora tenha verificado a existência de alguns 

atributos comuns, entre eles: o atributo temático, persistência temporal, e contexto 

cultural. 

Faz-se notório que a classificação em tradições, apesar de sofrer uma intensa 

polissemia, é a forma prática utilizada pelo arqueólogo para identificar as manifestações 

gráficas deixadas pelas sociedades, facilitando as etapas de estudos. Costa (2012) 

corrobora a ideia de existir algumas limitações a partir das tradições e seu modelo 

classificatório, porém, concorda que não há outro modelo metodológico para aplicar nos 

estudos das representações rupestres. 

Ainda que compreendamos estas limitações, há de se considerar que 

quase todos os estudos sobre representações rupestres no Brasil se têm 

baseado neste pilar metodológico. Como vimos, existem críticas, 

inclusive de autores que adotam esta categoria taxonômica, e 

diferenças semânticas desta noção entre os pesquisadores. Mas é fato 

que tal noção continua sendo utilizada como categoria classificatória 
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das representações rupestres. Justamente por isto, apesar das 

distinções, compreendemos que esta noção não estaria em uso se não 

houvesse algo em comum, que levasse os arqueólogos a reconhecer a 

sua importância como procedimento metodológico (COSTA, 2012, 

p.19). 

 

Apesar de não haver pretensão nessa pesquisa de inserir os resultados obtidos 

nos cinco sítios arqueológicos de Canindé do São Francisco nas tradições brasileiras 

para a arte rupestre, entendemos a sua importância para tais estudos. Assim sendo, a 

breve apresentação sobre as mesmas foi no sentido de possibilitar maior entendimento 

sobre a trajetória dos estudos da arte rupestre no Brasil.  

 

2.3 – Avanços das pesquisas sobre arte rupestre no nordeste do Brasil 

 

O avanço das pesquisas relacionadas à arte rupestre no nordeste vem 

possibilitando novas abordagens e perspectivas para o entendimento desse tipo de 

vestígio arqueológico. Entende-se que as informações contidas nas imagens são 

símbolos que comunicam,  independente de sua representação figurativa e possibilitam 

serem decodificadas e interpretadas. Para tanto, verificou-se que alguns pesquisadores 

da arte rupestre buscavam maior compreensão dos aspectos implícitos contidos nas 

figuras, dando maior ênfase ao subjetivo e o cognitivo.  

 Carlos Xavier Azevedo Netto, pesquisador da Arte Rupestre, defendeu no ano de 

1994, sua dissertação de mestrado tendo como tema: As gravações rupestres do 

Cerrado o enfoque de seus signos. Em seu estudo apresentou e pesquisou 33 sítios 

com petroglifos do Brasil Central (Goiás e Tocantins) onde discute a relação entre 

Arqueologia, Semiótica e arte rupestre. Adotou duas análises para a abordagem dos 

sítios: estatística e estética onde procurou tratar as figuras como signos. Por fim, 

apresenta as devidas interpretações dos sítios pesquisados, cujos resultados foram 

relevantes para a Arqueologia, em especial, para a arte rupestre. 

No ano de 2001, Azevedo Netto defendeu sua tese de doutoramento através da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, e procurou discutir nesse seu estudo intitulado: 

A Arte Rupestre no Brasil: Questões de transferência e representação da 

informação como caminho para a interpretação, as unidades de representação e 

transferência de informação que o arqueólogo constrói através de observações dos 

painéis de Arte Rupestre. Seu estudo aborda aspectos relacionados ao significado e a 

interpretação na Arqueologia, que, de acordo com autor, o ato de interpretar se dá no 
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último ato da pesquisa arqueológica, onde a dedução e inferência são realizadas através 

da cultura material (AZEVEDO NETTO, 2003: p.15). 

Destaca-se ainda os trabalhos de Loredana Ribeiro, que apresentou resultados de 

suas pesquisas relacionados sítios arqueológicos rupestres do norte de Minas Gerais e 

sudoeste da Bahia. Em sua tese de doutoramento defendida no ano de 2006, intitulada: 

Os Significados da Similaridade e do Contraste entre os Estilos Rupestres: um 

estudo regional das gravuras e pinturas do alto-médio rio São Francisco, Ribeiro 

(2006), procurou elaborar um quadro crono-estilístico do registro rupestre regional, 

baseando-se nas classificações existentes para a Arte Rupestre do Brasil Central e 

região. A partir de então, apresentou discussões sobre as similaridades e contrastes entre 

as pinturas São Francisco e pinturas e gravuras Montalvânia. Como consideração final 

de estudo, essa autora sugere que,  a utilização da categoria “tradição” como parâmetro 

de análise, dificulta a organização dos registros rupestres, ao direcionar a pesquisa para 

os padrões de similaridades. 

No ano de 2008, em seu artigo: Contexto arqueológico, técnicas corporais e 

comunicação: dialogando com a arte rupestre no Brasil Central (Alto-Médio São 

Francisco), Loredana Ribeiro descreve os repertórios temáticos de Montalvânia e São 

Francisco, que, de acordo com a autora, esses repertórios se expressam como possíveis 

tendências estilísticas de práticas simultâneas. As considerações de sua pesquisa 

apontam que, se uma análise conjunta de semelhanças e diferenças entre estilos 

rupestres podem sugerir indícios de práticas socialmente complementares corroborados 

com dados arqueológicos, há um ganho em termos metodológicos. De acordo com 

Ribeiro (2008), esse ganho dá-se em relação à integração entre a análise do registro 

rupestre aos demais vestígios arqueológicos. Quanto às interpretações, a autora afirma 

que essa integração permite maior compreensão sobre a dinâmica de ocupação pré-

colonial da região em questão (RIBEIRO, 2008; p.69) 

Em 2012, Carlos Alberto Santos Costa defendeu sua tese de doutoramento 

intitulada: Representações Rupestres no Piemonte da Chapada Diamantina (Bahia, 

Brasil), onde tratou as figuras como signos. Apresenta discussões sobre a noção de 

tradição arqueológica imposta para as representações rupestres, bem como, argumenta 

sobre a aplicação das tradições criadas para as áreas específicas do Nordeste. Levanta 

questionamentos sobre a ausência de estudos específicos dos signos geométricos. Seu 

foco de estudo centra-se nos sítios com representações rupestres no Piemonte da 

Chapada Diamantina na Bahia. Como resultado, os 49 sítios estudados pelo autor, foram 
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identificados 987 signos analisados de acordo com suas localizações, técnicas e cores de 

representações. Em suas interpretações, Costa (2012), deixa claro que as representações 

rupestres são documentos que expressam todos os aspectos humanos, sua multiplicidade 

e complexidade (COSTA, 2012). 

No ano de 2013, Suely Gleide Amâncio Martinelli, professora da Universidade 

Federal de Sergipe – campus Laranjeiras – Sergipe, apresenta seu projeto de pós-

doutorado, através do Departimento di Scienze Arcgeologiche, Università di Pisa in 

Itália sob a supervisão de Renata Grifoni Cremonesi. O tema proposto: "L'arte rupestre 

nel municipio di Canindé di San Francisco dello stato di SERGIPE - BRASILE – 

“Inter-relazione di simboli - Brasile - Italia". Sua pesquisa centra-se em diversos sítios 

arqueológicos que apresentam registros rupestres (Brasil), quais são: sítio Letreiro 

localizado na fazenda Lamarão, sítios localizados na Fazenda Mundo Novo; Dom 

Helder, João, Patrocina, Josefa e Candido. Teve como  objetivo de estudo,  relacionar  

os sítios supracitados com alguns sítios rupestres  em Riparo dela Formica Rossa, na 

comuna (província) de Perugia  em  Riparo lo Schioppo na região de Umbria – Italia. 

 Martinelli (2013), comparando os quatro sítios com elementos gráficos 

estudados na Itália com os sítios pertencentes ao município de Canindé do São 

Francisco, percebeu a presença de um repertório simbólico entre eles, uma vez que 

apresentam características predominantemente geométricas evidenciadas nas figuras; 

tridáctilas, circulares, hastes, zig-zag, e ainda, figuras antropomorfas e zoomorfas. Ao 

propor uma correlação entre alguns sítios do Brasil e da Itália, Suely Gleide Amâncio 

Martinelli aponta para novas possibilidades de estudo e que muitas vezes, de acordo 

com a autora, as limitações são auto impostas.  
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CAPÍTULO 3 

 

CONTEXTO AMBIENTAL E CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

 

 Este capítulo reserva-se para apresentação da localização dos sítios, em 

descrever sobre o contexto ambiental do município de Canindé de São Francisco, e 

ainda, a apresentação do contexto arqueológico e o início e resultado de alguns estudos 

a partir do ano de 1980 nos terraços de Xingó. Destina-se ainda à apresentação das 

pesquisas realizadas na Fazenda Mundo Novo, área de platô, para melhor entendimento 

dos grupos sociais que demarcaram as rochas fixas nesse local. 

 O Mapa 1 refere-se à localização do município de Canindé do São Francisco em 

Sergipe, onde estão situados os sítios arqueológicos de arte rupestre pesquisados. 

Entender o contexto é de importância ímpar para que se possa fazer possíveis 

proposições interpretativas, visto que o ambiente disponibilizou no passado elementos 

para a elaboração dos símbolos. Através das interpretações que fazemos sobre esse tipo 

de vestígio arqueológico, desse modo podemos nos aproximar do indivíduo e grupos 

sociais e ter noção de como se apropriavam da natureza para sobreviver suas ideias e 

ações. A apresentação da caracterização ambiental possibilita compreender mesmo que 

parcialmente o contexto com o qual se vinculava os grupos sociais na região de Canindé 

do São Francisco, responsáveis pela produção cognitiva, demonstrada através dos 

suportes fixos. Destaca-se ainda, que, a maneira com que a arte rupestre é percebida, 

fundamentada através da nossa compreensão de mundo e nossas experiências. 

Pode-se afirmar que, a inconformidade de um estudo baseado em descrições, fez 

surgir novas abordagens para os estudos da arte rupestre. Nesse sentido, a proposta 

desse estudo centra-se no diálogo entre homem e objeto e a não separação de ambos.  

 

3.1-Contexto ambiental  

 

  A pesquisa em campo foi realizada no município de Canindé de São Francisco 

em Sergipe, no extremo noroeste, cuja superfície abrange um total de 908,2 km². Faz 

limites com o Estado de Alagoas ao norte, o Estado da Bahia a oeste e sul. 
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Mapa 1 - Espacialização da região de ocorrência dos sítios arqueológicos em relação a divisão política nacional e estadual. 
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 Está determinado geograficamente pelas coordenadas: 09°38‟40” de latitude sul 

e 37°37'16" de longitude oeste, há 68m de altitude. Tomando como via sua capital 

Aracaju, o acesso é feito através das rodovias BR-235, BR-101 e SE-206, gerando um 

total aproximado de 213 km pela via de acesso de Nossa Senhora das Dores, ou através 

das rodovias BR-235/SE-106/SE-206 pela cidade de Itabaiana (BOMFIM, COSTA E 

BENVENUTI,  2002: p.2). 

A classe do solo da caatinga, de acordo com Oliveira (2010), é classificada como 

Planos Solos, ou seja, são solos rasos e pouco profundos e apresentam-se com horizonte 

superficial com coloração clara e uma textura mais leve. Esses tipos de solos abrangem 

pelo menos 68.188km², e ocupam principalmente a zona do agreste pernambucano e 

áreas de clima similar aos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do 

Norte e Ceará. 

De acordo com Santos et at. (1998), pelo menos 90% do território do município 

de Canindé de São Francisco se insere no domínio neo a mesoproterozóico 

correspondente à Faixa de Dobramentos Sergipana. As litologias predominantes 

correspondem a gabros, gnaisses, granitoides, anfibolitos, xistos, metamafitos, filitos, 

mármores, metaconglomerados e quartzitos. São verificados afloramentos de 

sedimentos paleozoicos da Bacia do Tucano Norte, em pequenas faixas localizadas nos 

extremos W, SW, NW, pertencentes às formações Curituba (folhelhos, diamictitos, e 

calcários), Tacaratu (arenitos finos a conglomeráticos e conglomerados), e Santa 

Brígida (arenitos, folhelhos, carbonatos e silexitos). 

 Quanto ao clima da região, considera-se semiárido devido à falta de chuvas entre 

os meses de março a agosto, sendo que há uma concentração chuvosa ocasional entre os 

meses de maio a agosto. As temperaturas, de acordo com Oliveira (2010), além de 

elevadas, apresentam variações entre 24ºC a 36ºC. 

 Nos meses com maior incidência de chuvas, as temperaturas são mais amenas, 

apresentando pico maior de calor das 11 às 14 horas. O período com maior intensidade 

de calor é observado nos outros noves meses do ano, com extremos de temperatura 

média anual entre as 10 horas da manhã até às 15 horas (Prado, 2005). Os sítios de arte 

rupestre localizados do munícipio de Canindé de São Francisco encontram-se nas 

proximidades do rio São Francisco e ocupam espacialmente uma área de platô composta 

por matacões de granito e arenito (Figura 1). 
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Figura 1- Vegetação da caatinga – Região de Canindé de São Francisco 

 

Fonte: FARIAS, (2012). 

 

  

  Num primeiro momento pode-se inferir que o rio, após seu encaixe definitivo 

configurou uma superfície de platôs no semiárido fazendo com que o mesmo se tornasse 

uma figura ímpar não só para o ecossistema, bem como, garantiu a sobrevivência de 

grupos sociais (Figura 2). 

 A proximidade do rio São Francisco nessa região e o próprio ecossistema 

foram fatores  relevantes para a instalação de grupos sociais pretéritos,  que,  segundo 

Martin (2008),  tem como marco temporal o oitavo milênio A.P. 

Segundo Ab‟Sáber (2002), tanto o alto quanto o medio curso do rio São 

Francisco cobriram a formação de sedimentação cretácea através de uma faixa de 

depressão periférica. No período pós-cretáceo, o rio segue para o sentido leste da região 

acompanhando as irregularidades das estruturas sedimentares. Após adaptar-se em seu 

novo curso, configura-se a formação de paredões verticais possibilitando o 

aparecimento de platôs no sertão. Assim, pode-se dizer que o rio São Francisco  está 

presente há pelo menos 9000  anos AP, tornando-se ímpar no ecossistema. 
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Figura 2 - Vista parcial do rio São Francisco, vegetação e platô. 

 

Fonte: FARIAS, (2012). 

 

 

3.2 – Contexto Arqueológico: pesquisas no semiárido sergipano. 

 

 As primeiras pesquisas arqueológicas na faixa do canyon do rio São Francisco 

entre Paulo Afonso e Xingó tiveram início da década de 1980, devido os processos de 

aceleração para a construção da barragem e futuro reservatório de Xingó. A partir de 

então houve a aprovação de sistematização de pesquisas pré-históricas regionais 

(Projeto Arqueológico de Xingó-PAX, 1997: p.6).  

O trabalho de salvamento arqueológico de Xingó nos terraços aluviais de fundo 

do canyon resultou no levantamento de 56 sítios, onde muitos deles foram 

caracterizados como sendo sítios a céu-aberto. Os relatórios revelam que houve a coleta 

de uma quantidade relevante de cerâmica, ossos de esqueletos completos (humanos) 

associados a mobiliários funerários, material lítico, sedimentos para análises, e 

fogueiras. Pode-se destacar o sítio Justino, alvo de estudo nos terraços fluviais da área 

de Xingó com possíveis ocupações humanas iniciadas aproximadamente há 8.000 anos 

AP. até 2.000 anos AP. Localizado no município de Canindé do São Francisco, o sítio 
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arqueológico ocupava um terraço elevado na confluência do rio São Francisco. O 

trabalho de escavação no referido sítio resultou em um grande número de peças líticas, 

blocos com gravuras, ossos humanos e de animais, material cerâmico, restos 

alimentares e fogueiras (SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO DE XINGÓ – 

RELATÓRIO FINAL – 2002: p. 77-105-106). 

Durante o Salvamento do Projeto Arqueológico de Xingó, foram identificados 

15 sítios arqueológicos de registros rupestres localizados ao longo dos afluentes do rio 

São Francisco, além de outros sítios localizados nos terraços do rio. Todos estes sítios 

seriam afetados diretamente pela construção da Hidroelétrica. (Relatório Salvamento 

Arqueológico de Xingó, 2002).  

Os primeiros estudos relacionados a registros rupestres do baixo São Francisco 

evidenciaram grafismos com heterogeneidades temáticas indicando que estes foram 

confeccionados em momentos distintos. Para entender melhor a ocupação humana na 

área, Amâncio (1997), propôs prospecções e estudos sistemáticos do platô. 

 No momento em que as pesquisas estavam sendo efetuadas, Amâncio (1998), 

revela terem sido identificados 15 sítios rupestres e contabilizadas pelo menos 729 

pinturas e 700 gravuras. Em razão disso, de acordo com a autora, a região poderia 

apresentar uma potencialidade arqueológica ainda maior. Os levantamentos apontam 

que, além desses sítios descritos, foram identificados sítios de grafismos nos municípios 

de São João, Poço Redondo, e Cedro, no Baixo São Francisco (SANTOS & 

AMÂNCIO, 2002). 

O projeto de Salvamento Arqueológico de Xingó resultou em quantidades 

relevantes de materiais arqueológicos recuperados. De acordo com Carvalho (2005), o 

acervo conta com aproximadamente 55 mil peças arqueológicas. Compõe o acervo: 

cerâmicas, blocos de fogueiras, carvões, materiais líticos, restos alimentares, adornos, e 

ainda, pelo menos 200 esqueletos humanos que estão relacionados a um mobiliário 

funerário.  

O primeiro levantamento para localizar sítios rupestres no baixo do rio São 

Francisco, de acordo com Silva (1997), possibilitou a localização de diversos sítios 

arqueológicos no estado de Alagoas e no estado de Sergipe.  

No estado de Alagoas foram localizados os seguintes sítios: sítio Brejo, 

localizado às margens do riacho Brejo (Delmiro Gouveia/AL), sítio Curva do Talhado 

(Delmiro Gouveia/AL), localizado às margens direita do riacho Talhado, sítio 

Maribondo (Delmiro Gouveia/Al), sítio Talhado II (Delmiro Gouveia/Al) situado às 
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margens direita do riacho Talhado, sítio Caibeira do Talhado (Delmiro Gouveia/AL), 

sítio Encontro do Talhado (Delmiro Gouveia/AL), localiza-se no afluente do riacho 

Talhado, sítio Castanho (Delmiro Gouveia/AL), localiza-se a 16m acima do nível do rio 

e de difícil acesso, sítio denominado de Talhado I (Delmiro Gouveia/AL), tem como 

referência locacional a margem esquerda do riacho Talhado, sítio Talhado III (Delmiro 

Gouveia/AL) localiza-se às margens direita do riacho Talhado, sítio Sal (Delmiro 

Gouveia/AL), que tem como localização a margem esquerda do riacho Talhado,  e por 

fim,  o sítio Riacho (Olho d‟Água do Casado/AL), tem como referência de localização, 

o leito do riacho das Águas Mortas (SILVA, 1997). 

Em Canindé de São Francisco no estado de  Sergipe foram localizados de acordo 

com Silva (1997), os seguintes sítios: sítio Letreiro (Canindé do São Francisco/SE) , 

localizado no topo do platô da Fazenda Lamarão e apresenta pinturas e gravuras. As 

figuras estão dispostas em todo o abrigo. O sítio Vale dos Mestres II está localizado no 

“canyon” do leito do riacho Poço Verde. O sítio tem como característica gravuras, e 

apresenta dois painéis. Sítio Vale dos Mestres III (Canindé de São Francisco/SE), tem 

como indicador para sua localização, o leito do “canyon”, na margem direita do riacho 

Poço Verde. O painel está marcado por gravuras estão localizadas nas paredes sub-

vertical do fundo do abrigo. Outro sítio localizado, o sítio do Vale do Mestres I 

(Canindé de São Francisco/SE), correspondente a um abrigo de arenito localizado num 

.“canyon” às margens direita do riacho Poço Verde. Possui um conjunto de pinturas 

localizadas em seu teto (SILVA, 1997). 

Na década de 1990 foram registrados e catalogados pelo PAX – Programa 

Arqueológico de Xingó, oito sítios com pinturas rupestres na Fazenda Mundo Novo, 

município de Canindé do São Francisco no estado de Sergipe; 

 No ano de 2000, de acordo com Santos (2006), através de iniciativa do Museu 

Arqueológico de Xingó – MAX houve a iniciativa de estruturação da Fazenda Mundo 

Novo como intuito de incentivo ao turismo em virtude do patrimônio arqueológico. O 

projeto teve consentimento do proprietário da área senhor José Augusto, tendo como 

objetivo o aproveitamento de cinco sítios com pinturas rupestres, devido a facilidade de 

acesso a estes sendo aspecto favorável à construção de passarelas e previsão de um 

sistema de monitoramento de visitantes. 

O Museu MAX, embora com a proposta de estruturação das trilhas, demonstrou 

preocupação quanto à recepção de empresas de turismos aos sítios após verificar a 

ausência de um sistema de proteção ao patrimônio arqueológico e monitoramento 
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adequado ao visitante. Nesse sentido, foi necessário pensar em algo para adequar as 

empresas de turismo sem colocar em risco o patrimônio arqueológico (MAX, 2000). 

No ano de 2007, Jenilton Ferreira Santos apresentou à Universidade Federal de 

Sergipe – UFS – Campus São Cristóvão/SE sua dissertação intitulada: Arqueoturismo 

e Arte Rupestre no Semi-Árido Sergipano: análise sob o viés da sustentabilidade. A 

pesquisa teve como objetivo principal, analisar as trilhas de exploração turística dos 

sítios rupestres da Fazenda Mundo Novo enfocando o processo de estruturação, estado 

de conservação dos sítios além dos aspectos relacionados a empreendimentos 

socioeconômicos. 

No ano de 2010, a arqueóloga Suely Gleyde Amâncio Martinelli (2010), deu 

início a novas pesquisas com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), objetivando atualização de dados, lançando novos 

olhares e interpretações sobre os registros rupestres. A partir dessa data, os estudos no 

Município de Canindé do são Francisco resultou em quatro monografias e uma 

dissertação de mestrado. 

No ano de 2012, foi feita uma intervenção arqueológica em um dos sítios com 

arte rupestre na Fazenda Mundo Novo sob coordenação da Drª Suely A.M.Martinelli 

resultando em uma monografia (figura 3). É importante ressaltar, que foi a primeira 

escavação efetuada no estado de Sergipe em sítios com esse tipo de manifestação. 

Apesar de o sítio ser considerado um abrigo sob-rocha com topografia: altura 2.30m x 

largura 4m x profundidade 1,72m, ou seja, com espaço interno de circulação para no 

máximo três indivíduos, o resultado obtido através da escavação surpreendeu a equipe. 

Foram retiradas lascas de quartzo, lascas de arenito silicificado, um núcleo de quartzo, 

um machado de arenito silicificado, dois raspadores, e um fragmento de ocre, conforme 

mostra a Figura 3. 
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Figura 3 - Divisão das quadras no abrigo sob-rocha Dom Helder 

 

Fonte: GHIGGI, (2013) 

 

A Fazenda Mundo Novo localiza-se no município de Canindé de São Francisco, 

com as seguintes coordenadas geográficas; 9º 30‟ 15‟ latitude Sul e a 37º 47‟ 45‟‟ de 

longitude WGR. A área da Fazenda totaliza 663 hectares, estendendo-se pela Rodovia e 

margeando o rio São Francisco, no estado sergipano (Mapa 2). 

 A Figura 4 apresenta um  modelo tridimensional da região de ocorrêcia 

dos sítios arqueológicos. É possível observar a compartimentação topográfica e 

geomorfológica da área, em que a porção mais baixa corresponde ao canyon do rio São 

Francisco, a altitudes médias estão relacionadas ao Pediplano Sertanejo e os locais mais 

altos correspondem às Serras Residuais. Nesta ultima feição estão os sítios rupestres 

abordados neste trabalho (SANTOS, ALMEIDA, SIQUEIRA  et al. 2014). 
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Mapa 2 - Localização da Fazenda Mundo Novo - SE 
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Figura 4 - Modelo tridimensional da região de ocorrêcia dos sítios arqueológicos. 

 

           Fonte:SEMARH/SRH-SE, 2013; GOOGLE EARTH-MAPAS, 2014-elaboração: LEITE
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO DOS SÍTIOS, DADOS E RESULTADOS 

 

 O presente capítulo tem como objetivo apresentar as características gerais dos 

sítios arqueológicos, alvo dessa pesquisa, seguindo a seguinte ordem: sítio Dom Helder, 

sítio Josefa, sítio Patrocina, sítio Cândido e o sítio João, e ainda, a apresentação dos 

dados e resultados (Mapa 3). 

 

 4.1 – Apresentação dos sítios 

4.1.1 – Sítio Dom Helder 

 

O abrigo sob-rocha Dom Helder está georeferenciado através das Coordenadas: S 

09º 33‟ 36,4” e ao W 37º 59‟ 32,0”. Insere-se em um relevo do tipo chapado ou platô e 

encontra-se a poucos quilômetros do rio São Francisco. O paredão apresenta as 

seguintes dimensões:1,72m de profundidade, 4m de largura e 2m de altura. As pinturas 

do sítio Dom Helder estão dispostas em um único painel.
2
 No ano de 2012, foi feito 

uma escavação no referido sítio para entender a ocupação e possíveis funcionalidades. 

Esse procedimento metodológico resultou em evidencias de ocupação humana através 

de vestígios e artefatos líticos, além dos vestígios (pintura) já existentes na parede do 

abrigo. Parte das pinturas desse sítio até o ano destacado acima encontravam-se 

encobertas por sedimentos transportados. A escavação permitiu evidenciar algumas 

figuras, preenchendo assim, a lacuna do painel do sítio.  

A grande maioria das figuras presente no painel do sítio Dom Helder está 

concentrada na parede central e na parte mais abaixo da parede rochosa. O tamanho das 

figuras limita-se entre 32,5cm  de altura (maior) e 1cm de altura (menor). (Figura 5). 

 O Mapa 3 apresenta a espacialização dos sítios arqueológicos em relação ao 

ambiente físico, para maior compreensão da inserção dos mesmos na área do Platô 

sergipano. 

 

                                                 
2 O trabalho de campo no sítio Dom Helder foi efetuado no ano de 2012 e esteve sob orientação da drª. 
Suely Gleide Amâncio Martinelli. Os dados obtidos através da escavação resultaram em um trabalho 
monográfico de Vani Piaia Ghiggi, apresentado ao Curso de Bacharelado em Arqueologia da 
Universidade Federal de Sergipe – UFS, com o seguinte título: Fazenda Mundo Novo: Abrigo Dom Helder 
- espaço de ocupação humana pré-colonial. 
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Mapa 3 - Mapa de Espacialização dos Sítios em Relação à Dados Altimétricos. 
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   Foto: GHIGGI, (2012). 

 

  

Figura 6 - Painel geral do sítio Dom Helder elaborado a partir de decalque e 

redução das figuras em 1/5 do seu tamanho real. 

 

Fonte: COSTA, (2012).  

  

Figura 5- Sítio sob rocha Dom Helder 
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 O painel
3
 do sítio Dom Helder apresenta: tridáctilas, figuras biomorfas 

preenchidas, geométricas (alguns prováveis bastonetes, um circulo fechado), zoomorfas, 

fitomorfas e abstratas (Figura 6). As figuras em sua maioria são constituídas  por 

grafismos puros, que de acordo com Carvalho (2003), os grafismos permitem  seguir a 

seguinte classificação: grafismos puros, grafismos de composição, e ainda, grafismos 

de ação. As figuras pintadas ou gravadas são consideradas como grafismos puros, ou 

seja, dificultam seu reconhecimento permitindo-nos criar suposições sobre as cenas dos 

paineis. Os grafismos de composição possibilitam identificar com maior precisão  as 

figuras, sejam elas antropomorfas, fitomorfas ou zoomorfas. Por fim, a autora apresenta 

os grafismos de ação. Estes, possibilitam identificar cenas de caça, ritual ou cerimonial, 

e  dança, ou seja, reconstituem uma ação do cotidiano dos grupos sociais pretéritos. 

 Procurando facilitar a leitura relacionadas às características gerais de cada sítio, 

apropriou-se  do modelo de tabela retirada da tese de Costa (2012) , e modificada de 

acordo com os objetivos do pesquisador desse estudo (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Característica geral do sítio Dom Helder 

CARACTERISTICAS GERAIS DO SITIO DOM HELDER 

CLASSIFICAÇÃO DO SUPORTE 

ROCHOSO 

ABRIGO X CAVERNA  PAREDE X 

LAPA  MATACÃO  LAJEDO  

GRUTA  LOCA  OUTROS  

IDENTIFICAÇÃO GEOLÓGICA DO 

SUPORTE ROCHOSO 

ARENITO X ARENITO SILICIFICADO  CALCÁRIO  

GRANITO  QUARTZO  QUARTZITO  

OUTROS   

VISUALIZAÇÃO DOS PAINEIS COMPLETA X PARCIAL  ESCASSA  NULA  

TAMANHO DO SUPORTE PROFUNDIDADE 1,72m ALTURA 2m LARGURA 4m 

CARACTERISTICAS AMBIENTAIS DA AREA 

RELEVO TERRAÇO  PLATO X MARGEM DE RIO  DOLINA  

VEGETAÇÃO CERRADO  CAATINGA X OUTRO   

PREDOMINÂNCIA DOS SIGNOS 

ANTROPOMORFO X BIOMORFO X ZOOMORFO X GEOMÉTRICO X ABSTRATA              I      X 

POSICIONAMENTO DOS SIGNOS NO PAINEL 

TETO  PISO  PAREDE X LAGEADO  

 

 

 

                                                 
3 Os dados tipológicos apresentados nessa dissertação sobre o sítio Dom Helder foram retirados da 
Monografia apresentada ao curso de Bacharelado em Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe – 
UFS sob orientação da Drª. Suely Gleyde Amâncio Martinelli, pela então discente Alba Rosane Salvador 
Moura Costa, no ano de 2013, com o seguinte título: Documentação e Análise do Sítio Dom Helder na 
Fazenda Mundo Novo em Canindé de São Francisco -SE. 
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Tabela 2 - Distribuição do quadro tipológico do sítio Dom Helder 

TIPO DE FIGURA QUANTIDADE % 

Biomorfas 5 28 

Tridáctilas 1 5 

Zoomorfas 1 5 

Geométricas 5 28 

Abstratas 4 22 

Fitomorfas 2 12 

 Fonte: Quadro tipológico; MOURA COSTA (2013), modificado em GHIGGI (2014). 

 

4.1.2 – Sítio Josefa 

 

O sítio Josefa está representado por um paredão em arenito medindo 2,10 m de 

altura, 3,90m de largura e 1,37 de profundidade. A pintura mais alta desse painel está 

localizada a aproximadamente 75cm do chão, enquanto que a mais baixa apresenta uma 

medida de 17cm (Figura 7). 

  O painel desse respectivo sítio está composto por desenhos  geométricos de 

bastonetes e grades, formas retangulares, elementos considerados abstratos, e ainda, 

pontos espessos.  Há uma concentração de pinturas na parte central, figuras isoladas e 

em conjuntos. A figura de maior proporção apresenta 0,40m, enquanto que a menor 

figura possui 0,04m
4
 (Figura 8). 

 

                                                 
4 Os dados do sítio Josefa foram retirados da monografia apresentada ao curso de Bacharelado em 
arqueologia da Universidade Federal de Sergipe – UFS, de Felipe Farias da Silva sob orientação da Drª. 
Suely Gleide Amâncio Martinelli, defendida no ano de 2013 com o seguinte tema: Documentação e 
Análise das Figuras Rupestres do Sítio Arqueológico Josefa, Localizado na Fazenda Mundo Novo em 
Canindé  de São Francisco no Estado de Sergipe. 



  

64 
 

  

Figura 7 - Painel do abrigo Josefa 

 

Fonte: SILVA, (2012).  

 

Figura 8 - Painel geral do sítio Josefa elaborado a partir de decalque e 

redução das figuras em 1/5 seu tamanho real. 

 

Fonte: SILVA, (2012), modificado em GHIGGI (2014). 
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As pinturas do sítio Josefa possuem como temática figuras geométricas, 

zoomorfas e abastratas. O grande número de bastonentes apresentam-se isolados e/ou 

em conjunto. O painel do sítio em questão é composto basicamente por figuras 

geometricas. Há uma insidência maior de bastonetes tipo grade que se apresentam de 

forma horizontal e vertical.  

 

Tabela 3 - Características gerais do Sítio Josefa 

CARACTERISTICAS GERAIS DO SITIO JOSEFA 

CLASSIFICAÇÃO DO SUPORTE 

ROCHOSO 

ABRIGO X CAVERNA  PAREDE X 

LAPA  MATACÃO  LAJEDO  

GRUTA  LOCA  OUTROS  

IDENTIFICAÇÃO GEOLÓGICA DO 

SUPORTE ROCHOSO 

ARENITO X ARENITO SILICIFICADO  CALCÁRIO  

GRANITO  QUARTZO  QUARTZITO  

OUTROS   

VISUALIZAÇÃO DOS PAINEIS COMPLETA X PARCIAL  ESCASSA  NULA  

TAMANHO DO SUPORTE PROFUNDIDADE 1,372m ALTURA 2,10m LARGURA 3,90m 

CARACTERISTICAS AMBIENTAIS DA AREA 

RELEVO TERRAÇO  PLATO X MARGEM DE RIO  DOLINA  

VEGETAÇÃO CERRADO  CAATINGA X OUTRO   

PREDOMINÂNCIA DOS SIGNOS 

ANTROPOMORFO  BIOMORFO  ZOOMORFO  GEOMÉTRICO X TRIDACTILA              I       

POSICIONAMENTO DOS SIGNOS NO PAINEL 

TETO  PISO  PAREDE X LAGEADO  

 

                      Tabela 4 - Distribuição do quadro tipológico do sítio Josefa 

TIPO DE FIGURA QUANTIDADE % 

Rede 1 6 

Grade 5 29 

Bastonetes 5 29 

Zoomorfas 1 6 

Indeterminado 1 6 

Abstratas 4 24 

Dados: FARIAS (2013), modificado em GHIGGI (2014). 

 

 

4.1.3 – Sítio Patrocina 

 

 O sítio Patrocina segue a seguinte tomada de coordenadas: S 9º 33‟ 22,8” e W 

37º 59‟ 17,7, sentido noroeste/sudeste (Max, 2000; Martinelli, 2009). O sítio 

corresponde a um pequeno abrigo cujo painel está representado por grandes figuras 

pintadas, visto que o paredão rochoso e suas pinturas destacam-se na vegetação. Os 
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dados topográficos permitem fazer a seguinte aferição do sítio em questão: painel 

apresenta uma altura aproximada de 3m em sua parte principal onde as pinturas podem 

ser visualizadas com maior precisão. A parte superior do abrigo apresenta-se mais 

definido, enquanto que a parte mais abaixo possui um recuo com aproximadamente 1m 

de profundidade. O porte do sítio apesar de ser considerado pequeno, permite uma boa 

distribuição dos signos no painel do mesmo. As figuras representadas se destacam pela 

sua opulência. Variam de 0,83m de altura a 0,03m de altura, ocupando todo o espaço do 

painel. 

O painel possui aproximadamente 2,07m de largura e 1,4m de altura e as figuras 

impressionam com tamanhos que variam de 0,83m de altura a 0,03m de altura. Ou seja, 

por mais que o painel seja pequeno, todo o suporte é utilizado e expõe figuras de quase 

1 metro de altura. 

  As figuras apresentam o corpo em forma geométrica retangular com prováveis 

membros superiores e inferiores.
5
 Determinadas figuras possuem traços paralelos, 

alguns círculos preenchidos, figuras não identificáveis e bastonetes. 

 Nota-se que três grandes antropomorfos compõem o centro do painel rochoso do 

sítio Patrocina, enquanto que figuras geométricas menores dividem o entorno. Esses 

“bonecões” permitem-nos indagações pelo fato de não haver até o momento, relatos de 

figuras similares a estas em regiões próximas (Figura 9). 

                                                 
5 Os dados tipológicos do sítio Patrocina apresentados  nesse estudo foram retirados da dissertação de 
mestrado de Vanessa Santos Souza (PROARQ-UFS), sob orientação da drª Suely Gleide Amâncio 
Martinelli, defendida no ano de 2013 com o seguinte título: Particularidades e Similaridade do Registro 
Rupestre da Fazenda Mundo Novo em Canindé de São Francisco SE. 
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Figura 10 - Painel geral do sítio Patrocina elaborado a partir de decalque e 

redução das figuras em 1/5 do seu tamanho real. 

 

Fonte: MARTINELLI, (2010).  

 

Figura 9 - Painel do sítio Patrocina 

 Fonte: MARTINELLI, (2010). 
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Tabela 5 - Característica geral do Sítio Patrocina 

CARACTERISTICAS GERAIS DO SITIO PATROCINA 

CLASSIFICAÇÃO DO SUPORTE 

ROCHOSO 

ABRIGO X CAVERNA  PAREDE X 

LAPA  MATACÃO  LAJEDO  

GRUTA  LOCA  OUTROS  

IDENTIFICAÇÃO GEOLÓGICA DO 

SUPORTE ROCHOSO 

ARENITO X ARENITO SILICIFICADO  CALCÁRIO  

GRANITO  QUARTZO  QUARTZITO  

OUTROS   

VISUALIZAÇÃO DOS PAINEIS COMPLETA X PARCIAL  ESCASSA  NULA  

TAMANHO DO SUPORTE PROFUNDIDADE  ALTURA 1,4m LARGURA 2,07m 

CARACTERISTICAS AMBIENTAIS DA AREA 

RELEVO TERRAÇO  PLATO X MARGEM DE RIO  DOLINA  

VEGETAÇÃO CERRADO  CAATINGA X OUTRO   

PREDOMINÂNCIA DOS SIGNOS 

ANTROPOMORFO X BIOMORFO  ZOOMORFO  GEOMÉTRICO X TRIDACTILA              I       

POSICIONAMENTO DOS SIGNOS NO PAINEL 

TETO  PISO  PAREDE X LAGEADO  

 

Tabela 6 - Distribuição do quadro tipológico do sítio Patrocina 

TIPO DE FIGURA QUANTIDADE % 

Antropomorfo 4 34 

Traço 2 16 

Bastonetes 2 16 

Círculos 3 25 

Não identificável 1 9 

Fonte: SOUZA, (2013), modificado em GHIGGI (2014).                       

  

4.1.4 – Sítio João 

 

O sítio João está georeferenciado sob as Coordenadas: S 0,9º 33‟ 10,6” e W 0,37º 

59‟ 04,5”, e elevação de 247 metros em relação ao nível do mar. Está localizado no 

sentido noroeste/sudeste, e possui um relevo do tipo chapado ou platô com paredão 

composto por arenito e formato reto.
6
 O sitio tem como medição 1,42m de altura e 

3,35m de largura.  

 

 

 

 

                                                 
6 Os dados do sítio João foram retirados da monografia de Patrícia Maria Lima de Santana, apresentada 
ao curso de Bacharelado em Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe – UFS em 2012 sob a 
orientação da drª Suely Gleyde Amâncio Martinelli. 
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Figura 11 - Vista geral do Sítio João.  

 

Fonte: MARTINELLI, (2010). 

 

Figura 12- Painel do sítio João elaborado a partir de decalque e redução da figura em1/5 

do seu tamanho real. 

 

Fonte: MARTINELLI, (2010). 
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A elaboração do painel do sítio João foi efetuada na parte inferior, seguindo o 

recuo da parede Ainda assim, há um complemento de figuras no teto do abrigo. Tanto 

na parede frontal quanto no teto do sítio são observadas pinturas geométricas 

(bastonetes, grades, círculos, elementos abstratos) e alguns biomorfos. As figuras 

possuem proporções que variam entre 65 cm de altura e 1 cm de altura (menor) Figura 

11, Figura 12). 

 

Tabela 7 - Característica geral do sítio João 

CARACTERISTICAS GERAIS DO SITIO JOÃO 

CLASSIFICAÇÃO DO SUPORTE 

ROCHOSO 

ABRIGO X CAVERNA  PAREDE X 

LAPA  MATACÃO  LAJEDO  

GRUTA  LOCA  OUTROS  

IDENTIFICAÇÃO GEOLÓGICA DO 

SUPORTE ROCHOSO 

ARENITO X ARENITO SILICIFICADO  CALCÁRIO  

GRANITO  QUARTZO  QUARTZITO  

OUTROS   

VISUALIZAÇÃO DOS PAINEIS COMPLETA X PARCIAL  ESCASSA  NULA  

TAMANHO DO SUPORTE PROFUNDIDADE  ALTURA 1,42m LARGURA 3,35m 

CARACTERISTICAS AMBIENTAIS DA AREA 

RELEVO TERRAÇO  PLATO X MARGEM DE RIO  DOLINA  

VEGETAÇÃO CERRADO  CAATINGA X OUTRO   

PREDOMINÂNCIA DOS SIGNOS 

ANTROPOMORFO  BIOMORFO  ZOOMORFO  GEOMÉTRICO X TRIDACTILA              I       

POSICIONAMENTO DOS SIGNOS NO PAINEL 

TETO  PISO  PAREDE X LAGEADO  

 

Tabela 8 - Distribuição do quadro tipológico do sítio João 

TIPO DE FIGURA QUANTIDADE % 

Bastonetes 11 34 

Tridáctila 1 3 

Traços 6 19 

Não identificável 10 32 

Círculo 3 9 

Mão (positivo) 1 3 

Fonte: SANTANA (2011), modificado em GHIGGI (2014). 
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4.1.5 – Sítio Cândido 

 

 O Sítio Cândido possui as seguintes Coordenadas: S 0,9º 33‟ 11,2” e W 0,37º 

59‟ 06,2”, estando localizado no sentido Nordeste/Sudoeste. O tipo de relevo é de 

chapada ou platô. Este abrigo revela-se um pouco diferente dos outros sítios 

arqueológicos apresentados até então. As pinturas encontram-se espalhadas na parede 

do abrigo, no teto, tambem foram constatadas figuras do fundo do abrigo (lado 

esquerdo) em sua parede e teto.
7
 O suporte rochoso é de arenito com conglomerado de 

quartzo, e abriga uma quantidade relevante de figuras que estão distribuídas em três 

paineis com proporções que variam entre 1,94m de altura por 1,55m de largura a 0,02m 

de altura por 0,04m de largura. Há uma grande variedade de figuras nesse sítio, dentre 

elas estão figuras geométricas: (círculos, semicírculos, linhas sinuosas), tridáctilas, 

antropomorfas, bastonetes, ziguezagues, figuras complexas ou não identificáveis, e uma 

quantidade significativa de figuras biomorfas. 

 As Figura 13 e 14 possibilitam entender um pouco mais sobre o sítio Cândido. 

Tendo uma dimensão maior que os demais sítios da área permitiu a seus produtores, um 

maior aproveitamento do espaço rochoso. Foi possível notar, que os três painéis desse 

sítio demonstram certa complexidade, visto que os desenhos não seguem um padrão. 

Não há regras na execução dos painéis. Percebe-se que há variantes tanto na morfologia 

das figuras, distribuição e tamanhos das mesmas.  Uma das hipóteses para tais 

discrepâncias deve-se ao fato de o sítio ocupar uma posição mais recuada na paisagem, 

conferindo a seus ocupantes, maior liberdade para expressar suas ideias e vivências. 

Outro fator relevante levando em consideração é a constatação de figuras sobrepostas 

em determinados pontos, indicando que o local pode ter possibilitado várias ocupações 

e em distintas cronologias. 

As Figuras 15 e 16 mostram o Painel 1 do sítio Cândido. É possível considerar 

(como demonstrado na Figura 16), uma cena dinâmica de zoomorfos desconectada dos 

outros elementos sígnicos do referido painel. Uma das hipóteses é de que diferentes 

grupos sociais teriam partilhado o mesmo espaço, deixando códigos distintos de 

comunicação.  

                                                 
7  Os dados sobre o sítio Cândido foram retirados da Dissertação de Mestrado de Vanessa Santos Souza, 
defendida no Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, PROARQ – UFS – ano 2013, sob orientação 
da drª. Suely Gleyde Amâncio Martinelli, com o seguinte título: Particularidades e Similaridades do 
Registro Rupestre da Fazenda Mundo Novo em Canindé de São Francisco-SE. 
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Figura 13 – Suporte rochoso do sítio Cândido 

 

Fonte: MARTINELLI (2012). 

 

 

Figura 14 - Sítio Cândido, visão frontal 

 

Fonte: MARTINELLI, (2010). 
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Figura 15 - Parte do Painel 1 do Sítio Cândido – Decalque e redução 

da figura em 1/5 do seu tamanho real 

 

Fonte: SOUZA (2013). 

 

Figura 16 - Painel 1 do Sítio Cândido - lado direito da parede- 

Decalque e redução das figuras em 1/5 do seu tamanho real. 

 

Fonte: SOUZA, (2013). 
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Segundo Souza (2013) existe uma figura de um suposto antropomorfo no teto do 

sítio Cândido  que atrai mais os olhares pelo fato do mesmo ter uma medição de 

aproximadamente dois metros de comprimento. No seu entorno existem figuras 

associadas que possibilitam inferir e nos remete a tratá-las de uma Lua e um Sol. 

 No referido painel predomina o motivo geométrico e figuras não identificáveis. 

No teto existe um grande biomorfo associado a um provável signo de “Lua” e um 

provável signo de “Sol”. Compondo o cenário, se fazem notar semicírculos, figuras 

tridáctilas complexas e figuras geométricas representadas por bastonetes. 

 O painel três está localizado no lado esquerdo do sítio. No teto desse painel 

predomina-se motivos geométricos, e a maioria das figuras está representada por 

“ziguezagues”. Ainda constam-se nesse painel figuras de círculos e conjuntos de 

semicírculos. Nota-se a presença de dois elementos figurativos que são observados 

como sendo “pirogas” ou algum tipo de embarcação, associadas a linhas sinuosas e 

conjunto de semicírculos. 

 

Tabela 9 - Característica geral do sítio Cândido 

CARACTERISTICAS GERAIS DO SITIO CANDIDO 

CLASSIFICAÇÃO DO SUPORTE 

ROCHOSO 

ABRIGO X CAVERNA  PAREDE X 

LAPA  MATACÃO  LAJEDO  

GRUTA  LOCA  OUTROS  

IDENTIFICAÇÃO GEOLÓGICA DO 

SUPORTE ROCHOSO 

ARENITO  ARENITO SILICIFICADO X CALCÁRIO  

GRANITO  QUARTZO  QUARTZITO  

OUTROS   

VISUALIZAÇÃO DOS PAINEIS COMPLETA  PARCIAL X ESCASSA  NULA  

TAMANHO DO SUPORTE PROFUNDIDADE  ALTURA  LARGURA  

CARACTERISTICAS AMBIENTAIS DA AREA 

RELEVO TERRAÇO  PLATO X MARGEM DE RIO  DOLINA  

VEGETAÇÃO CERRADO  CAATINGA X OUTRO   

PREDOMINÂNCIA DOS SIGNOS 

ANTROPOMORFO X BIOMORFO X ZOOMORFO X GEOMÉTRICO X TRIDACTILA              I       

POSICIONAMENTO DOS SIGNOS NO PAINEL 

TETO X PISO X PAREDE X LAGEADO  

Fonte: Modificado de COSTA (2012) 
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Tabela 10- Distribuição do quadro tipológico do sítio Candido – Painel 1 – Lado 

direito do sítio. 

TIPO DE FIGURA QUANTIDADE % 

Biomorfa 15 47 

Antropomorfa 1 3 

Não identificável 6 19 

Tridáctila 2 6 

Piroga 1 3 

Bastonetes 4 13 

Semi- círculo 1 3 

Semi-círculo concêntrico 2 6 

Fonte: SOUZA (2013), modificado em GHIGGI (2014). 

 

Tabela 11 - Distribuição do quadro tipológico do sítio Candido – Painel 1 – Teto 

TIPO DE FIGURA QUANTIDADE % 

Biomorfa 1 6 

Complexas 7 47 

Bastonetes 4 27 

Semilunar (não preenchida) 1 7 

Círculos concêntricos com 

linhas quem lembram raios 

(“sol”) 

1 7 

Semi- círculo 1 7 

 

Tabela 12 - Distribuição do quadro tipológico do sítio Candido – Painel 2– Teto 

TIPO DE FIGURA QUANTIDADE % 

Biomorfo 5 100 

 

Tabela 13 - Distribuição do quadro tipológico do sítio Candido – Painel 3 – Teto 

TIPO DE FIGURA QUANTIDADE % 

Linha sinuosa 1 12 

Círculo não preenchido 1 12 

Zig-zags 3 38 

Conjunto de 3 semi-círculos 

concêntricos 
1 13 

Piroga 2 25 

Fonte: SOUZA (2013). 
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Após a apresentação da análise quantitativa e percentual dos sítios, foram feitas 

anotações dos tipos de signos recorrentes nos sítios, seguindo o modelo de tabela 

retirado de  Costa (2012), em sua tese de doutoramento, que considerou  como 

recorrente os sígnos presentes em pelo menos dois sítios, sendo que para efeitos 

metodológicos, deu menor atenção à quantificação dos signos, priorizando a recorrência 

sígnica em sítios diferentes.  

 

4.2 – Tipos de signos identificados nos sítios 

 

 Para facilitar a leitura dos signos identificados nos cinco sítios arqueológicos, e 

evitar descrições desnecessárias, foram feitas tabelas individuais, onde cada qual mostra 

as particularidades das figuras  recorrentes nos sítios (Tabela 14; Tabela15;). 

 

 

Tabela 14 - Tipos de signos Antropomorfos identificados nos sítios 

Sítios Dom helder Josefa Patrocina João Candido 

Antropomorfos 

 

 

 

 

 

 

 Os signos antropomorfos dos sítios: Dom Helder, Patrocina e Candido de acordo 

com suas morfologias apresentam-se diferentes uns do outros, e isso denota que havia  

particularidades. Pode-se inferir que os grupos sociais se comunicavam através de 

sistemas de códigos simbólicos. 

 

Tabela 15 - Tipos de signos Zoomorfos identificados nos cinco sítios 

Sítios Dom helder Josefa Patrocina João Candido 

Zoomorfos 
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 A Tabela 15 apresenta os tipos (prováveis) de zoomorfos nos sítios estudados. A 

Tabela 16 mostra os tipos de zoomorfos.  Nota-se  que os  signos possibilitam inferir 

que as possíveis representações de animais podem estar relacionadas ao ambiente da 

caatinga, na busca da caça, ou determinados rituais, ou porque não, momentos de 

descontração entre um “afazer” e outro. Entretanto, é sabido que a essência desses 

vestígios já se perderam e o que chega até nós são pequenas amostras da cultura 

material. 

 

 

Tabela 16 - Tipos de signos zoomorfos identificados nos sítios 

Sítios Dom helder Josefa Patrocina João Candido 

Biomorfos 

  

   

 

  

  

As Tabelas: 17-18-19-20-21 apresentam os signos geométricos de cada sítio,  

estes, relevantes aos olhos do pesquisador, visto que possibilitam, mesmo que 

parcialmente,  reflexões sobre  os grupos sociais vivendo no local em questão. 

 

Tabela 17 - Tipos de signos Geométricos identificados no sítio Dom Helder 

GEOMÉTRICOS 

 

 

Tabela 18 - Tipos de signos Geométricos identificados no sítio Josefa 

                                                     GEOMÉTRICOS – sítio Josefa 
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Tabela 19 - Tipos de signos Geométricos identificados no sítio João 

GEOMÉTRICOS – sítio João 

      

        

      

 

 

Tabela 20 - Tipos de signos Geométricos identificados no sítio Patrocina 

GEOMÉTRICOS – sítio Patrocina 
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Tabela 21 - Tipos de signos Geométricos identificados no sítio Cândido 

GEOMÉTRICOS – sítio Candido 

      

            

 

     

             

 

 

 

4.2.1 – Recorrência dos sígnos nos paineis 

 

 A  Tabela 22 apresenta a recorrência dos signos nos paineis dos sítios.  

 

Tabela 22 - Predominância dos signos observados nos cinco sítios 

Classifica- 

ção dos 

signos 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 
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Antropomor

fo 

   

  

Zoomorfo 

  
 

  

Circulos 

     

Semicírculos 

 

 
 

   

Tipos de 

bastonetes 

 
 

 

  

Pentiforme 

  

   

Impressões 

tridáctilas 

 
 

   

Bastão  tipo 

grade 
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Abstratas 

 
 

  

 

Pontilhado 

 

 

 

 

 

Traço 

 

 

   

Linha-

ziguezague 

 

 

 

 

 

 

  

 

Biomorfas  

 

    

Fonte: modificado de MARTINELLI (2013). 

 

 Através da Tabela 22, pode-se observar as recorrências dos sígnos, e ainda, 

busca mostrar que, em relação à figura antropomorfa e zoormorfa, existem diferentes 

morfologias. Nota-se ainda, que há uma variedade de figuras geométricas  representadas 

por círculos preenchidos ou não, semicírculos, impressões tridáctilas, pentiformes, 

linhas sinuosas, pontilhados, bastão tipo grade, linhas ziguezagues e impressão 

tridáctila. A identificação das gramáticas ajuda refletir e discutir aspectos relacionados 
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ao símbólico, visto que compõem atributos fundamentais. Sem pretensão de fazer 

apenas análise quantitativa de signos, as tabelas apresentadas levaram em consideração 

a morfologia das figuras,os traçados e a recorrência dos signos nos paineis. 

 

 

 Através de uma análise criteriosa dos dados obtidos para esta pesquisa tendo 

como suporte a revisão bibliográfica sobre o assunto foi possível fazer inferências sobre 

a arte rupestre e os signos encontrados nos sítios arqueológicos do município de 

Canindé de São Francisco. Fez-se notório que as figuras antropomorfas, zoomorfas, 

biomorfas e geométricas expressadas nos cinco paineis são linguagens que podem ser 

lidas como signos que comunicam. Assim, os três sujeitos da semiose de Peirce: o 

signo(representamen), seu objeto e sua interpretação formam os pilares da semiótica e 

foram aplicados nesta pesquisa para entender como funcionam os sistemas de códigos 

simbólicos.  

 Foram analisados cinco paineis com pinturas rupestres. Nota-se que houve uma 

intencionalidade do produtor ao deixar registrado nas paredes rochosas, marcas que 

possibilitam múltiplas interpretações. No entanto, as figuras foram entendidas como 

signos comunicacionais à partir do nosso conhecimento de mundo sobre determinado 

objeto. Ao contrário, seria complicado falar sobre tal materialidade sem ter ideia do que 

se trata.  

Entretanto, ao assumir o papel de receptor das mensagens deixadas nos paineis, 

foi possível fazer algumas interpretações. Pode-se inferir, que os signos nos sítios 

estudados  configurar-se como elementos passíveis de comunicação devido a presença 

de códigos simbólicos que nos são transmitidos. Entende-se por simbólico, de acordo 

com Azevedo Netto (2013),  

[...] a expressão sígnica, materializada ou não, que, em um 

contexto específico, mantem relações com outros aspectos não 

materiais da vida cotidiana. Esses outros aspectos são aqueles ditados 

pelo ritual, religião, estrutura social, relações de poder e econômicas, 

ditadas pela ideologia do grupo produtor, em relação ao seu executor 

(AZEVEDO NETTO, 2013, p.62). 

 

 Assim, os códigos simbólicos nos sítios estudados podem estar relacionados a 

diferentes aspectos da vida desses grupos sociais. Considera-se que, a nossa concepção 

de mundo é dada através de signos, visto que estes abrangem a esfera da materialidade e 

o campo subjetivo.  
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4.2.2  –  Análise espacial dos sítios e os painéis 

 

 Houve preocupação em confeccionar um mapa que demonstrasse a espacialidade 

entre os sítios arqueológicos na área do platô para discutir aspectos relacionados a uma 

mesma classificação de um signo, porém, morfologicamente distintos. Tomei como 

referência espacial a entrada principal da Fazenda Mundo Novo, onde está implantada 

sua sede ( Mapa 4). 

O mapa 4 apresenta as distâncias em metros entre sítios (Datum:SIRGAS, 2000). 

Optou-se em relatar a distância entre os cinco sítios à partir da sede da fazenda, sua 

entrada principal, orientada pelos pontos cardeais – SO/NE. Preocupou-se  em 

apresentar a espacialidade entre os sítios por se tratar de discussões relacionadas ao 

contexto ambiental onde se inserem os mesmos e  a relação que cada qual exerce com 

os paineis registrados. É importante salientar que os sítios pesquisados apresentam 

apenas pinturas, não havendo até o momento, notificação de paineis com gravuras, 

levando-nos a refletir sobre determinadas escolhas feitas. 

Seguindo o roteiro da espacialidade entre os sítios de acordo com a distribuição 

apresentada, a distância entre a sede da fazenda e o primeiro sítio, ou seja, o abrigo sob 

rocha Dom Helder é de aproximadamente 1.500m. A partir do sítio Dom Helder 

registra-se o sítio Josefa, onde ambos mantém uma distância de 584m. A espacialidade 

entre o Josefa e o Patrocina  é de 442m. Entre o Patrocina e o Cândido existe uma 

espacialidade correspondente a 560m. Entre o Cândido e o João, mantem-se uma 

distância de 58m. (Tabela 23).  

Os sítios  apresentam altitude correspondente a 247 m em relação ao nível do 

mar, e estão inseridos em um ambiente de relevo tipo Chapada ou Platô. A Tabela 23 

possibilita maior compreensão das distâncias estabelecidas entre um sítio arqueológico 

e outro, através de medição linear em metros. 
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Mapa 4 - Mapa de Espacialização dos Sítios Arqueológicos. 
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Tabela 23 - Distância entre os cinco sítios 

 Dom Helder Josefa Patrocina Candido João 

Dom Helder  584 m 1026 m 1586 m 1644 m 

Josefa   442 m 1002 m 1444 m 

Patrocina    560 m 618 m 

Candido     58 m 

João      

Fonte: GHIGGI (2014). 

 

Através da análise espacial entres os sítios percebeu-se que os mesmos estão 

muito próximos uns dos outros. Assim, para essa pesquisa, a notificação das distâncias 

entre sítios se fez relevante, visto que permitiu uma maior compreensão da relação dos 

sítios com o contexto ambiental. Ainda assim, foram consideradas algumas 

características gráficas: distribuição dos signos nos paineis, a altimetria das figuras, 

detalhes anatômicos dos signos possíveis de identificação,  e  relação entre eles. 

A partir da análise do sítio Dom Helder e o sítio Josefa, considerou-se que a 

especialidade entre eles não é relevante, ou seja, ambos mantem uma distância 

aproximada de 584m.  Apesar de estarem próximos há uma explícita distinção nos 

signos dos painéis. No caso do sítio Dom Helder o painel apresenta alguns biomorfos 

que se sobressaem. Os signos abstratos, zoomorfos e fitomorfos não são tão 

representativos quanto os signos geométricos.  Algumas figuras estão muito próximas 

ao solo e foram evidenciadas à partir de uma escavação realizada no ano de 2012. 

Quanto à altimetria, a pintura mais alta do painel encontra-se há 1.30m em relação à 

base, enquanto que a mais baixa está bem próxima ao chão. O painel do sítio Josefa, 

tem quase exclusivamente representação de signos geométricos de grades e redes porém 

uma quantidade significativa de bastonetes, ou seja, não apresenta signos figurativos tal 

como observado no sítio Dom Helder. 

Vejamos agora o sítio Josefa, em relação ao sítio subsequente, o sítio Patrocina. 

Conferimos que ambos mantem uma distância aproximada de 442m. O sítio Patrocina 

apresenta em seu único painel uma particularidade, possui figuras relativamente grandes 

com corpos geometrizados. Notou-se que os grafismos não figurativos estão 

quantitativamente melhor representados, seguido por grafismos figurativos de 

antropomorfos geometrizados, enquanto que uma menor parcela é conferida a figuras 

não identificáveis. Dentre as figuras não reconhecidas, estão os círculos preenchidos e 
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não preenchidos, traços e bastonetes. Nota-se que os antropomorfos geometrizados 

assumem uma posição de destaque no painel. Outro fator a ser considerado, é que o 

painel desse sítio está sob forte domínio visual, destacando-se na paisagem. 

O sítio Patrocina e o sítio Cândido mantem uma distância imprecisa de 560m. O 

sítio Cândido situa-se no sentido Nordeste (NE) – Sudoeste (SO), e configura-se como 

um abrigo constituído por arenito com conglomerado de quartzo. Em relação às figuras 

desse sítio, Martinelli (2012), destaca que existem figuras espalhadas nas paredes, no 

teto, e no fundo do abrigo no lado esquerdo de sua parede e teto. O abrigo está 

representado por três painéis onde foram confeccionadas as pinturas. Em relação à 

altimetria das figuras, estas variam entre 1,94m de altura e 0,02m de altura 

(MARTINELLI, 2012). 

O sítio Cândido diferencia-se dos dois a partir de seu suporte rochoso, que pode 

ser caracterizado como uma gruta, de acordo com a literatura. Os signos expostos nos 

painéis do referido sítio apresentam uma grande variedade que vão desde figuras 

complexas ou não identificáveis, figuras geométricas que correspondem: círculos, linhas 

sinuosas e semi-círculos, antropomorfas, bastonetes, ziguezagues, uma quantidade 

relevante de biomorfas, e tridáctilas.  De acordo com Martinelli (2012), pode-se citar 

ainda, possíveis “pirogas“ ou barcos.  

Nas leituras que fizemos do sítio Cândido, pudemos notar a presença de uma 

quantidade significativa de signos figurativos biomorfos, seguido com recorrência 

temática geométrica de grafismos puros (tridáctilos, semicírculos concêntricos e 

pequenos bastonetes). Nesse sítio em específico, de acordo com Souza (2013), foi 

constatata a presença de superposição de figuras, carimbos, e prováveis gravuras 

(cupules); que merecem discussões. Diante da complexidade desse sítio, a autora sugere 

que em uma pesquisa futura seja feita uma análise minuciosa para o sítio Cândido. 

Por fim, o estabelecimento das relações entre o sítio Cândido e o sítio João. 

Ambos mantem uma espacialidade relativa de 58m. O sítio João apresenta relevância de 

elementos geométricos inertes e uma quantidade significativa de bastonetes que 

possibilitam ser interpretados como redes.  Esse sítio é o que está mais próximo do rio 

São Francisco. É possível salientar, que o sítio João, apresenta características similares 

ao sítio Josefa, visto que ambos os paineis constituem-se por figuras geométricas, dado 

que,  os bastonetes são quantitativos. Quanto à relação entre o Cândido e o João, pode-

se dizer que, devido a complexidade em que se apresenta o Cândido, ele se torna 

exclusivo. Existem figuras em seus paineis que são emblemáticas, e que não foram 
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constatadas nos outros sítios, tais como: um antropomorfo de quase dois metros de 

altura no teto, signos de uma possível lua, e ainda, uma provável cena com figuras 

biomorfas em um dos paineis.  

 

4.2.3 – Análise semiótica dos painéis. 

 

  A análise semiótica dos cinco sítios com arte rupestre no município de Canindé 

de São Francisco, contou com o entendimento da tríade peirceana, no qual o signo, o 

objeto e o interpretante formam os pilares de sua teoria. O signo, de acordo com a teoria 

peirceana é aquilo que representa algo para alguém e que possui propriedades que 

permitem seu funcionamento como signo, estando em constante semiose (Figura 17). 

 

Figura 17 – Composição da tríade de um signo. 

 

 

      Interpretante 

 

 

 

 

                           Representamen                                                   objeto 

 

 

 

 

Fonte: https://perso.limsi.fr/jbb/hupaq.html - Modificado pela autora. 

 

 

 

Signo  

 

https://perso.limsi.fr/jbb/hupaq.html
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 Na relação triádica entre: o signo (representamen), o objeto e interpretante, o  

significado não se dá apenas em relação ao signo e ao objeto, e sim, exige um terceiro 

correlato, o intepretante, que seria o efeito produzido na mente através do signo. O 

primeiro correlato (o signo), determina o terceiro através do segundo,  formando a 

semiose.  

Para facilitar o entendimento, vejamos o seguinte exemplo: determinado animal 

desenhado na caverna de Lascaux na França é considerado um signo que representa um 

bisonte e que na realidade não é um bisonte, entretanto, é classificado como tal. Ou seja, 

o signo representado pela figura do bisonte só terá sentido como signo se houver uma 

interpretação. Sendo assim, para que o signo seja interpretado ele necessita ter uma 

referência. 

Para que as figuras dos painéis fossem reconhecidas como signo possuidor de 

um sistema simbólico, foram analisados os padrões de reconhecimento, identificando 

assim, a recorrência dos signos e elementos de associação entre os cinco sítios para 

tentar compreender de que maneira age o sistema, e ainda, o entendimento  do contexto 

onde estão inseridos os sítios. 

A correspondência ou não da configuração dos painéis possibilitou entendê-los 

como elementos de uma relação simbólica comunicativa entre os indivíduos vivendo no 

local.  Assim, o enfoque semiótico para o estudo da arte rupestre em Canindé de São 

Francisco possibilitou transcender a aparência e compreender a dinâmica dos 

fenômenos sociais através dos signos representados. 

 A análise semiótica permitiu uma aproximação da estrutura cognitiva dos grupos 

sociais vivendo na área estudada, onde os signos tiveram papel relevante uma vez que 

foram passíveis de reconhecimento. Para tal reconhecimento, se buscou entender as 

relações espaciais entre sítios, identificar a recorrência dos signos nos painéis rupestres, 

as formas das figuras, e os padrões de associação, para tentar entender como o sistema 

semiótico atua. Os elementos não figurativos e abstratos foram entendidos na análise 

como conjunção de interação da construção simbólica, carregados de significação. 

 Nos cinco painéis de arte rupestre da Fazenda Mundo Novo, foram identificados 

alguns signos geométricos como maior recorrência, caracterizados por: pontilhados, 

bastonetes, grades, linhas retas, pentes, ziguezagues, semicírculos, e círculos 

concêntricos. Quanto aos signos antropomorfos, foram identificadas três formas 

distintas. O sítio Patrocina chama atenção devido ao tamanho dos antropomorfos nos 

painéis percebidos signos antropomorfos que chamam atenção tanto pelo tamanho, 
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quanto pela anatomia geometrizada, enquanto que no sítio Dom Helder, o antropomorfo 

apresenta proporções bem menores e uma morfologia menos chamativa, ou seja, pouco 

esquemático. O antropomorfo no teto do sítio Cândido tem uma dimensão ainda maior 

que os identificados no sítio Patrocina, chegando a quase dois metros, revelando uma 

morfologia muito particular.  

A leitura que se fez em relação às dimensões dos signos antropomorfos, posição 

de cada qual nos painéis e estrutura morfológica, sugere um sistema de códigos 

simbólicos, compartilhado pelos grupos sociais.  Sobre o sítio Cândido, devido seu  

posicionamento na paisagem, ou seja, em um local mais reservado, pode-se dizer que 

foi um local ritualístico.  Os demais sítios arqueológicos  apresentam maior facilidade 

de acesso e melhor visibilidade diante da paisagem. Como resultado desta análise, foi 

possível identificar características similares nos traços dos desenhos dos cinco painéis, 

ou seja, figuras com traçados mais finos em todos os sítios, e traçados mais espessos. 

 Ainda, em relação ao sítio Cândido, é possível falar de uma linguagem local  

associada a um público mais restrito. Pode-se inferir que este sítio arqueológico foi um 

espaço com restrições de transmissão de mensagens devido os signos presente nos três 

painéis. Ainda em relação a este sítio, foram identificados motivos astrais, ou seja, um 

semicírculo indicando uma “lua” e um suposto “sol” e outros elementos geométricos 

espalhados no entorno da figura central antropomorfa, cujo signo apresenta uma 

dimensão exageradamente grande no teto de abrigo. 

 Nesse sentido, a arte rupestre implica não só na existência de códigos, mas, 

contudo na compreensão do contexto ao qual se inserem os sítios. Assim, foi conferido 

que através da semiótica podem ser analisadas as figuras e suas formas sígnicas, e que 

como tais, representam uma linguagem. Ressalta-se ainda que, os signos podem assumir 

uma forma icônica representada por imagens visuais ou não, e apresentam algum tipo de 

semelhança entre o signo da imagem (animal) e o seu objeto (bisonte). Na semiótica, o 

objeto é o que determina o signo, e enquanto que o interpretante é o efeito que o signo 

produz na mente de que o interpreta.  

Embora, muitas vezes pelo fato dos signos serem abstratos, nos sentimos 

incapacitados de reconhecer determinados objetos neles representados através de 

painéis, como por exemplo: as figuras abstratas e os grafismos puros, que nos 

possibilitam em particular outras interpretações. Quanto às semioses, pode-se dizer que 

estas se definem pela relação entre o signo, o objeto e o interpretante.  
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Assim, a análise dos signos nos estudos rupestres se deu da seguinte maneira: 

foram identificados nos painéis dos cinco sítios, signos sob uma determinada 

classificação, entretanto, morfologicamente distintos, como exemplo, antropomorfos. 

Outro aspecto importante se concerne à presença de figuras geometrizadas, que 

possibilitaram proposições sobre o indivíduo compartilhando mensagens. 

Foi observado que todos os cinco sítios apresentam particularidades, seja na 

dimensão das figuras, morfologia, e disposição das mesmas nos painéis. O sítio Dom 

Helder, por exemplo, possui signos distintos ao sítio vizinho, sítio Josefa. Enquanto que 

o primeiro sítio apresenta uma temática diversificada, ou seja, está representado por 

figuras geométricas, antropomorfos, biomorfos e zoomorfos, o sítio Josefa tem como 

exclusividade figuras geométricas representadas por bastonetes. Ao mesmo tempo, 

verifica-se que o sítio Patrocina expõe em seu painel figuras antropomorfas 

geometrizadas e com altimetria que chegam a quase um metro. Provavelmente esses 

signos foram feitos para chamar a atenção dos grupos sociais e indivíduos vividos no 

local. Em relação ao sítio Cândido, foi constatada uma intencionalidade a partir da 

escolha do local, por se tratar de um suporte rochoso maior.  

O sítio Cândido constitui-se através de signos dispostos em três painéis onde foi 

possível verificar figuras em seu teto, parede e fundos do abrigo. Considera-se o sítio 

Cândido um local utilizado para funções distintas uma vez que apresenta variedades de 

signos em suas paredes rochosas. Por último, o sítio João que em seu painel encontram-

se somente figuras geometrizadas com uma quantidade relevante de bastonetes tal qual 

encontrados no sítio Josefa. Esses dois sítios não apresentam signos figurativos, 

podendo inferior sobre possíveis funções ligadas ao mesmo grupo social. 

Ainda, pode-se tratar de grupos sociais vivendo no local em cronologias 

distintas, apesar de observar, que apenas o sítio Cândido, expõe em um de seus painéis, 

sobreposição de figuras. Acredita-se que o sítio Cândido, por exibir uma configuração 

rochosa maior, tenha possibilitado uma concentração considerável de indivíduos 

transitando no seu interior, e em épocas distintas, apesar de vê-lo como um local restrito 

a um público específico. 
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4.3 – Resultados e discussões gerais 

 

 A correlação entre os sítios de arte rupestre analisados, levando-se em 

consideração suas particularidades, o contexto arqueológico e o contexto ambiental, 

possibilitou inferir que os grupos sociais que viveram na área em questão, faziam uso de 

códigos de comunicação. Assim, as discussões aqui apresentadas, não são fechadas, 

possibilitando novas interpretações. 

 Foi possível observar que determinados signos nos paineis estudados foram 

feitas para chamar mais atenção devido seu tamanho, como é o caso dos signos 

antropomorfos geometrizados do sítio Patrocina que destacam-se na paisagem, ou seja, 

estão sob domínio visual. Outra característica observada no painel do sítio Patrocina é 

que os signos centralizados estão retratados em planos subsequêntes dando a impressão 

de movimento. Da mesma forma, isso acontece no sítio Dom Helder (Figura 18 A – 

sítio Dom Helder, Figura 18 B -  sítio Patrocina).  

 

 

 

  Fonte: (A) MOURA COSTA (2012), (B) MARTINELLI (2013) 

 

 

Além de verificar a existência de uma dinâmica entre os signos do sítio Dom 

Helder e o sítio Patrocina,  nota-se um plano de subsequência em ambos os paineis. 

Constatou-se uma concentração maior de signos biomorfos  na parte superior do suporte 

representado através da Figura 18 A,  e ainda, uma  harmonia gráfica entre os signos de 

ambos..  

Figura 18 - Distribuição dos signos: painel do sítio Dom Helder (A), painel do sítio 

Patrocina (B) – painéis reduzidos em 1/5 do seu tamanho normal. 

A B 
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Em relação ao sítio Josefa, compreende a seguinte orientação geográfica: 

Nordeste (NE) e Sudoeste (SE) tento sua abertura frontal a Noroeste (NO) e está 

representado por um paredão arenítico. As figuras encontram-se expostas e um painel 

único. A morfologia da parede é reta. Quanto à altimetria das figuras, parece ter havido 

uma preferência para demarcação das mesmas na parte central do paredão. 

Existe um aspecto importante no paredão do sítio Josefa, que deve ser 

considerado. Há uma fenda profunda que divide parte das figuras e que alcança 2m de 

altura (Figura 19). Entretanto, não é possível saber se houve uma intencionalidade do 

indivíduo na apropriação da rocha de acordo com seu aspecto natural, ou se essa fenda 

surgiu posterior à produção das pinturas. Quanto a disposição das figuras no painel, a 

mais alta está a 75 cm do chão (base), enquanto que a mais próxima da base está a 

17cm. Nota-se que as figuras estão distribuídas de forma vertical e horizontal no painel 

do Josefa. Entretanto, há uma concentração de pinturas na parte central. Quanto à 

altimetria das figuras, a maior possui 40 cm enquanto que a menor possui 4 cm. 

 

Fonte: FARIAS, (2012) 

 

Nota-se que houve uma preocupação dos produtores das pinturas em assinalar os 

painéis dos cinco sítios com texturas mais lisas. Essa observação é corroborada em 

estudos de Etchevarne (2007), que ressalta haver uma preferência para demarcação dos 

Figura 19 - Suporte rochoso sítio Josefa 
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grafismos em suportes mais lisos, planos e pouco ondulados, facilitando a escolha para 

demarcação das pinturas. 

Além da escolha por um suporte rochoso mais alisado, foi constatada uma 

preferência dos produtores em demarcar os painéis com os signos na parte mais central, 

ou seja, os indivíduos denotaram um critério de escolha espacial. Entretanto, não é 

possível falar em regras pré-determinadas comuns aos grupos sociais. Quanto à 

configuração dos suportes rochosos, o sítio Dom Helder configura-se como um abrigo, 

e o sítio Cândido, como uma gruta, enquanto que os sítios: Patrocina, Josefa e João são 

caracterizados como matacões por apresentarem paredões. 

A definição de abrigo, de acordo com Mendonça de Souza (1997), corresponde a 

cavidades nas rochas, onde a altura (ou largura), da entrada se mostra maior que a 

profundidade. Pode estar representado por paredões inclinados para frente, ou com a 

parte superior mais saliente, que podem proteger uma área não muito grande. Além dos 

abrigos sob-rochas, existem as cavernas, grutas e os matacões. As cavernas ou grutas 

são designações tomadas da geomorfologia e são definidas como locais onde a altura ou 

largura da parte frontal é menor que a profundidade, ou seja, apresentam medições 

contrárias a do abrigo sob-rocha (SOUZA, 1997, p.34). 

Quanto à proximidade espacial entre os sítios, considera-se um fator relevante, 

uma vez que cada sítio apresenta particularidades, notadas tanto na morfologia dos 

signos, quanto no tamanho e distribuição destes nos painéis. Pode-se dizer que houve 

uma intencionalidade de seus produtores na execução dos signos. 

Ainda no que diz respeito à correlação dos sítios, nota-se que o sítio Patrocina 

expõe em seu painel, signos representados por antropomorfos geometrizados e que não 

apresentam similaridades morfológicas com outros antropomorfos dos sítios 

arqueológicos estudados. Se comparado com o sítio Dom Helder e o sítio Josefa, pode-

se perceber no sítio Patrocina uma preferência pela produção de signos geométricos ou 

grafismos puros. Entretanto, os chamados “bonecões” deste sítio, além de apresentarem 

um corpo geometrizado, intrigam pelo tamanho, já que a altura do abrigo não ultrapassa 

um metro, ou seja, os antropomorfos tomam quase todo o painel.  Uma das hipóteses a 

ser considerada é de que esses signos foram produzidos intencionalmente, para se 

destacarem na paisagem e para serem observados através de diferentes ângulos. Além 

dos antropomorfos geometrizados, existem outros elementos geométricos que não 

permitiram uma apreensão.  
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 Quanto ao sítio Cândido, diferencia-se dos demais a partir de sua configuração 

rochosa. Apresenta um espaço físico maior do que os outros sítios, possibilitando 

melhor aproveitamento dos espaços, ou seja, os signos estão dispostos na parede frontal, 

lateral e teto do abrigo. Devido à complexidade que cerca esse sítio, permitiu-me 

levantar algumas hipóteses, dando maior margem para as interpretações. A proximidade 

com o rio São Francisco pode ter sito um dos fatores relevantes para os grupos sociais e 

ter servido de inspiração para confecção dos diferentes signos dos painéis, 

principalmente em se tratando do sítio Cândido e o sítio João. Outro aspecto relevante 

que possibilita proposições a respeito da importância da água para os grupos sociais 

vivendo no local diz respeito aos signos representados por pirogas ou embarcações no 

sítio Cândido.   

  No tocante à proximidade do sítio João, com o rio São Francisco, é possível 

considerar que os bastonetes expostos nesse painel possam estar relacionados com o rio,  

representado códigos simbólicos de sistemas de contagens. Nota-se neste sítio, a 

ausência de signos antropomorfos e zoomorfos, podendo inferir sobre determinadas 

intencionalidades  do seu executor. Tal painel apresenta similaridades com o painel do 

sítio Josefa, ou seja, ambos possuem uma quantidade significativa de signos 

geométricos ou grafismos puros,  entre eles estão: bastonetes, semi círculos, grades e 

círculos. 

 Levou-se em conta outro detalhe ímpar em relação a algumas figuras 

geométricas, os ziguezagues. Estes permitiram correlacioná-los com o bioma da 

caatinga, ou seja, é possível que os signos encenados por esse tipo de traçado sejam 

cópias de peles de cobra, especialmente da cobra cascavel, animal que representa muito 

bem a caatinga. 

 Em relação ao sítio Patrocina e o sítio Cândido, observou-se que alguns 

elementos sígnicos destacam-se corroborando com a hipótese principal sobre um 

sistema de códigos atribuídos às figuras parietais. É possível citar pelo menos dois 

exemplos: 1): o painel do sítio Patrocina possui maior representatividade de figuras 

antropomorfas estilizadas, apresentando braços e pernas, corpo geometrizado e 

preenchido na cor vermelha. Podem ser interpretados como xamãs
8
. Estes signos 

possibilitam ainda, fazer uma comparação com cactos, vegetação típica do bioma 

caatinga. Podem ser vistos de diferentes pontos da vegetação devido suas dimensões 

                                                 
8 De acordo com Eliade (1988), o xamanismo é definido como técnica do êxtase. 
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que chegam a atingir quase 1m de altura. Exemplo 2):  o antropomorfo  no teto do sitio 

Cândido apresenta pernas, braços, cabeça e possível falo. Apesar de  uma dimensão 

maior que as demais figuras ser a figura com maior proporção dentre os painéis, sua 

localização não permite uma fácil visibilidade., sendo notada apenas quando se está no 

interior do sítio. Quando observada de perto, a noção de movimento da figura parece 

estar explícita na rocha. Nesse sentido, as diferentes formas de antropomorfos, 

zoomorfos, figuras geométricas, e as demais identificadas,  sugerem uma leitura que 

transcende a materialidade, ou seja, enquanto fenômenos simbólicos representam as 

intenções de produzir mensagens do cotidiano, suas crenças e costumes. 

Como discussão geral, notou-se que os sítios arqueológicos com arte rupestre 

inseridos na Fazenda Mundo Novo, compartilhavam de uma mesma temática, ou seja, 

apresentam em sua maioria, grafismos puros ou geométricos. Dentre os elementos mais 

recorrentos nesta temática, estão os bastonetes, os círculos preenchidos ou não, grades, 

semicírculos e figuras tridáctilas. As figuras abastratas aparecem em todos os sítios 

impedindo à priori, uma apreensão devido o grau de dificuldade de leitura. Outro 

repertório temático  recorrente são os biomorfos que são encontrados em número mais 

elevado no sítio Cândido. 

Entretanto, foram considerados os elementos singulares de cada painel, como 

exemplo,  as diferentes formas de antropomorfos no painel do sítio Dom Helder, sítio 

Cândido e sítio Patrocina. E ainda, foi possível fazer uma leitura geral dos paineis sem 

desmerecer os elementos não figurativos e abstratos, visto que fazem parte de um 

conjunto, demonstrando assim a  intencionalmente de seu produtor.  

Quanto ao painel do sítio Dom Helder, constatou-se o preenchimento com cor 

vermelha na maioria das figuras, sejam estas, biomorfas, antropomorfas e zoomorfas. O 

mesmo acontence com as figuras do sítio Patrocina. Uma boa parte das figuras 

antropomorfas teve preenchimento com variações de vermelho. No sítio João, as 

variações de tons avermelhados completaram internamente  a figura de um zoomorfo, 

uma figura abastrata que lembra a letra L, enquanto que diversas figuras abastratas  

apresentaram traços grossos de tinta vermelha. Quanto ao Cândido, várias figuras foram 

preenchidas por completo. Dentre elas está o antropomorfo do teto, uma figura abastrata 

que lembra uma enxada, uma figura que lembra uma âncora, e figuras biomorfas e 

zoomorfas com total preenchimento e cor. 

Observa-se ainda que a côr predominante nos signos dos paineis dos cinco sítios 

é a vermelha. O padrão de uso de cores refere-se à expressões simbólicas, visto que 
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indicam uma intencionalidade. Assim, a cor poderia estar vinculada aos diferentes 

contextos, e representar o fogo e outros elementos. E ainda, o preenchimento das formas 

ou o não preenchimento podem indicar  regras que definem a comunicação entre os 

indivíduos da área estudada.  

 É possível dizer que a semiótica como um método de estudo para a arte 

rupestre, permitiu reconhecer e decodificar parte do conteúdo dos paineis dos cinco 

sítios do município de Canindé de São Francisco. Entretando, os os signos foram 

entendidos e intepretados de acordo com as minhas intenção e objetivos. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

97 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao pretender descrever e analisar os cinco sítios arqueológicos de Canindé de 

São Francisco, visando compreender as figuras como portadoras de códigos simbólicos, 

utilizei-me de aporte teórico-metodológico na Arqueologia e áreas afins. A análise dos 

dados permitiu-me obter elementos concretos, resultando no entendimento dos sítios 

arqueológicos como locais de transmissão de comunicação entre os indivíduos que 

viveram na área em questão. Assim, o estudo dos grafismos sob enfoque semiótico, 

demonstrou ser um método de abordagem que possibilita avançar nas interpretações, 

mesmo sabendo que o significado desse tipo de manifestação, há muito se perdeu. 

Com base nos resultados obtidos, preocupei-me em buscar elementos para 

reforçar a hipótese de que os signos representados nos paineis foram deixados 

intencionalmente para transpassar cronologias. Entretanto, fica evidente, a pouca 

importância dada até poucas décadas aos aspéctos cognitivos e subjetivos. Compreende-

se que é possível  através do palpável, do mensuravel,  adentrar no campo mais 

complexo e tentar entender a arte rupestre como resultado das ações humanas.  

Fez-se notório nos resultados apresentados dos sítios: Dom Helder, Josefa, 

Cândido, Patrocina e João, que o processo de significação  das figuras permeia tanto 

pelo campo da materialidade, ou seja, o signo enquanto representante de alguma coisa, e 

o signo enquanto método interpretativo. A particularidade de cada painel, e a forma com 

que cada qual foi estruturado, permitiu falar sobre códigos de comunicação. Os 

elementos figurativos e não figurativos expostos nas rochas refletiram as estruturas 

cognitivas dos grupos sociais vivendo na área de platô. Nesse sentido, os signos como 

portadores de significados e possuidores de valor semântico foram compreendidos em 

conjunto sem desmerecer qualquer elemento sígnico (abstrato). 

Considerei neste estudo, que, independente dos resultados obtidos, as 

interpretações feitas sobre o passado muitas vezes estão carregadas de 

intencionalidades, ou seja, são dadas as devidas interpretações de acordo com nossos 

propósitos.  

Pode-se dizer que ao meu alcançe (enquanto pesquisadora), utlizei como fontes 

de dados a cultura material, ou seja, as pinturas dos suportes rochosos, consideradas 
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produtos da ação de determinados grupos sociais. A explicação para tal finalidade foi 

possível a partir da aplicação do método semiótico, que possibilitou o entendimento das 

figuras como signos, e como tais, permitiram uma análise simbólica comunicacional. 

De certa forma, deve-se levar em consideração, que as hipóteses levantadas 

sobre a presença de sistemas de códigos simbólicos nos cinco sítios pesquisados foram 

dadas à partir da minha intencionalidade enquanto pesquisadora, sendo assim, um 

estudo passível de questionamentos e novas interpretações.  

Para esta pesquisa, a cultura material foi analisada como produto das ações 

humanas, e como tal, carregada de intencionalidades. Através da materialidade, foi 

possível abarcar aspectos simbólicos e cognitivos, resultando no entendimento do arte 

rupestre como linguagem expressada através de símbolos não verbais e  códigos 

devidamente elaborados. Desta forma, tanto o suporte rochoso quanto a cultura material 

fizeram parte da conjunção do signo.  

A referida pesquisa  mostrou que é praticamente impossível saber o que levou os 

indivíduos deixar marcas nas paredes rochosas e seu real significado. Entretanto, através 

da análise tipológica foi possível atentar para uma estrutura simbólica compartilhada 

pelos grupos vivendo no local. Outro fator a ser considerado é que os signo não pode ser 

estudado fora de seu contexto uma vez que seu valor depende das relações e a dinâmica 

que mantem com todos os outros aspectos.  

 Assim, os grupos sociais que viveram no local compartilharam um sistema 

simbólico, aproveitando o ambiente não somente como um meio de sobrevivência, e 

sim, para  perpetuação de seus atos, ações e tradições, visíveis até os dias que se 

seguem. 

 Para que em outro momento se possa prosseguir com o estudo no platô 

sergipano se faz necessário vasculhar arqueológicamente toda a área da Fazenda Mundo 

Novo e o município de Canindé de São Francisco, visto que as pesquisas realizadas até 

o momento apontam para um local com grande potencial arqueológico. Provavelmente, 

através de um levantamento minucioso e sistemático, outros sítios arqueológicos serão 

identificados, possibilitando novos dados e múltiplas interpretações a respeito dos 

grupos sociais vivendo na região. 
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