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“A excitação da caçada é, propriamente, nossa busca; não somos perdoados se a 

fazemos mal ou totalmente. Deixar de pegar a presa é outra questão. Nascemos para 

procurar a verdade; possuí-la pertence a um poder maior.” 
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Abstract. Archaeofaunistic remains rescued in archaeological sites from Mato Grosso 

and Mato Grosso do Sul have shown the existence of generalists past hunter-gatherers 

groups in these states. Embedded in this context, there are the archaeological sites 

Maracaju 1, MS and Santa Elina, MT, characterized by being rock shelters, with rock 

art, and a quantity of archaeofaunistic remains, along with other traces of material 

culture. Facing the above, this work aimed to (1) understand, from the perspective of 

archaeofauna, the subsistence patterns of the people who occupied Maracaju 1, and 

Santa Elina, two shelters in the Cerrado biome, (2) outlining the activities (specific or 

not) done by human groups who occupied these shelters, and face it, (3) deduce the 

function of these shelters for local people. To reach that, these zooarchaeological 

records were studied using multidisciplinary methods and techniques (e.g. Taxonomy 

and Experimental taphonomy). Facing these results, it was possible to infer that hunting 

and subsistence activities, in occupations attributed to hunters-gatherers in Maracaju 1, 

occurred in successive and probably seasonal context. This occupation characteristic has 

strengthened the hypothesis of the high degree of mobility and more horizontalised 

occupations in the landscape, characteristic of these human groups. Similarly, the most 

parsimonious explanation for the zooarchaeological context of Santa Elina, is that the 

human occupation, probably had a seasonal character and occurred during the resources  

allocation related to other cultural events, evidenced by the rock art and the 

archaeological remains rescued in this site. 

 

Key words: Zooarcheology of MS, Zooarcheology of MT, archaeological site Maracaju 

1, archaeological site Santa Elina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resumo. Vestígios arqueofaunísticos resgatados em sítios arqueológicos de Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul revelaram a existência pretérita de grupos humanos 

caçadores-coletores generalistas, nestes Estados. Inseridos neste contexto, estão os sítios 

arqueológicos Maracaju 1, MS e Santa Elina, MT, caracterizados por serem abrigos sob 

rocha, que apresentam painéis com inscrições rupestres, e por uma quantidade de 

remanescentes arqueofaunísticos, associados a outros vestígios da cultura material. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivos (1) compreender, sob a 

perspectiva da arqueofauna, os padrões de subsistência das populações humanas 

pretéritas que ocuparam Maracaju 1, MS e Santa Elina, MT, dois abrigos em bioma de 

Cerrado;  (2) delinear as atividades (específicas ou não) realizadas pelos grupos 

humanos que ocuparam estes abrigos; e, diante disso, (3) inferir a função destes abrigos 

para as populações pretéritas locais. Para tanto, estes registros zooarqueológicos foram 

estudados por meio de métodos e técnicas multidisciplinares (e.g. Taxonomia e 

Tafonomia experimental). Diante dos resultados deste trabalho, foi possível inferir que a 

caça e as atividades de subsistência, nas ocupações atribuídas aos caçadores-coletores, 

em Maracaju 1, ocorreram de modo sucessivo e, provavelmente, sazonal. Esta 

característica de ocupação fortaleceu a hipótese do elevado grau de mobilidade e das 

ocupações mais horizontalizadas na paisagem, característica desses grupos humanos. 

Do mesmo modo, a explicação mais parcimoniosa para o contexto zooarqueológico de 

Santa Elina, é a de que as ocupações humanas tiveram um caráter, provavelmente 

sazonal e ocorreram durante as alocações de recursos ligadas a outros eventos culturais, 

evidenciados pelos registros rupestres e pelos vestígios arqueológicos resgatados neste 

sítio. 

 

Palavras-chave: Zooarqueologia de MS, Zooarqueologia de MT, sítio arqueológico 

Maracaju 1, sítio arqueológico Santa Elina 

 

 

 

 

 

 

 

 


