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“Perception is not a science of the world, it is not even an act, a deliberate taking up of a 

position; it is the background from which all acts stand out, and is presupposed by them. The 

world is not an object such that I have in my possession the law of its making; it is the natural 

setting of, and field for, all my thoughts and all my explicit perceptions. Truth does not 

‘inhabit’ only the ‘inner man’, or more accurately, theres no inner man, man is in the world, 

and only in the world does he know himself.” 

Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception (1962). 

 

“Should we believe the photograph represents the “objective truth” while the painting 

records the artist’s subjective vision – the way he transformed “what he saw“? Can we 

compare the “image on the retina” with the “image in the mind”? Such speculations easily 

lead into a morass of unprovables. Take the Image on the artist’s retina. It sounds scientific 

enough, but actually there never was one such image which we could single out for 

comparison with either photograph or painting.  What there was was an endless succession of 

innumerable images as the painter scanned the landscape in front of him, and these images 

sent a complex pattern of impulses through the optic nerves to his brain. Even the artists knew 

nothing about these events, and we know less. How far the picture that formed in his mind 

corresponded to or deviated from the photograph it is even less profitable to ask. What we do 

know is that these artists went out into nature to look for material for a picture and their 

artistic wisdom led them to organize the elements of the landscape into works of art of 

marvelous complexity that bear as much relationship to a surveyor’s record as a poem bears 

to a police report.” 

Ernst  H. Gombrich, Art and Illusion (1961). 

 

“Se ficar apegado a uma folha…não enxergará a árvore. Se ficar apegado a uma árvore, não 

enxergará a floresta.” 

Monge Takuan, Vagabond - A História de Miamoto Musashi (Inoue 1998).  

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

Tratamos aqui de um estudo preliminar acerca das gravuras rupestres (petróglifos) 
situadas no baixo rio Negro, entre os municípios de Novo Airão e Barcelos,  Estado do 
Amazonas. Nesta área foram foto-documentados e geo-referenciados, até o presente, 20 sítios 
rupestres ribeirinhos, a céu aberto, parcialmente submersos, em afloramentos rochosos 
areníticos e graníticos contendo gravuras de origem indígena pré-colonial. Estes sítios não 
apresentam depósitos arqueológicos e, portanto, não podem ser escavados nem 
inequivocamente associados aos sítios cerâmicos adjacentes na área (o que pecisa ser testado, 
todavia). Desta maneira, se configuram em variáveis quase isoladas, sem relações diretas com 
o restante do registro arqueológico regional nem datações de nenhum  tipo. Cronologias 
internas e pontuais de alguns painéis podem, no entanto, ser identificadas sugerindo reuso e 
reavivamento diacrônico das gravuras. A área amostral apresenta variabilidade geológica 
(contato do escudo cristalino com bacia sedimentar) e variabilidade hidrográfica (confluência 
dos rios Negro/Branco/Jauaperi/Unini/Jaú). Propomos que essas características geo-
ambientais podem estar contribuindo para a variabilidade no fenômeno gráfico-rupestre que 
estamos detectando na área, o que pode indicar diferenças crono-culturais na autoria desses 
petróglifos. De fato, o conhecimento acerca da conjuntura geológica da área levou-nos à 
proposição da variabilidade estilística como hipótese preliminar, o que foi confirmado no 
primeiro contato com essas gravuras e se constitui, portanto, em nosso primeiro resultado de 
pesquisa concreto, a identificação da variabilidade gráfico-rupestre na área, um quadro 
marcadamente heterogêneo. Dentre as abordagens teóricas correntes na arqueologia 
escolhemos utilizar duas delas em conjunto reflexivo.  A primeira delas , na primeira parte do 
texto, se refere ao método formal de  estudo de arte rupestre, a partir do qual podemos 
entender as gravuras rupestres (e pinturas) como sistemas pré-históricos de comunicação 
visual que funcionariam como linguagens gráfico-simbólicas das comunidades autoras. Nessa 
perspectiva, seriam passíveis de estudo enquanto uma variável, ou resultante, do 
comportamento humano no passado inseridas no registro arqueológico, portando 
características formalmente identificáveis e mensuráveis, estruturadas em perfis gráficos 
(perfis estilísticos) que, hipotética e simplificadamente, indicariam os perfis sociais dos 
autores rupestres. Utilizamos aportes da semiótica e da antropologia visual, entre outros, para 
análise de códigos simbólicos onde se evita a interpretação de significados, apoiando-se 
exclusivamente na análise formal do significante gráfico baseada nos aspectos materiais, ou 
seja, aspectos técnicos, morfo-temáticos, cenográficos, tafonômicos e geo-ambientais do 
grafismo rupestre.  A segunda abordagem se traduz por uma tentativa de interpretação de um 
dos fenômenos gráficos  identificados na área, através de associação a um complexo mito-
ritualístico característico do Alto Rio Negro, denominado genericamente de Jurupari. São 
identificadas correspondências entre a iconografia deste corpus gráfico e as representações 
públicas etnografadas relacionadas ao processo ritual e às narrativas míto-cosmológicas 
respectivas do complexo do Jurupari. Trata-se, pois, de um experimento com o método 
informado de estudo, em que um conjunto de discursos ameríndios é utilizado na classificação 
rupestre, neste caso, através, ainda que criticamente, de analogia etnográfica indireta. Se o 
processo de identificação das formas, desambiguação formal, e classificação (ordenamento de 
padrões gráfico-espaciais) das diferenças observadas entre formas se convertem na espinha 
dorsal da pesquisa; a segunda parte se converte numa tentativa de olhar as gravuras pela 
percepção ameríndia, ainda que indiretamente através de meta-representações etnográficas e 



testar, em caráter  interpretativo, uma correspondência entre fração das gravuras encontradas e 
mitos e ritos ameríndios, com vistas para além dos modelos formais estilísticos não-indígenas. 

Palavras-Chave: baixo rio Negro; gravuras rupestres; variabilidade gráfica; perfis estilísticos; 
documentação visual; complexo mito-ritual do Jurupari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research presents a preliminary study about the petroglyphs from a sample area 
between Old Ayrão village and Branco river‘s mouth, at the lower Negro river basin, Western 
Brazilian Amazon. They comprise a corpus of open air and underwater Rock Art sites, fifteen 
(15) up until now, located on sandstone and granite riverine boulders and outcrops. Given the 
absence of archaeological stratified deposits, these sites can neither be excavated nor 
unequivocally related to adjacent ceramic sites in the survey area (which remains a possibility 
to be tested). Thus, they are bound in contextual isolation, lacking spatial as well as 
chronological control, remaining as outsiders of the archaeological record. The area presents 
geological variability (contact between crystalline Guiana shield and Amazon sedimentary 
basin) as well as hydrographical variability (confluence among Negro, Branco, Jauaperi, 
Unini and Jaú rivers). We propose that this environmental set contributes to the graphical 
variability we are detecting inside the rock art corpus (suggesting discrete corpora), which 
indicates possible chronological and cultural distinctions in the prehistoric authorship of these 
petroglyphs. Indeed, the preliminary knowledge of the actual geological context of the survey 
area, as well as its major fluvial confluence, has led us to first postulate the hypothesis of 
stylistic variability which was confirmed in the first contact with these petroglyphs. This, in 
fact, constitutes the first concrete result of our research, the identification of a multi-stylistic 
rock art zone in the Negro’s basin, which we think is deeply related to the environmental set 
of the survey area, which in its turn was partially responsible for the establishment of different 
cultural groups, and the development of different cultural ways of representing the cognizable 
world (visible and invisible) into discrete strategies of visual thinking on the basin along the 
Holocene. Among the current approaches to rock art study we have chosen to apply two 
different but complementary general methods, Formal and Informed, as a dialectical reflexive 
conjunct. The first part of the text is committed to the formal method. Under this token, we 
are considering the petroglyphs (and pictographs) like prehistoric systems of visual thinking 
and communication, quasi-linguistically organized graphic-symbolic codes, of the authors’ 
communities. Focus on rock art under this scope (as a variable, or resultant, of human past 
behavior, culturally organized, inserted in the environment - archaeological record) is a 
profitable strategy in order to identify and measure formal material characteristics of rock art 
assemblages, which, we believe, can lead to the identification of discrete sets of structured 
graphical patterns that, hypothetically and simplistically, could be related to the social-
cognitive profiles of those communities. So, we are applying a set of theoretical constructs, 
basically derived from semiotics, visual anthropology and cognitive archaeology, to the 
analysis of visual symbolic codes, holding our attention on the graphic signifier (the material 
object) and avoiding the interpretation of specific meanings over the form (guessing signified 
concepts deriving from iconic resemblances between forms and “real things” in the non-
Indian archaeologist’s cosmology). By material signifier in rock art we comprehend those 
material aspects such like technique, morphology, thematic, syntactical combinations and 
compositions, taphonomy and other geo-environmental variables. The second approach, 
informed method, is devoted here to a tentative interpretation of one of the stylistic profiles 
identified; comparing some of its distinctive iconic patterns to the Upper Negro River Myth-
Ritual Complex of Jurupari, devised as a multi-ethnic religious complex that hypothetically 
pervaded the entire basin during pre-colonial times. We are suggesting by the present 
evidence that these cultural manifestations (Jurupari and this specific rock art corpus), 
separated in time-space, could be related to a same system of expressive, ideological and 



cognitive phenomena in the past, with a specific locational insertion in the surveyed area. So, 
if identifying forms (formal disambiguation), and classification (ordering of graphic-spatial 
patterns) of observed differences among forms are converted into the spinal cord of this 
research, the second part is, nevertheless, equally important in the way it provides a 
rudimentary tentative of looking to rock art through Amerindian eyes and test the potential of 
ethnographic meta-representations to illuminate archaeological reasoning about rock art 
phenomena in the Negro’s basin. That is, an interpretive approach targeting some sort of 
explanation beyond the non-indigenous formal stylistic constructs (but, what remains to be 
tested in the area is the rock art analysis directly through Amerindian prefrontal cortex, a kind 
of neural-cognitive otherness experiential approach, which would imply, for future 
experiments, in  direct  participative observations, possibly involving an Indian specialist and 
archaeologist’s Caapi - B. caapi - consumption for perceptual and ontological purification 
and subsequent observation of petroglyphs and dialogue among them and the rocks).  

Key Words: lower Negro river; petroglyphs; graphic variability; stylistic 
profiles; visual recording; Jurupari myth-ritual complex  
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insistem em extinguir os Mura imiscuindo-os na sociedade cabocla local, a descontinuidade é 

sensível no âmbito espiritual, religioso, e sobrenatural. A Umbanda Mura (como apelidamos 

essa mistura de xamanismo de possessão com empréstimos de catimbó de jurema, candomblé 

yorubá e catolicismo) é sub-repticiamente pervasiva e absorve elementos diversos de fora,  até 

com empréstimos de Codó, centro regional de atividade ‘macumbística’ no Maranhão  (de onde, 

especulamos, talvez tenha vindo a referência à Jurema (Mimosa hostilis), planta alucinógena e 

sagrada-mãe nos reinos invisíveis do semiárido nordestino; outra via é o catolicismo popular, 

‘umbandístico’, do sertanejo cearense e nordestino em geral, para os quais a jurema é planta 

medicinal e sagrada, e entraria na Amazônia através das “modinhas de curador” dos arigós, 

Soldados da Borracha). Outrossim, é o complexo etnobotânico mágico-religioso da Mimosa 

hostilis ter entrado na Amazônia pré-colonialmente. Muito possivelmente, os Tupi-Guarani do 

cacique Uirara-açu (Caeté, Tabajara, ou Potiguara) que subiram pelos sertões de Pernambuco 

até Chachapoyas, pelo Solimões, em 1555, conheciam a Jurema e a utilizavam, ao menos 

enquanto entidade espiritual na ausência da planta fìsica.  Mas, pensamos  em um xamanismo 

cabano (mais uma especulação que só cabe nos agradecimentos),  pois, sua origem remontaria e 

se confundiria com a Cabanagem (1836-1840, oficialmente, pois ela nunca acabou na longa 

noite dos 500 anos, parafraseando sub-comandante Marcos) e se agravaria 50 anos depois no 

primeiro ciclo da borracha com a massiva penetração nordestina, processos que reestruturaram 

as sociedades amazônicas (especulo se já não ocorrem interrelações entre neopentecostais e o 

xamanismo cabano, mais radicais).  Aprendi com os mestres desse xamanismo cabano, a noção 

cosmológica acerca dos pedrais (afloramentos ribeirinhos que aparecem na seca) como casas de 

encantados, ou portais para tais casas e cidades no fundo do rio, o inframundo, onde, 

aparentemente, até bem pouco tempo atrás, os pajés ainda desciam  nos sonhos e no transe ritual 

com inalação de paricá (Anadenanthera sp. ou Piptadenia sp.). Noção importante para a 

proposição de paisagens animistas, cognitivamente domesticadas e domesticadoras.  Elementos 

ainda observáveis que persistem enquanto uma outra forma de ver o mundo, mais confessa do 

que professa de um considerável segmento da população Mura, sendo explícita e sub-reptícia a 

um só tempo a influência dos pajés nas comunidades, marcante entre os professores indígenas. 

Portanto, Clash of Titans, dois anos que deveriam ser dedicados a esta tese, 2007 e 2008, foram 

deslocados para os Mura e o processo de documentação audiovisual dos Pajés e Pearas Mura, 

que foi exaustivo e colocou 12 pajés e 52 velhos sábios dentro da sala de aula conversando com  

professores Mura e a curuminzada através do vídeo, em 27 aldeias. A vocês, professores 

indígenas, da OPIM, agradeço pelo treinamento cognitivo intenso que foi (no período em que 

convivi em vosso meio), e é, nossa amizade, essa tese é para vocês também. Especialmente aos 

meus amigos, Obelix e Asterix Mura, Mariomar e Alcilei (são mesmo!) e a tantos outros que lá 

tenho em muita estima. Gostaria apenas de deixar registrado aqui que um Peara Mura da 

Murutinga, cujo nome me foge, aos 91 anos (isso está registrado) nos fez uma revelação acerca 

do Jurupari Mura, não vejo outra forma de me referir a isso, apesar de saber ser aqui abusivo o 

emprego da palavra. Falava ele, em 2008, da flauta do Torém. Feita de palha trançada, do 

comprimento de um braço, mais larga na boca, o instrumento é, portanto, uma trombeta curta, 

que os pajés em determinadas ocasiões tocavam para espantar os encantados, pois o som os 

perturbava e repelia. Memorável passagem essa, agora que percebo, um pouco menos 

ignorantemente, o significado pervasivo desses aerófonos, como instrumentos de poder, 

instrumentos das sombras. Encontro-os até nas sombras do que foram gravuras um dia, quase 

inidentificáveis.  

Movimento Indígena Rio Negro. Aos povos indígenas do rio Negro, aos quais sempre estarei 

em débito, pois sei que não possuo a autorização espiritual, nem o devido treinamento com o 

invisível, portanto, não tenho o mesmo respeito que vocês têm pelas gravuras, muito menos o 

conhecimento. Violo regras ancestrais imemoriais, invado locais sagrados, coleto, roubo e 

divulgo gratuitamente imagens de deuses e demônios, espalhando maldições sem fim entre os 

Brancos;  me exponho a diversos tipos de doenças sobrenaturais letais. E, ainda redijo um texto 

que se pretende assintótico ao fato verídico, travestido de sacra ciência que dessacraliza, pela 

insensatez epistemológica de suas idéias e procedimentos, os segredos e mistérios que nunca 

deveriam ser revelados aos não-iniciados, muito menos aos não-indígenas, que tratam-nas como 
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curiosidades gráficas de um  mundo exótico morto. Antes fosse dos mortos.  Depreendo, então, 

que devo estar com o pé-na-cova. Assim, gostaria de pedir a ajuda dos parentes com os devidos 

poderes para conseguir algum tipo de benzimento específico de proteção, fechamento de corpo 

para evitar sequestro de sombra, doença, etc. Quem puder me ajudar nesse mister tem meus 

sinceros agradecimentos desde já. Bem, o intercâmbio com a luta de vocês, da FOIRN e dos 

parentes do sistema rionegrino empresta grande sentido a minha pesquisa e reflexão, que cada 

vez mais se distancia das construções arqueológicas assépticas para mergulhar organicamente 

na auteridade cognitiva. Dois extremos difíceis,  mas talvez testar uma abordagem a meio 

termo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Aprender a ouvir, que eu não sei, aprender a 

aprender. Muito grato por essas oportunidades de treinamento cognitivo, aprendizagem. Em 

especial agradeço o apoio e a atenção que me foi dedicada por: Bonifácio José Baniwa (Fepi, na 

altura), André Fernando Baniwa (estas duas lideranças Baniwa foram fundamentais para meu 

acesso e trabalho no ARN, sem eles jamais teria acontecido, como houve, uma retomada 

oportunística da arqueologia no Alto Negro, Boni e André, valeu muito caras!! Não tardará e 

estaremos de volta ao rio Içana); Abraão Baré (atual presidente da Foirn e compadre), Renato 

Tukano, Hygino Tuyuka (Foirn- Farc desarmada), Adriano Tariana e Luiz Tariana (galera de 

Iauaretê, amigos do Edú, e nossos tbm, estavam na Foirn à época de meu primeiro contato); a 

Tiago Curipako e Júlio Baniwa Hohodene do Ayari, nossos bravos companheiros 

expedicionários em 2008. Aos saudosos (as) Amigos(as) da Eibec-Pamaali! Valeu Parentes!! 

Estamos articulando nosso retorno ao ARN.  Não vai ser etnoarqueologia nem para-

arqueologia, vai ser Arqueologia Indígena, é outra parada! Sair do oportunístico para o 

sistemático! 

Orientador. Agradeço sobremaneira ao Prof. Dr. Eduardo Góes Neves, que antes de tudo, foi e 

é um amigo, mestre, sensei, profezore, que, generosamente, me estendeu a mão em 2007 para 

este doutorado e permitiu que eu continuasse meu  treinamento investigativo acadêmico acerca 

das gravuras rupestres, aprimorando-me na constatação tácita de minha ignorância brutal com 

relação à elas, o axioma socrático: `só sei que nada sei` (Sócrates?).  Acima de tudo ele confiou 

em minha capacidade desde o início e pediu que confiasse nele, apenas isso, que confiasse nele. 

Tínhamos então uma estratégia, confiança mútua, poucas e precisas palavras (mais neuro-

lingüística – telepatia - controle amostral-mental), e total liberdade teórico-metodológica. Ora, 

sendo a liberdade o maior de todos os poderes no mundo liberal pós-moderno, com um pouco 

de criatividade e aplicando-se o princípio do homem-aranha, depreende-se que, grandes poderes 

trazem grandes responsabilidades. E foi extamente isso que Eduardo Góis Neves me delegou, 

uma enorme responsabilidade: revisar as tentativas de ordenação da arte rupestre na Amazônia 

ocidental anteriores e propor outros standards teórico-metodológicos (Edithe Pereira como um 

modelo de base para ordenação dos dados) para efetivar os estudos iniciais: surveys extensivas, 

análises preliminares, e escavação em sítios próximos a locais com arte rupestre, esta pensada 

como uma variável arqueológica, um constructo arqueológico  (que precisava ser construído 

efetivamente) em sinergia com Arqueologia Amazônica atual. Ou seja, desenvolver um 

programa de pesquisa. Desnecessário dizer, muito punk! Não alcancei nem o primeiro estágio 

do percurso do Mestre Pai Mei. Segui uma modesta trilha de bode, que apesar de solitária e 

tortuosa, dependeu de suas inestimáveis indicações sobre possíveis rotas, sem as quais estaria 

perdido, bêbado em tiroteio no Homem da Meia-Noite. Jamais teria tido o privilégio de 

pesquisar no rio Negro (apontou-me diretamente o caminho para o rio Jaú e me apresentou à 

FVA) e de me envolver com o movimento indígena rionegrino não fosse a trilha em que ele me 

colocou (Foirn, Isa). A você, Professor Eduardo Góes Neves, meu agradecimento especial, pela 

sua generosidade e confiança. Minha proposta com você sempre foi clara: precisamos montar 

em São Gabriel um Núcleo de Estudos Etnoarqueológicos do Alto e Médio rio Negro (NEE – 

AMRN, ou sei lá qual nome) para fazer a cartografia etnoarqueológica inicial da Cabeça do 

Cachorro. Não é Caba, repito, não é Caba, é algo bem menor e bem mais focado. E começaria 

com um modesto posto avançado na cidade, perto do rio, com água encanada, luz elétrica e 

internet broadband, e um heremita lá dentro. Tem que se garantir o principal:  logística para 

deslocamento fluvial, algo robusto, além de rancho, bugingangas (anzóis, tabaco, etc.) para 

trocas eventuais. O básico para ir e vir no ARN, com um deslocamento em campo por mês. Eu 
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me disponho a ir varrendo as teias de aranha e a capinar a trilha por 2 anos (com uma bolsa 

DCR-Fapeam, ou outra, para estudar etnogeologia lá em cima). Depois vocês me rendem, pois 

vou subir o rio com o Pajé Limpeza. Mandem o Fillipo Stradelli quando se doutorar que ele fica 

20 anos no ARN. 

MAE. Agradeço aos professores (as) do MAE, que aqui escolho representá-los pelos profs. 

Levy Figutti e Paulé de Blasis, com os quais tive algum contato durante a estadia no MAE e em 

SP (o prof. Figutti ainda na entrevista do projeto, fez questionamentos importantes que guardei 

até hoje e se manifestam na tese), abração para vocês todos, e aos colegas estudantes, que aqui 

escolho Teresa, Fabi, Taninha, Ju Campoi, e Camila, como representantes, todas (os) muito 

amigas(os) e receptivas (os), fui muito bem acolhido (toda a galera da Dona Eva, ela em si 

mesma, Piauiense de Coronel Zé Dias e alhures), e, é claro, os funcionários da casa, que aqui 

escolho o compadre Hélio da biblioteca (você me salvou com aquele Wobst 1977 e o Bouissac 

1989, valeu!) e minha conterrânea Vanusa da secretaria, para representar a galera.  Muito 

agradecido a todos vocês, pessoas da mais fina estirpe, muito educados e competentes, pela 

convivência e aprendizagem de alto nível  no breve intervalo que estive em vosso meio. 

Aproveitei, portanto, a semi-rigorosa disciplina estudantil universitária para recuperar em 

leituras teóricas, os dois anos que passei acadêmico-cientificamente perdido nas T I’s Mura 

filmando velhinhos sábios, alguns já gagá, enquanto o relógio da tese comia o tempo. 

Fapesp. Agradeço à FAPESP pela bolsa de doutorado concedida em julho de 2009  (Processo 

2009 – 51068-9) que cobriu os custos de duas etapas de campo e minha manutenção até 

dezembro de 2011. Sem vocês nesse projeto as coisas teriam sido muito mais complicadas e eu 

não teria o material visual que hoje disponho para defender minhas hipóteses de trabalho. Muito 

agradecido.  

Educated Opinions. Agradeço à Dra. Edithe Pereira, sempre uma constante fonte de apoio e 

incentivo para continuar a pesquisa, bem como, co-orientações informais em momentos e 

pontos-chaves e por ter emprestado enorme contribuição integrando a banca de qualificação 

desta pesquisa. No mesmo token, agradeço à Dra. Professora Fabíola Silva pela inestimável 

contribuição à reflexão teórico-metodológica ofertada no texto qualificatório, e que teve 

reflexos diretos na re-estruturação do presente documento. Sua participação na qualificação foi 

fundamental para que eu chegasse aqui,  pontos substanciais foram alterados seguindo suas 

sugestões e críticas.  Na mesma moeda, agradeço à professora Dra. Kay Tarble Scaramelli 

por diversas conversas em ocasiões esparsas mas sempre com impacto em minhas reflexões e 

por sua generosidade em enviar-me materiais acerca da arte rupestre venezuelana. Com a 

professora Dra. Cristiana Barreto meu agradecimento segue no mesmo tom, conversas  

significativas, mesmo que breves, que tiveram repercussões internas e estão refletidas aqui, 

também uma generosa indicadora e fornecedora de interessantes  artigos. Aquele do animismo 

Ashuar da Anne Christine Taylor que recomendasses, fui atrás e valeu, considerado. Aos Prof. 

Drs. Deni e Agda Vialou que numa conversa rápida após assistirem meu trabalho, apresentado 

no encontro da Abar em Lençóis, 2010, me deram esperanças de estar no caminho certo como 

um investigador de arte rupestre. As palavras de apoio e incentivo desses dois professores, 

autoridades basilares, e o reconhecimento de que a pesquisa se encontrava “adiantada”, foi 

deveras estimulante. Me senti honrado por vosso interesse e atenção. Muito agradecido. 

República Rio Pequeno. Agradeço ao pessoal da república arqueológica que me abduziu, onde 

morei e estudei como um condenado em 2009. Eduardo “Chumbinho” Bespalez, cérebro 

enciclopédico germânico a serviço da Etnoarqueologia Brasileira Insurgente (temos que 

escrever aquele artigo sobre “perturbações” culturais no registro arqueológico nas TIs, a 

etnoturbação), me apresentou vários textos clássicos importantíssimos, Araweté - Deuses 

Canibais incluído, e Danilo Assunção, Danilão, compadre mestre sambaqueiro, sossegado, boa 

companhia, que, soube, hoje faz arqueologia no Maranhão (já te disse: se ligue nas 

manifestações sobrenaturais relativas ao Tambor de Zabumba), ô inveja!  Esses dois são 

entidades mitológicas nos corredores do MAE, quem puder ainda conviver com os tais, 

aproveite! Morei com os caras 5 meses, naquela República Independente dos Caboco de Lança 
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(Bueno, n.d.), aparelho de arqueólogos insurgentes, sem esquecer o compadre Cariri, Gilmar 

Henriques que me cedeu o quarto pela temporada, retirando-se para Minas. Muito grato Gilmar! 

Dona Lina, mui querida! Bartô, Xexéu, Feião e Chico Pipoca, só a nata da guerrilha 

brancaleonesca Pró-Ameríndia! 

Organizações Não-Governamentais. À Fundação Vitória Amazônica (FVA), Organização não-

governamental amazonense que conduz pesquisas biológicas e sócio-antropológicas no Parque  

Nacional do Jaú e na Reserva Extrativista do Unini. Foram os principais parceiros na 

viabilização das pesquisas na área. À FVA aqui representada pelas pessoas do ecólogo Carlos 

César Durigan (Arcabuz de Jah), coordenador da organização,  e do Dr. Sérgio Borges,  

ornitólogo especialista nas aves das campinas e campinaranas entre  o  Jaú e o Unini vai meu 

forte agradecimento e abraço. Ambos pesquisadores muito sensíveis à problemática 

arqueológica nessas Unidades de Conservação, são entusiastas de nossas pesquisas, a admiração 

e o respeito é recíproco. Sem eles dando apoio desde 2006, não teríamos conseguido 

absolutamente nada em termos dessa pesquisa, que logisticamente é muito complicada e 

dispendiosa para uma equipe de “un hombre solo, pero no mucho” (Grilowsky n.d.),  e por “no 

mucho” entenda-se toda a tripulação do Uapé Açu (Célio, Daniel) e toda equipe técnico-

científica da FVA (Ping, Ig, Simone, Chica, Rique), e os guias locais, Sr. Elino Peres (Dino) foi 

fundamental, valeu demais seu Dino! Ainda cabe aqui um agradecimento anexo ao CPRM nas 

pessoas de Nelson Reis e Luís Marmos, geólogos  experientes com os quais, num insight do Dr. 

Borges e do Prof. Durigan, fui colocado junto no meu primeiro campo e valiosamente me 

traduziram a geologia da área de pesquisa. FVA, Fight the Future!!!  Agradeço ainda ao 

Instituto Socioambiental (ISA) e a Rede Rio Negro por incontáveis oportunidades de 

aprendizagem sobre este rio sagrado das cabeceira até a foz, que já foi apelidado de Babel de 

mil línguas e povos, mas está virando uma  babilônia, o que nos preocupa a todos. De maneira 

geral, o ISA tem sido o maior parceiro junto com a Foirn, para uma retomada das pesquisas 

arqueológicas a médio prazo no ARN, processo este do qual sou um entusiasmático entusiasta. 

Ao Geraldo, Beto, Marina, Carlinha, Camila, Lúcia, Pieter, Renata, Laíse, Adeílson, Melissa, 

Aloísio, Flora, André (in memorian), todos, valeu! Agradeço ainda à Organização Gringa WWF 

(Samuel e equipe) que facilitou uma expedição à área de confluência entre o Branco e o Negro e 

ao baixo rio Jauaperi em 2008, onde foi possível estabelecermos o primeiro contato com sítios 

acima da foz do rio Unini e expadir nossa área amostral, bem como levou à descoberta 

significativa dos Zoomorfos Flautistas. Agradecimentos especiais ao Sr. Odilon de Barcelos e 

ao Sr. Francisco de Samaúma, Jauaperi, nossos piloteiros e guias nessa empreitada.  

Organizações Governamentais. Na mesma medida agradeço à equipe ICM-BIO do Jaú e do 

Unini pelas autorizações e apoio logístico em campo, bem como, amigável companhia nos 

poucos pernoites nas bases. Escolho para representar toda a equipe a Fafá Zingra e a Cristina 

Batista, na altura respectivas coordenadoras das unidades, e antes delas, a Thainá e a Mariana. 

Valeu Garotas e Galera! E, fundamentalmente, agradeço às comunidades ribeirinhas do Jaú e do 

Unini e ao conselho gestor das unidades!!  A estória de que o Macaco Flautista da Pedra da 

Vovó é um sinalizador de ‘cipó de água’ (ou ‘de beber’), indicador de que haveria abundante 

ocorrência dessa liana no lugar, foi muito bem recebida, enfim, trata-se de mais uma 

interpretação etnográfica, no caso, não-indígena, mas ecologicamente funcional e refutável. 

Enquanto transforma uma espécie vegetal em um recurso a ser utilizado, converte o ambiente, 

cognitivamente domesticado (e.g., gravura), em paisagem. Me fizeram pensar bastante (esqueci 

a pessoa que me disse isso, mas, essa idéia contaminou meu cérebro, fez uma inception). Valeu 

Galera!!! 

Educated Opinions 2. À Etnóloga Dominique Gallois vai um agradecimento especial, pois 

enquanto minha professora na Pós da Antropologia Social da Usp, iluminou diversas 

obscuridades intelectuais minhas, e deu caminhos reflexivos para além do método formal. Me 

apresentou a Carlo Severi, e só isso já valeu demais. De sorte que, quase toda minha reflexão 

interpretativa, mnemotécnica e paralelística, guarda raízes nas nossas discussões. Ao Professor 

Geraldo Andrello um agradecimento especial também, por abrir meus olhos para as possíveis 
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relações entre os complexos mitológicos e sócio-cosmológicos do alto rio Negro e as gravuras 

do Baixo Negro. A estória de Bissiu que me contastes em reação a uma das imagens dos 

flautistas, reverberou tanto no meu cérebro que  resultou, praticamente, na segunda parte da 

tese, claro que a maior culpa é do Stephen Hugh-Jones com o Palm and Pleiades. Ao 

Antropólogo  Aloísio Cabalzar, muito gentil e atencioso, foi outra pessoa que me chamou 

atenção para os conhecedores indígenas do ARN e as gravuras rupestres, e me apresentou ao Sr. 

Hygino Tuyuka (que já conhecia de uma longa conversa acerca do Príncipe de Maquiavel, 

próximo ali da maloca da Foirn em 2007, mas dadas as circunstâncias em que eu estava não me 

lembrava mais do ocorrido, nem ele). Este Sr. Hygino é liderança e especialista ritual, entusiasta 

da arqueologia indígena e etnógrafo dos Brancos. Tem curiosidade e interesse para dialogar com 

as ciências não-indígenas e estabelecer interfaces dialógicas em diversos campos epistêmicos. 

Uma de suas predileções patentes é pela história indígena e arqueologia. Me contou um mito 

(“verdade histórica”) que indiretamente envolvia as gravuras rupestres (a cutia que fazia marcas 

nas pedras com os dentes), num momento em que estava desprevinido e não pude gravar nada, 

descobri, ao menos, que meu poder de concentração audiovisual perante uma narrativa indígena, 

por mais de 10 minutos, é nulo, vou precisar de muito treinamento cognitivo para resolver  isso. 

Difícil é saber se nós arqueólogos não-indígenas estamos aptos à contribuições de alto nível 

como a desses especialistas, se somos capazes de corresponder às expectativas que estão sendo 

geradas. Seu Hygino Tuyuka, muito obrigado pela constante atenção e interesse em nosso 

diálogo! Valeu!! Aqui cabe também um agradecimento ao antropólogo Caco Xavier que através 

de sua dissertação de mestrado abriu meus olhos para a possibilidade de uma etnografia da arte 

rupestre rionegrina complementar e substrato à uma arqueologia rupestre informada na 

Amazônia, e apesar de sermos, como arqueólogos, críticos ferrenhos acerca da  metodologia de 

coleta de dados com aplicação de giz nas gravuras para fotografá-las, constituindo-se num erro 

flagrante, reconhecemos, o valor etnográfico do trabalho. Em comunicação pessoal, observou, 

interessantemente, como o conceito gráfico flauta (Baniwa, Curipako) está representado nas 

gravuras do Içana de maneira completamente diferente (simbólico) do que temos no baixo 

Negro (icônico - se realmente forem flautas no BRN). Fica aqui meu humilde agradecimento a 

todos vocês da antropologia social, e principalmente aos conhecedores indígenas, que souberam 

ver na ignorância da arqueologia, outros pontos de vista para ancoragem dialética de 

perspectivas menos ortodoxas na antropologia, mais diacrônicas, talvez. Trouxeram, assim,  

novamente os arqueólogos para mais perto de si, o que creio ser benéfico para todos, 

principalmente para nós do futuro posto avançado de arqueólogos heremitas de São Gabriel da 

Cachoeira. Tudo começa assim, com “un hombre solo, pero no mucho!”(Grilowsky ibdem). 

Exemplos não faltam.  

Amazonas. A lista de arqueólogos (as) no Brasil e fora é enorme e não dá para ser 

nominalmente exaustiva.  No Amazonas, bem, Eduardo Neves, que conheci em Manaus em 

2005, juntamente com Fernando “Caminhão” Costa, seu braço direito, na altura, e Helena Lima, 

o esquerdo, na altura. A empatia foi magnética, imediata e babilônica, quando é assim, em 

Olinda dizemos: “A Padaria Explodiu!!” (Galego n.d.). Equipe PAC diacrônica agradecimentos 

fatais: Delegado, Tijolo, Kazuoza, Marjorie, Clayde, Anne, Bernardo, Jaque gaucha, Pitoco, 

Terezuda, Carolzuda, Leandro Ceará, Leandro Merrinha, Jobson Macú, Bruna, Guilherme, 

Pupunha, Cláudio, seu Bené, seu Nêgo, Fernandão, Miguelito, Sílvia, Carlinha, Bruno, Rodrigo, 

Adrianas, pessoal da educação patrimonial e todos os outros (as), muito obrigado por todos 

esses anos de ensinamentos e amizade, muita arqueologia e muita...diversão! Gasodutos e 

Sítios-escola de 50 pessoas, imagina lembrar desse povo todo!? Sem chance, como diria o Paulo 

Mamulengo.  Nesse ensejo: Paulão, Dona Rô, Raul, Ruan, Ivo, Bob e a galera de Paricatuba, 

comemoramos as 260 páginas da qualificação com 26 cervejas, e agora? Aquele abraço! Ainda 

naquele ano de 2005 conheci um rapaz também neófito nas amazonices como eu, entusiasmado 

com a perspectiva de integrar o Projeto Amazônia Central, o Fábio Origuela. Nossas conversas 

naquele início de experiência amazônica foram muito estimulantes, e apesar de muito distintos, 

nos tornamos amigos. Delineamos como área-problema a confluência entre Negro e Branco, um 

mesmo ponto focal para nossas diferentes investigações e questionamentos, que viriam a nutrir 

nossas primeiras hipóteses de trabalho. Fábio, valeu cara, siga firme! Ainda no Amazonas, 
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agradecemos ao arqueólogo Dr. Marcos Correia e ao Geólogo Marco Lima, que iniciaram as 

pesquisas arqueológicas com arte rupestre na área do Uatumã - Balbina nos anos 80. Tendo o 

primeiro, prospectado em data incerta, parte da área alvo desta pesquisa e apresentado 

comunicação sobre gravuras encontradas no município de Barcelos (AM), na Sab de 2001, 

porém, ao que me consta, não foi publicado artigo, apenas resumo, nem foi possível acesso às 

imagens. Mas, por comunicação pessoal com o autor, na Ifrao 2009, alegou  ele que algumas 

das gravuras exibidas em meu trabalho, ele já as teria fotografado. É possível que haja, portanto, 

alguma superposição de amostras. De qualquer forma, deve ser creditado ao Dr. Marcos 

Miranda de Correia o início da pesquisa arqueológica rupestre no rio Negro. Para efeito prático, 

nós apenas estamos continuando, com outro aparato teórico-metodológico, a pesquisa com a 

arte rupestre rionegrina.  

Belém, Pará. Edithe de novo, claro; à Profa. Vera Guapindaia, comadre; ao Prof. Marcos 

Magalhães, compadre; ao arqueólogo João Ayres (sua referência ao Perspectivismo aplicado às 

estuetas líticas foi muito elucidadora),  ao arqueólogo Carlos (compadre cabano, você também 

está na tripulação do Pajé Limpeza, se prepare!), e à arqueóloga Marcela, pessoa muito gentil, 

fina flor da equipe. A todos, meus agradecimentos pela companhia sempre agradável, e 

instigante, ainda que por breves momentos. A vibe que vocês emanam como equipe é muito 

salutar e massa! Agradecimentos estendidos à Trini Trônika, Dra. espanhola, professora de 

Rock-Art photoshop witchcraft! Valeu!! 

Roraima. Agradeço aos Arqueólogos Francisco Brito e Shirley Santos da Ufrr, pela amizade, 

apoio e colaboração. A Carla Gisele (ex Iphan- RR) e ao Roberto (atual Iphan RR) pela atenção 

e apoio. Ao Herundino Ribeiro, figuraça singular do Insikiran, mestre, professor, sábio, que foi 

nosso maior consultor e apoiador logístico para campo em RR. Ao Enzo Lauriola que nos 

indicou o Herundino, e foi colega no Inpa RR, bem como, o  compadre Ciro; Ao professor 

Alexandro Namem, da Ufrr, um compadre querido. Ao povo todo do Inskiran, do Cir, de São 

Marcos e da Raposa, ao Cacique Jaci da Maturuca. Participar em 2005, da festa de 

Homologação da Raposa foi uma das maiores emoções de minha vida! Valeu CIMI Norte e 

CIR!! Vai um abraço ao Saulo e ao Francisco e outro forte ao meu compadre indigenista 

“Macuxi” e sua equipe ninja! E a Helena Fioretti, parceira da arqueologia em RR!! 

Agradecimento especial ao pessoal de São Luís do Anauá. Ao seu Raimundo Rocha, cabra 

macho!Velho compadre, espero que estejas bem de saúde. Ao seu Filho Juriti, compadre nosso, 

e ao Celso e sua esposa, outro filho do Rocha, e compadre e comadre, donos da propriedade 

rural onde se situa o Pedra do Sol (ex-Arara Vermelha), abrigo com gravuras nas drenagens do 

alto Jauaperi, com variados potenciais para datação das gravuras.  

MG. Aos mineiros. Fernando Caminhão em primeiro lugar, companheiro na expedição do Içana 

em 2008, em que tivemos uma situation em Aracu-Cachoeira, onde o capitão Tatubuxo não 

gostou muito de nossas credenciais, uma surra ritual, que  não teria nada de simbólica, ia ser 

apanhar (e ser iniciado), ou correr. Bem, nós corremos, como bons arqueólogos face a parentes 

pouco amistosos, Corto Malteze não faria diferente (mas André Baniwa me disse  que as coisas 

estão mais tranquilas em Aracú-Cachoeira, bom sinal). O que importa é que evadimos com a 

dignidade caminhonesca intacta, sem agravo contra os comunitários Baniwa de Aracú (além do 

inconveniente de nossa presença em si), e com um terço do rio prospectado em 15 dias. A Pedro 

Teixeira (calma, é outro), companheiro na missão do Jauaperi em 2008, extremamente 

compenetrado, um pensador nato, silencioso, e preciso no falar, sua companhia expedicionária 

foi muito agradável e necessária (a descoberta daquele ‘paleo-incêndio’ abaixo da duna-

cemitério, acima de Moura, foi fulminante ein?); a Miguelito Villareal meu compadrasso, 

motoqueiro treinado off road. Ao arqueólogo Marquito Brito, meu chapa, o cara da cartografia 

arqueológica brasileira, me ajudou muito! Valeu meu véio! Shamanic topography em SL 

Anauá. A Márcio Walter “papai”,  gente fina, filmar seu sítio-escola foi experiência 

interessante, valeu! Vinícius girino e Bernardo (penerei seu avc em 2005, foi mal!)  esses dois 

caras são fora de cogitação, vocês estarão na tripulação do Pajé Limpeza! Ao amigo Gilmar 

Cariri, ao grande Jáder, e ao compadre Merrinha (exilado circunstancialmente em Manaus, 
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como eu). Ainda em Minas, recentemente conheci especialistas em arte rupestre mineira, gente 

tranquila, fino trato, como se diz. O Andrei Isnardis e a Vanessa Linke. Pessoas muito 

amigáveis que me convidaram para um evento igualmente amigável, onde pude apresentar um 

pouco deste trabalho e onde fui muito bem recebido. Nossas discussões no evento também 

repercutiram aqui, em maior ou menor medida. Muito grato pelo convite e pela oportunidade de 

aprendizagem. 

Gringos. Manoel “chileno zabumbado” Arroyo Kalin e Morgan  “Kava-Kava Freeman” 

Schmidt, dois geo-archaeos comedores de Terra Preta em escalas diferentes, um na 

micromorfologia de solos e outro em macromorfologia de estruturas de terra indecifráveis. 

Esses dois são fractais, do micro ao macro, tudo doido. Ambos são amigos que tenho em alta 

estima, grandes pesquisadores de capacidade intelectual e  humildade assustadoras. Agradeço 

indiretamente ao amigo do Manoel, o Dave, que reshaped my perception saying something 

like...“animism is the next great shift in rock art studies!” Deu um reset neo-cortical!! Ao Prof. 

Dr. Michael Heckenberger, buena gente, entusiasta da etnoarqueologia rionegrina, localizou em 

1997 no rio Jaú (via FVA) sítios cerâmicos e gravuras rupestres que formam parte das que 

trabalhamos hoje. Valeu Prof. Mike! Agradeço ao Prof. Dr. James Pettersen (in memorian) que 

tive o privilégio de conhecer em vida, sujeito extraordinário. Me lembro de uma conversa nossa 

em que ele comparava o caso das urnas Guarita reivindicadas pelos Mura de Autazes (onde me 

envolvi ativamente pró-Mura e me tornei persona non grata no Iphan-Amazonas por 3 anos) 

com o problema do homem de Kennewick, e o NAGPRA, tratado para repatrimonialização-

repatriação étnica dos restos esqueletais indígenas em diversos Museus Brancos dos EUA. 

Discussão com implicações éticas e epistemo-ontológicas profundas sobre como pensamos que 

os indígenas pensam o registro arqueológico, pensam e agem a esse respeito. Esse cara, o Jim, 

foi um dos grandes que eu vi de perto, foi mesmo. Arrepiante!! Ao Prof. Dr. Bob Bartone, claro, 

simpatia pura, muita arqueologia e muita humildade; Ao Professor Dr. Bill Woods, figuraça que 

nos brindou com sua presença em 2007, valeu uncle Bill! Ainda tem o Randy Crownes, gente 

finíssima, brother; Jess Robinson, outro brother, trouxe minha D200 dos USA (man, you broke 

me an Itaúba trunk! 4ever indebted!); Anna Browne, mais ou menos gringa, revisou 

exaustivamente um artigo meu em inglês para a Ifrao 2009, demais Anna, valeu mesmo! E a 

Mirtle Shock pela dica dos textos da  Margareth Conkey e por chamar atenção para non-

shamanic (and non-shamanistic) Rock Art. Valeu! Agradeço a Guillermo Munõz e Judith 

Trujillo, arqueólogos e pesquisadores da arte rupestre colombiana, por boas conversas na Ifrao 

2009, e pela atenção mais que cordial. A Robert Bednarik pela atenção dispensada em diversas 

conversas na Ifrao 2009, bem como, pela assinatura gratuita da Rock Art Research (thanks a 

lot!). A Franz Scaramelli também um agradecimento especial, que juntamente com sua esposa 

(Kay), têm sido bons colaboradores venezuelanos desta pesquisa. A Fernando Urbina Rangel, 

uma honra conhecer um velho mestre da abordagem informada nos southamerican rock art 

studies. A Gaspar Morcote-Ríos, que aparentemente sem querer, conseguiu as primeiras fechas 

arqueológicas, num contexto amazônico, associáveis às gravuras em estratigrafia numa Terra 

Preta no rio Caquetá, Colômbia (entre 4.500 anos bp e 6.900 anos bp – Morcote-Ríos, Com. 

Pess. 2010). Urbina e eu ficamos de queixo caído. Isso necessita de publicação imediata. Fato 

importantíssimo e alentador para os rupestrólogos sin fechas!!  Agradecimentos ao Norte de 

Portugal, aos colegas do Parque Arqueológico do Côa, que nos levaram, a mim e a minha 

esposa,  para um tour arqueológico emocionante e inesquecível, pelas gravuras paleolíticas a 

céu aberto, em 3 dias de trekking pelas encostas íngrimes do vale do Côa. Paralisando suas 

pesquisas, os arqueólogos deram-nos atenção sem fim, até permitindo-me, humildemente, fazer 

uma apresentação sobre as gravuras amazônicas no baixo rio Negro, na sede provisória do 

Museu. O que gerou comentários críticos, pertinentes e úteis dos colegas portugueses, entre os 

quais, Antônio Martinho Baptista, maior autoridade na arte rupestre portuguesa e coordenador 

do, hoje extinto, Centro Nacional de Arte Rupestre. Percebia-se entre todos uma reação 

razoavelmente positiva ao trabalho (depois minha esposa traduziu isso para mim). Saí de Foz 

Côa, em junho de 2010, com 20 metros de plástico cristal convencido a fazer decalques das 

gravuras amazônicas. Agradecimentos especiais à Carla Magalhães, a Mário Reis, a Jorge, à 

Rosa, ao Thierry Aubry (me demonstrou categoricamente, estilístico-estratigraficamente, a 
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idade solutrense, ou mais,  das gravuras, fato inequívoco), ao Sr. Fernando, o desenhador, e ao 

Professor Dr. Batista. E a todos os outros que conhecemos e foram muito fix(ch)es  como se diz 

no Porto. Espero que com o Museu em pleno funcionamento as coisas tenham ficado mais 

Fich(x)es ainda. Muito agradecido pela atenção,  acolhida e pernoites na “casa dos 

arqueólogos”, roubamos o colchão do Thierry, foi mal! Até do bagaço mortal do pai da Carla 

nós tomamos, muito bom, aguardente infernal!! Queremos muito voltar, e porventura, ajudar em 

prospecção ou escavação. Valeu Galera!! Ainda no foreign affairs, à simpatia italiana 

inundando os corredores do Mae, Fillipo e Marta, o primeiro é a esperança de continuidade na 

arqueologia rionegrina, ao melhor do estilo Stradelli, a segunda é a esperança da implantação da 

arqueologia rupestre contextual, juntando gravuras e Terras Pretas, no estado do Amazonas.  

São meus grandes amisci e prediletos. Compraremos um barco em São Gabriel da Cachoeira e 

subiremos o Cassiquiare e o Orinoco para tomar una flor de caña en un Bordel colonial en 

Maracaibo. O nome do barco será “Pajé Limpeza” (Grilowsky n.d.). 

Com certeza esqueci muita gente. Portanto, a VOCÊ que se dignou a ler estes agradecimentos 

até o fim, agradeço também. 
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“Can culture (in general) and material culture (in particular) change the human brain? Is the material 

world causally effective in shaping the functional anatomy and structure of the human cognitive system? 

Above all how the relationship between mind, brain and material culture should be understood? What is 

the role of things in the dynamic interaction between neural growth mechanisms and environmentally 

Derived neural activity?” 

Lambros Malafouris, Beads for a Plastic Mind (2008) 

“Complementing observations with hypotheses about unobserved and even unobservable entities                 

are plain normal science.”                                                                                                                                      

Dan Sperber, Culture and Matter (1992) 

                                                      “Establishing the existence of oscillations is one problem; explaining 

them is another.”  

Betty Meggers, Climatic Oscillations (1979) 
 

                                                      “Some phenomena might be unexplainable, but not unidentifiable.” 

   Fox Mulder, X-Files (1995) 

1. INTRODUÇÃO   

1.I. Apresentação 

Tratamos aqui de um estudo preliminar acerca das gravuras rupestres situadas no baixo 

rio Negro (BRN), entre os municípios de Novo Airão e Barcelos (S 02°17’ W 61°03’ a S 

01°16’ W 62°17’), estado do Amazonas, norte do Brasil. Mais conhecidas na região 

amazônica brasileira como petróglifos, as gravuras são registros rupestres
1
 produzidos 

por técnicas subtrativas
2
, isto é, que implicam em algum tipo de retirada de matéria 

rochosa de estruturas litológicas.  

                                                           
1
 Registro Rupestre (Martin 1999) é outro termo para designar a expressão consagrada “arte  rupestre” 

tenta evitar a ambigüidade semântica introduzida pela nossa concepção ocidental de “arte” (e.g., ver 

artigos de Conkey, Davidson, e White in: Conkey  et al. 1997; Chippindale  2001:253; e Layton 1991:4) 

quando se refere à expressão gráfico-visual de códigos simbólicos pré-históricos, entre nós e os antigos 

autores seria a mesma arquitetura  neuro-fisiológica de sapiens (mas veremos mais adiante que até mesmo 

este pressuposto neurológico, aparentemente constante, vem sendo questionado por avanços nas neuro-

ciências acerca da hiperplasticidade neuro-empírica, isto é, experiência muda estruturalmente o cérebro). 

O termo expressa também a necessidade analítica de inclusão no registro arqueológico como ocorre com 

o registro cerâmico e lítico. Neste trabalho tentaremos adotar, em linhas gerais, o termo registro rupestre 

por dividirmos as mesmas preocupações. Contudo, tal procedimento não se constitui uma obcessão 

terminológica, e portanto, admitimos que podem aparecer no texto em alguns momentos o termo ‘arte’ 

em substituição á expressão ‘registro’. Outros termos que aparecerão alternadamente compartilhando o 

mesmo significado serão Gravura Rupestre e Petróglifo, grosso modo, a literatura francófona prefere o 

primeiro e a anglófona o segundo. Na Amazônia, o termo petróglifo ganhou popularidade desde a fase 

Pré-científica dos estudos sobre inscripções lapidares. Consideramos, porém, que ‘Gravura Rupestre’ 

está mais em acordo com a forma usual na arqueologia brasileira. Uma última palavra: arte é um atalho 

cognitivo para dar sentido a essas ‘coisas’ apenas em nossas cabeças e não reflete, ou melhor, é 

improvável que  reflita o pensamento ameríndio subjacente ao fenômeno, mesmo se  ‘arte’ estiver 

presente no discurso etnoestético e etnográfico. 

2
 Em alguns tipos de gravuras, a matéria rochosa cortical ‘deixada’ também é importante para a cognição 

estrutural da forma. Entendemos, pois, que as gravuras não são apenas produto de escolhas subtrativas e 

que “relictos corticais” podem ser constituintes de escolhas morfológicas significativas. De fato, 
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Figura 1. Rio Negro, em algum lugar entre as bocas do Branco e do Jaú, 2010. 

Entre 2006 e 2010 houve a implementação de uma agenda investigativa que 

consistiu em etapas de levantamento arqueológico oportunístico e extensivo,  um 

“survey record” na  área-alvo e arredores (o perímetro prospectado se estende da boca 

do rio Branco à localidade de Madadá, passando pela comunidade de Velho Airão, com 

entradas nos rios Jaú, Unini e Jauaperi, na bacia do baixo rio Negro). Foram foto-

documentados e georreferenciados vinte e três (23) sítios rupestres ribeirinhos, a céu 

aberto, parcialmente submersos, ou sujeitos à submersão sazonal (passam  até 10 meses 

por ano submersos), em afloramentos rochosos areníticos e graníticos contendo 

gravuras rupestres de origem indígena pré-colonial
3
.  

                                                                                                                                                                          
hipotetizamos uma dialética cognitiva entre o que é removido e o que é deixado, entre a textura, a cor e a 

forma das partes de dentro e de fora da gravura. 

3
 É possível que parte da amostra tenha sido feita no período colonial. Marcas que não apresentam pátinas 

corticais, ou as apresentam em níveis iniciais de reformação, por exemplo, sugerem intervenções mais 

recentes. Mas não temos um relógio cronológico das repatinações para afirmar quão mais recentes. O fato 

é que temos diversos índices de repatinação nos mesmos painéis, e às vezes, nos mesmos grafismos, o 

mesmo pode ser dito para o processo oposto, a erosão, que também é marcador cronológico. Tal estado de 

coisas, mais do que sugere, afirma, que as gravuras foram feitas e refeitas na área ao longo de muitos 

séculos, provavelmente por milênios. Não nos referimos aqui à marcas modernas feitas, aparentemente, 

fora de contextos indígenas. 
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Foram quantificadas 1147 unidades gráficas distribuídas nos 23 sítios (mais duas 

ocorrências, Unini 5 e 6), das quais 698 no granito e 449 no arenito. No total da 

amostra, 690 unidades gráficas foram passíveis de observação, registro e análise. 

Aproximadamente 457 (vestígios de) unidades gráficas  apresentam-se severamente 

alteradas por fatores tafonômicos e, portanto, indisponíveis aos procedimentos de 

pesquisa.  De fato, temos aí nossa primeira divisão analítica, trata-se do início do 

processo taxonômico. A esta classe geral de grafismos muito intemperizados deu-se 

provisoriamente a designação de Não-Identificados (NI). Assim, nossa estimativa é que 

a análise foi  rodada em aproximadamente 60 % do universo rupestre que ainda pode ser 

detectado e que, portanto, um estado avançado de alteração tafonômica acomete 40% da 

amostra inviabilizando a análise identificacional. Este valor é mínimo, pois foram 

tentativamente fotografadas e contadas marcas que poderiam pertencer a duas ou mais 

unidades, e consideradas como valor unitário, pois nesses casos não era possível 

discernir as formas e nem seus limites espaciais. Assim, é possível que o valor de 457 

unidades não-identificadas (i.e., conjunto indefinido de marcas antrópicas em espaço 

inclusivo proporcional) seja, de fato, superior a este, nos tendo sido inviável um 

aprofundamento no problema
4
 devido à limitações observacionais. Nos concentramos, 

assim, nas 690 unidades analiticamente viáveis. 

A soma desses dois valores  não corresponde ao universo total (100%) da 

produção sócio-cultural original de arte rupestre na área investigada.  Sendo apenas 

representativo da amostra oportunística e arbitrariamente definida pelo esforço 

prospectivo. É razoável supor que, o que ainda está visível naquelas rochas é a produção 

mais recente da experiência ameríndia rupestre, isto é, holocênica média à final (ver 

exposição sobre isso no capítulo seguinte). A condição hidro-geomorfológica atual 

desses sítios não é favorável à conservação de cicatrizes mais antigas, principalmente 

em rochas sedimentares. Tendo predominado o presente regime hidrológico e climático, 

ou semelhante ao atual, pelo menos nos últimos 3.000 anos (Rosseti et al. 2004; Rosseti 

e Toledo 2007; Sifeddine 2001; Latrubesse e Franzinelli 2005). O fato de nas secas mais 

pronunciadas grafismos permanecerem submersos é um indicador de que,  ao menos, 

                                                           
4
 Entendemos, portanto, que o mesmo pede uma revisita, e sugerimos que uma análise mais demorada 

dessas unidades não-identificadas poderá resultar numa efetiva identificação morfológico–temática de 

mais unidades analiticamente viáveis. 
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uma parte da amostra não foi produzida em um regime hidrológico como o atual.
5
 

Portanto, parte das gravuras aqui trabalhadas pode ser anterior a 3.000 anos AP.  

 

Além da amostra principal coletada no baixo Negro, um (1) sítio rupestre 

abrigado no alto rio Jauaperi, SE de Roraima, também foi documentado e ofereceremos, 

mais adiante, considerações específicas a seu respeito - Pedra do Sol -  que, em 

princípio, estamos tratando à parte do restante da amostra. Por ora, nos é suficiente 

afirmar que  ele dista 340 km da área amostral e é estilisticamente muito distinto dos 

perfis do  baixo Negro. No entanto, além do fato de se poder escavá-lo, dois (2) 

elementos zoomórficos que sugerem intrusão estilística no seu conjunto rupestre 

estabelecem uma analogia gráfica com nossa área de pesquisa suficientemente robusta, 

assim a entendemos, para mantermos o sítio como um componente relevante à nossa 

discussão. 

 Ainda um conjunto de outros seis (6) sítios rupestres foi foto-documentado e 

geo-referenciado no rio Içana, alto rio Negro (ARN) em 2008 (Valle e Costa 2008). No 

entanto, estes sítios não serão diretamente trabalhados aqui, a não ser para comparações 

pontuais, quando couber alguma. Salientamos que ainda não é possível com base no que 

se conhece acerca deles, afirmar se apresentam relações estilísticas com as gravuras do 

BRN. Já nos é possível demonstrar pontualmente relações de caráter morfo-tipológico 

entre elementos desses corpora de gravuras, mas, para podermos nos aprofundar numa 

comparação, ou na busca por relações, é necessário conhecer mais e melhor as gravuras 

do Içana e do ARN, em geral. Portanto, esse material não será diretamente apresentado 

ou discutido neste trabalho, sendo pois, outro problema de pesquisa que se coloca para o 

futuro. 

                                                           
5
 Outros indicadores como formação de pátinas dentro e fora das gravuras e  erosão diferencial entre 

grafismos, têm indicado diacronia interna e sugere que parcela da amostra foi feita em superfícieis  

corticais intemperizadas por processos predominantemente acrescionais que formaram um córtex oxidado 

mais especificamente identificado em suportes areníticos, estas pátinas foram  naturalmente depositadas 

quando aquelas superfícies estavam menos sujeitas à ação hidrológica, talvez em um regime menos 

úmido, mais seco e com níveis hidrométricos mais baixos para o rio Negro (o melhor exemplo disso é o 

sítio Ponta do Iaçá).  As gravuras sobre estas superficies corticais (e em alguns casos observa-se 

repatinação dentro das gravuras, indicando que elas também foram feitas neste regime mais antigo)  vêm 

sendo  erodidas pelo regime atual das águas. Entendemos que este fenômeno configura-se também em um 

marcador paleo-ambiental e cronológico para o registro rupestre Rionegrino. Estas afirmações, por ora 

guardando caráter  especulativo, necessitam ser investigadas em profundidade futuramente.  
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Voltando aos vinte e três (23) sítios localizados em nossa área amostral, até onde 

conseguimos entendê-los, por serem sítios ribeirinhos sobre afloramentos rochosos 

sazonalmente submersos, sujeitos às correntes e à sedimentação fluvial (pouca, mas 

significativa abaixo do rio Branco) eles não apresentam depósitos arqueológicos 

diretamente associados, em princípio. Portanto, não podem ser escavados nem 

inequivocamente relacionados aos sítios cerâmicos adjacentes na área (Simões e 

Kalkman 1987; Heckenberger 1997; Lira e Valle 2007) que possuem crono-tipologias 

associadas direta ou indiretamente. O que precisa ser testado, todavia, como um 

problema de pesquisa específico e diverso do que tratamos aqui (mais outro para o 

futuro). Entendemos, assim, que a existência de interconectividade entre as gravuras e 

outras variáveis do registro arqueológico, é fenômeno plausível e esperado com o 

amadurecimento da investigação dos registros rupestres na Amazônia brasilera. No 

entanto, apesar da plena possibilidade de detecção, ainda são raras as demonstrações 

consistentes (e.g., Pereira 2010) que percorram o caminho da analogia pontual até a 

homologia contextual com o registro arqueológico e, ou, etnográfico.   

Em linha geral, as gravuras na Amazônia e fora dela têm sido pouco estudadas 

pela arqueologia brasileira  (Prous 1992; Martin 1999; Pessis 2002; Pereira 1996, 2003; 

Valle 2003; Comerlatti 2005; Correia Nascimento 2009; Lage 2010). Em muitos casos 

se configuram em variáveis quasi-isoladas, sem relações diretas com o restante do 

registro arqueológico regional e sul-americano, nem datações absolutas, diretas ou 

indiretas, seguramente estabelecidas, salvo em casos pontuais e raros (e.g., Prous 1999; 

Pessis 2002; Neves et al. 2012). Cronologias internas nos painéis rupestres podem, no 

entanto, ser identificadas sugerindo composições diacrônicas, acúmulos de marcas, 

muitas das quais indicando reuso e reavivamento sucessivo das mesmas formas, 

transformações visuais e longas cronologias de produção de marcas. Fenômenos 

também presentes no baixo Negro.  

A área amostral apresenta variabilidade geológica (contato do escudo cristalino 

ígneo com bacia sedimentar) e variabilidade hidrográfica (confluência dos rios 

Negro/Branco/Jauaperi/Unini/Jaú). Propomos que estes fatores geo-hidro-ambientais 

podem estar contribuindo para a característica mais saliente que conseguimos 

indentificar, até o momento, na amostra investigada: a variabilidade formal (e 

estilística) do fenômeno gráfico-rupestre entre a foz do rio Jaú e a foz do rio Branco. De 

fato, a noção prévia acerca da existência de uma fronteira geológica na área levou-nos à 
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proposição da variabilidade estilística como hipótese de trabalho inicial, definindo-se 

assim, uma estratégia de ataque hipotético-dedutivo preliminar’. Assim, nossa hipótese 

de saída, muito simplificada, resumia-se na operação: fronteira geológica (FG) + 

confluência hidrográfica (CH) = variabilidade estilística (VE).  

Durante os primeiros trabalhos de campo em 2006 obtivemos indicação 

afirmativa para o cenário multi-estilístico.  E em 2008 com a ampliação da amostra 

granítica até a boca do rio Branco, as evidências apontaram para um cenário de estilos  

geologicamente situados. No total foram identificados três (3) fenômenos, i.e., 

conjuntos de grafismos que parecem obedecer à regras comportamentais diferenciadas e 

se dispersam geograficamente dentro da área amostral de maneira também diferencial. 

Estes três fenômenos foram equacionados a perfis estilísticos diferenciados: (1) perfil 

estilístico Jaú; (2) perfil estilístico Iaçá; (3) Perfil estilístico Unini. Dois deles  se 

conformam em clusters, ou enclaves (Martin 1999) mais ou menos definidos em suas 

manchas geográficas sugestivamente superpostas às distintas províncias litológicas, um 

no  arenito (Jaú) e outro no granito (Unini), formações que se contatam no baixo rio 

Unini onde, a partir de sua foz, observa-se a província sedimentar à jusante e a 

província ígnea à montante do Negro. O terceiro fenômeno (Iaçá)  mostra-se mais 

pervasivo e fluído, se justapondo aos outros e ocorrendo em toda a área amostral, ainda 

que em frequências oscilantes (mais frequente e diverso no arenito). Sugerindo-nos, 

entre outras coisas,  uma metáfora com dinâmicas epidemiológicas (sensu Sperber 1985, 

1992) em que dois estilos seriam endêmicos e um estilo seria epidêmico (debateremos a 

metáfora epidemiológica um pouco mais na Discussão). 

Estes resultados necessitam ser falseados, a partir do que nos é dado saber, fora 

da área atualmente prospectada, no Alto e Médio Negro, e nas bacias do Branco e do 

Jauaperi, por exemplo. Isto posto, e diante da evidência disponível podemos afirmar que 

na área estudada temos um quadro marcadamente heterogêneo que a caracteriza como 

uma zona rupestre multi-estilística na bacia. Partimos de uma categoria de entrada 

denominada registros rupestres na Amazônia Noro-Setentrional brasileira e chegamos 

às  culturas visuais  (visual cultures in Conkey e Soffer 1997; Nowell 2006) hipotéticas 

do baixo rio Negro, nossas categorias de saída. 

Apesar de utilizarmos aportes da semiótica e da antropologia social e visual, 

entre outros, é na arqueologia cognitiva que conseguimos encontrar convergências 
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teórico-metodológicas com nossa pesquisa.  Assim, cabe aqui, na abertura dos 

trabalhos, uma definição explícita para o termo. Passemos uma rápida vista em um dos 

princípios, Giambattista Vico em ‘Principii di una scienza nuova’ de 1734 (apud Lewis-

Williams 2002:51) postulava que:  

“…the human mind gives shape to the material world, and it is this shape, or 

coherence, that allows people to understand and relate to the world in effective ways. The world 

is shaped by, and in shape of, the human mind, despite the fact that people see the world as 

‘natural’ or ‘given”.  

 

Compartilhando esta perspectiva na arqueologia, Gordon Childe afirmava que os 

vestígios materiais são “concrete expressions and embodiments of  human thoughts and 

ideas” (Childe 1956:1, apud Hoffecker 2007). Renfrew (2007: 91), pedra fundamental 

nessa discussão, é conciso: “the study of past ways of thought as inferred from the 

surviving material remains”. Já Flannery e Marcus (in Preucel e Hodder [eds.] 

1996:351) desenvolvem a proposição da seguinte forma: 

“...the study of all of those aspects of ancient culture that are the product of the human 

mind: the perception, description, and classification, of the universe (cosmology);  the nature of 

the supernatural (religion); the principals, philosophies, ethics and values by which human 

societies are governed (ideology); the ways in which aspects of the world, the supernatural, or 

human values are conveyed in art (Iconography); and all other forms of human intellectual and 

symbolic behavior that survive in the archaeological record.”  

 

Esta, então, seria uma das definições clássicas proposta para Arqueologia 

Cognitiva Processualista. Em uma revisão posterior esta leitura de arqueologia cognitiva 

foi situada como mais aplicável ao Holoceno (Nowell 2001:22). Não estamos em 

posição de criticar esta delimitação epistêmica e entendemos que nossa pesquisa se 

encaixa no contexto de uma investigação de sistemas de classificação do universo, 

plasmados iconograficamente. Ou seja, estamos inclinados a postular que alguns 

sistemas de registros rupestres são cosmologias iconográficas
6
. Vemos, portanto, em 

linhas gerais, no presente trabalho uma sintonia com a agenda da arqueologia cognitiva 

processualista (Renfrew e Zubrow 1994; Renfrew 2007; Flannery e Marcus 1996).  

Dito isto, fica uma questão de suma importância não respondida. Trata-se de um 

problema que não se resolve com o enunciado conjectural de que alguns sistemas de 

                                                           
6
 Preferimos expressão ‘graficamente renderizadas’, ou, ‘Cosmologias Visuais’ em função da 

ambiguidade que o termo iconografia sugere quando, por contraste à leitura Panofskiana (1955), ainda 

canônica na história da arte, ou ao emprego acima enunciado, se usa como base reflexivo-semiótica a 

teoria dos sígnos de Peirce (1972) que apresenta um conceito específico para ícone, ou seja, sígno cuja 

relação de referência entre significante e significado é mediada pela semelhança formal. 
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registros rupestres teriam sido, para seus criadores e usuários, contemporâneos à criação 

e posteriores, cosmologias iconográficas. Portanto, é necessário definir um conceito de 

trabalho mais operacional e para isso é interessante partirmos da questão de base: o que 

é Arte (ou Registro) Rupestre? 

1.II. O Que é Registro (`Arte`) Rupestre? 

Para definirmos nosso ‘objeto’ de pesquisa comecemos com alguns elementos 

conceituais apresentados na literatura temática, as opiniões de alguns especialistas. 

Whitley (2001:7) no Handbook of Rock Art Research, é sucinto: “...painted or 

engraved images created on natural rock landscapes.” Bradley (1994:96) em The 

Ancient Mind, afirma semelhantemente que arte rupestre é “…a cultural mark on the 

natural features of the terrain…” Já Ouzman   (1998:31), no Archaeology of Rock-Art 

coloca que “...items of material culture, such as rock-art imagery, appear to be highly 

complex and speak of an altogether different, non-technological order of things.”  

Taçon e Chippindale (1998: 2), no mesmo volume, comentam: “These are images from 

ancient worlds as ancient human minds envisioned them ;(…) they are all direct 

material expressions of human concepts, of human thoughts.”  Nessa direção, também 

apontou Randall White (1989:92-99) quando aplicou o termo “Visual Thinking” para a 

arte paleolítica. Soffer e Conkey no Beyond Art (eds. 1997: 4) equacionam os sistemas 

gráficos rupestres, entre outros, à “ancient visual cultures” e situam imagens como: 

“...symbolically marked items of material culture...” Neste mesmo volume, Gonzáles 

Morales (1997:190) afirma que arte é  “material manifestation of ideology”; já 

Chippindale (2001:252), em outro momento, vaticina: “They are Pictures, or at any 

rate visual things.” Fechemos com Margaret Conkey que oferece uma definição 

abrangente e compreensiva. Segundo esta autora (1997:168): 

“Rock art—as a phenomenon—refers to cultural alterations of, and imagery and 

"pictures" on, rock surfaces, whether in caves, on cliffs or on boulders. As such, it encompasses 

an astonishing range of cultural production—in time, in space, in form, and in context, content, 

and significance(s).” 

 

Alterações culturais, coisas visuais, imagens, manifestações materiais de 

ideologias, itens simbolicamente marcados, expressões do pensamento humano, 

pensamento visual, cultura visual, cultura material de ordem não-tecnológica; marcas 

culturais, ou imagens criadas na paisagem rochosa. Temos aqui uma pequena amostra 

de proposições conceituais acerca do fenômeno, fragmentos de idéias a respeito de Arte 
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Rupestre, que nos dão uma imagem ampla de como as teorias correntes na arqueologia 

têm situado o fenômeno nos últimos 25 anos. 

Por ora, entendemos que tendo em perspectiva as técnicas de produção da arte 

rupestre e os contextos ambientais de inserção, poderemos ter uma definição conceitual 

mais direta e operacional: são imagens pintadas (pictografias ou pinturas rupestres 

caracterizadas pela adição de matéria corante diluída em meio fluído [tinta]), 

desenhadas ou riscadas (aplicação de matéria corante em estado sólido) e, ou, gravadas 

(petróglifos ou gravuras rupestres caracterizadas pela redução ou retirada de matéria 

rochosa) por Homo sapiens sapiens, nas superfícies rochosas fixas situadas em abrigos, 

grutas, cavernas, a céu aberto, em desertos, florestas, montanhas, beira de rios, 

cachoeiras e ‘igarapés’. Isto é, nas mais diversas situações geo-ecológicas espalhadas 

pelo mundo inteiro, exceto no continente Antártico (Bahn e Vertut 1988). Global Art, 

de fato.  

Em princípio, acredita-se que tal fenômeno tenha se originado somente a partir 

de nossa espécie que, segundo a teoria paleo-antropológica corrente, pode ter se 

especiado há cerca de 200.000 anos na África (d’Errico et al. 2003; Renfrew 2007). 

Mas, é extremamente improvável a sobrevivência de vestígios de atividade gráfica 

associada às primeiras levas de Homo sapiens  que circulavam pelo continente africano 

há mais de 100.000 anos atrás, salvo em condições extraordinárias de conservação em 

contextos de soterramento em estratigrafia arqueológica dentro de grutas, abrigos, ou, 

em cavernas, como no caso de Blombos Cave, África do Sul (Henshilwood et al. 2003). 

Os registros rupestres mais antigos, até o momento segura e diretamente datados 

(datação absoluta, neste caso por AMS, de amostra de pigmento direta da pictografia e 

não de contextos relacionados) têm cerca de 32.000 anos, encontram-se na gruta de 

Chauvet, SE da França (Clottes 1998, 2001, 2003; Pessis 2004). 

Independentemente de sua cronometria ou geografia, a obra gráfica de Homo é 

expressão direta de sua evolução biológico-cultural, são construtos de realidade de seu 

aparelho cognitivo, de seu pensamento expresso, armazenado e manipulado fora de seu 

cérebro (d’Errico et al. 2003; Henshilwood et al. 2002; Hoffecker 2007).  Arte Rupestre 

como um fenômeno global e supracultural, transforma, assim, o mundo “natural” à 

forma e semelhança das operações neuro-fisio-psicológicas de Homo e de suas 

interações etológicas individuais e sociais com outros organismos e estruturas 



 

20 

ambientais. Antropomorfizam a geologia e geomorfizam a mente através da interação 

neuro-plástica entre grafismo (cérebro) e rocha. 

1.III. Problema e Hipótese 

Apresentaremos aqui as linhas gerais de nossa problematização e das hipóteses de 

trabalho. Trata-se apenas de um sobrevôo nestes pontos que serão plenamente 

desenvolvidos mais adiante nos respectivos sub-tópicos Problema e Hipótese. 

A cerca da investigação da mudança (diferença, variação, transformação,  

plasticidade) histórico-cultural na família linguística Aruaque, Heckenberger (2002:102-

103) comenta:   

“The historical questions of continuity and change, of cultural transformation, are different – 

“what” and “how” - from the “why” questions of absolute origins, causality, and law; they 

focus on the performance of socio-cultural entities, in this case Arawakan peoples or those 

directly interacting with them through changing ecological and historical conditions.”  

Por uma perspectiva semelhante à adoção de what (identificação) and how 

questions (processo; procedimento; e estilo no sentido amplo de manner of depiction 

[Taçon and Chippindale 1998] ou way of doing [Hodder 1990]), entendemos que nosso 

problema de saída é a questão da identificação da variabilidade artefactual (pensada 

para as gravuras através da equação artefato = imagem [mas ver crítica ao procedimento 

em Chippindale 2001; e Trujillo 2009]) e de sua relação com variabilidade geo-

ambiental (uma espécie de sincronia entre what and how questions), pensando na 

performance de entidades sócio-culturais, neste caso, os estilos de gravuras rupestres.  

Portanto, nosso foco primário reside no processo identificatório imediatamente 

centralizado na evidência material disponível e nas relações mantidas com o contexto 

geológico (litológico e hidrográfico). Mais precisamente, nos interessa o problema da 

identificação, percepção e conceitualização, de variabilidade formal e estilística nos 

registros rupestres em zonas de contato entre diferentes formações geológicas. O que 

nos leva ao problema da percepção ameríndia das fronteiras geológicas e das rochas 

em geral. Acerca dessa problemática Taçon e Ouzman (2004:39) sugerem uma trilha 

metodológica particularmente atraente: “Ethnography, rock-art imagery and a 

consideration of rock and place, taken together, allow exploration of the nature of 

landscape perception...” Voltaremos a esse ponto mais adiante. 
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Optamos aqui por não penetrar profundamente na discussão em torno do 

significado, da causa, ou da explicação da variabilidade artefactual - formal, espacial e 

estilística  (e.g., Schiffer e Skibo 1997; Carr 1995; Roe 1995; Silva 2007), posto que, 

este não é nosso foco de investigação prioritário. Contudo, em linhas gerais, estamos 

inclinados a equacionar variabilidade estilística nos registros rupestres à variabilidade 

crono-cultural dos grupos autorais (Martin 1999; Pessis 1993, 2004; Guidon e Pessis 

1992). Basicamente, trata-se da associação de caráter histórico-cultural entre um dado 

conjunto de artefatos com propriedades físicas comuns a uma determinada proveniência 

crono ([pré] histórico) – cultural e geográfica, com valor hipotético de ‘povo’ ou 

‘cultura’ arqueológica, isto é, como algorítimo para ordenação causal da variabilidade 

(mas ver Binford 1965; Wobst 1977; Layton 1991; Prous 2006, 2002; Consens 2000; 

Bednarik 1992; Francis 2001; Bahn e Lorblanchet 1993; Barreto 2005; Silva 2007), em 

que estilo rupestre mantem  relação indexical (ou proximal) com a noção de grupo 

étnico-cultural como no clássico exemplo da relação fumaça-fogo (indexicalidade). 

Consideramos o postulado útil para início da reflexão, apesar de o entendermos 

insatisfatório quando pensado para à evidência amazônica, tanto a formal rupestre 

quanto a informada etnográfica.  A esse respeito Wobst (1977:321; ênfase nossa) diz: 

  “Traditional archaeological practice is heavily dependent on the assumption 

that stylistic form, to a major extent, is coincident with social or "cultural" 

boundaries. Based on our discussion above, more realistic and more sensitive 

predictions for stylistic form can be advanced. If stylistie messages on artifacts are 

received in the visual mode, the distance at which an artifact becomes visible, the 

number of people by whom it is potentially seen, the nurnber of contexts it is entered 

into, and the content of the message itself alI tend to argue against an overly simplistic 

relationship between any single variable and stylistic form.” 

 

Aqui temos dois pontos: (1) apesar de estarmos analisando, se considerarmos um 

ângulo sistêmico, apenas uma variável do registro arqueológico (gravura), e, portanto, 

podermos nos situar nessa caracterização Wobsteriana acerca do estabelecimento de 

relações simplistas a partir variáveis isoladas. Entendemos que o contraste com o 

contexto geo-ambiental e espacialidade da gravura e a adoção do registro etnográfico 

com campo reflexivo, restitui, de certa forma, o caráter contextual-relacional de nossa 

análise, em que gravura, geo-ambiente e etnografia são pensados como um conjunto 

analítico. De fato, a reflexão sobre o significado ameríndio das rochas e das fronteiras 

geológicas, que perseguimos, é um atalho cognitivo, interpretativo, que se apoia na 
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etnografia e na evidência geo-arqueológica, transcendendo, assim, o aspecto inventarial-

descritivo-tipológico da análise formal.  Outro ponto (2), mesmo estabelecendo as inter-

relações entre esses três componentes, estamos cientes que a maior relevância dada ao 

componente geológico na reflexão estilística aqui em proposta permanece na tendência 

da “overly simplistic relationship between any single variable and stylistic form”. 

Assim, mesmo acreditando que a incorporação reflexiva do componente etnográfico 

venha a compensar algum eventual ‘desequilíbrio’, compreendemos que o aspecto 

reducionista e simplista de nosso estudo é considerável e persistente, em relação a uma 

análise contextual arqueológica adequada. Não obstante, pensar em termos explicativos, 

e, em nosso entendimento, em termos relacionais-contextuais, quando nos deparamos 

com manifestações rupestres altamente contrastantes é inescapável. Por exemplo, das 

quatro dimensões adotadas por Schiffer e Skibo [1997: 28; Silva 2007] para discernir 

tipos distintos de variabilidade - a formal, a  espacial, a quantitativa e a relacional – até 

onde às entendemos, todas são observadas na área aqui pesquisada, com valores 

contrastantes (nos Resultados apresentaremos sete [7] parâmetros usados para medir a 

variação da variabilidade formal
7
).  

De fato, não sabemos se a fronteira estilística que pensamos ter detectado 

correspondeu à uma fronteira sócio-cultural no passado, muito menos étnica
8
 (sensu 

Barth 1969). A etnografia (Layton 1991, 2000; Vidal 1992; Gallois 1992; Severi 1997; 

Cesarino 2008; Roe 1995) mostra que a variabilidade estilística é um problema 

pervasivo e complexo com múltiplos fatores causais. O que pede uma breve 

consideração sobre como estamos tratando o problema do estilo.  

Apesar de nos beneficiarmos das discussões em torno de estilo presentes na 

literatura arqueológica, antropológica e na história e psicologia da arte (Boas 1955; 

Gombrich 1961; Panofsky 1955; Binford 1962, 1965; Sacket 1977; Wobst 1977; 

Wiesnner 1983; Conkey e Hastorf 1990; Davis 1992; Bahn e Lorblanchet 1993; Carr e 

                                                           
7 A variabilidade formal é pré-condição à variabilidade estilística, da forma como estamos pensando. 

Neste aspecto, Silva (2007:92) apresenta a seguinte definição: “A variabilidade formal se refere às 

propriedades físicas de um artefato e sua análise deve levar em consideração aspectos como tamanho, 

espessura, peso, profundidade, textura, cor, consistência e contorno formal do mesmo.” 
8
 Depreende-se da leitura de Barth (1969) o sentido de pertencimento auto-atributivo a uma identidade 

sócio-cultural e histórica específica. Uma fronteira étnica estabelecida por critério de pertencimento auto-

identificatório, socialmente reconhecido, de demarcação entre o nós e os outros. Fronteira entre padrões 

distintos de semelhanças. 

 



 

23 

Neitzel 1995;  Carr 1995; Roe 1995; Smith 1998; Francis 2001), exploraremos nosso 

conceito de trabalho a partir de um contexto neuro-informacional, em função de nossas 

escolhas teórico-reflexivas mais específicas (ver Problema, Hipótese e Discussão). 

Portanto, trabalhamos com a noção de que estilos são protocolos de transformação da 

matéria, da energia e da informação em determinados sets neuro-ambientais. São 

sistemas de codificação – grosso modo, controle, processamento, transformação – de 

informação. Clifford Geertz, apresenta uma visão sobre cultura, que entendemos ser 

convergente à essa leitura de estilo. Segundo ele (1973: 44), cultura seria: 

 “a set of control mechanisms – plans, recipes, rules, instructions (what computer 

engineers call “programs”) – for the governing of behavior.” 

 

Agora, atentemos ao que Gregory Bateson (1972: 109) nos diz acerca de código:  

“…the code whereby perceived objects or persons (or supernaturals) are transformed 

into wood or paint is a source of information about the artist and his culture. It is the very rules 

of transformation that are of interest to me—not the message, but the code.”   

Estilo como código, regras de transformação da realidade em representações 

individuais e culturais, controle, programa. Protocolos de operação neuro-cognitivo-

cultural. A partir de Phillip Chase (2001:123) substituímos a palavra protocolo por 

algorítimo, ou seja, “ways of  processing information to produce behavior” (apesar de 

crítica
9
 consistente em Ingold [2000], à analogia do funcionamento do cérebro-corpo, 

do comportamento e da cultura por operações algorítimicas, achamos que ainda é válido 

seu emprego de forma vaga e metafórica). Entendemos que com essa definição 

podemos equacionar o constructo artificial desenvolvido pelo pesquisador (taxon 

arqueológico) e os padrões efetivos (que manifestam existência independente da 

percepção do pesquisador) na materialidade e espacialidade de artefatos e fragmentos da 

mente antiga. Ou seja, uma leitura que permite convergência entre padrões neuro-

cognitivos do arqueólogo e padrões neuro-cognitivos na (da) evidência material.  Neste 

sentido, entendemos como complementar a idéia geral de estilo enquanto convergência, 

que encontramos em Clottes (1995 apud Abadía e Morales 2007): “…a chronological, 

formal and thematic convergence in the way some subjects are represented.” Pensamos 

                                                           
9
 “Faced with the evident artificiality of depicting cultural knowledge in algorithmised form as a set of 

programmes, acquired by means of a processing device that is some how constituted in advance of 

ontogenetic development, cognitive science has come up with an alternative model of the way the mind 

works. Instead of positing one giant processor with a massive capacity for information storage and 

retrieval, it is suggested that the mind consists of a very large number of small, simple processors, 

massively interconnected, all operating in parallel, and receiving inputs and delivering outputs to each 

other along the countless pathways linking them.” (Ingold 2000:165). 
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em convergência pela noção de negociação cognitiva entre dois algorítimos 

informacionais, a cognição do pesquisador e a extended mind antiga (Clark e Chalmers  

1998; Apud Renfrew e Malafouris 2010) (des)integrada na paisagem atual. 

Tal estado de predileções acerca do tema ‘estilo’,  enquanto sistema de controle 

informacional (negociação cognitiva entre a semelhança e a diferença, o nós e os 

outros),  nos aproximamos novamente de Wobst (1977: 321-322) a partir de sua 

definição de estilo: 

“…that part of the formal variability in material culture that can be related to 

the participation of artifacts in processes of information exchange.(…) Information 

exchange includes all those communication events in which a message is emitted or in 

which a message is received (…)Since most animals engage in information exchange, 

this definition allows for a broader ecological perspective on stylistic behavior, and 

accommodates research on the evolution of this mode of communication among the 

hominids.(…) If we restrict ourselves to the intrahuman realm, the modes of reception 

include at least the senses of vision, hearing, smell, taste, and touch, while the modes of 

emission range from verbal behavior through a variety of non-verbal behaviors. With 

their vocabulary of signs, signals, and symbols, message contexts satisfy the totality of 

human communicative needs. Any human behavior involves at least potential 

information exchange. Thus, the context of message transmission is as diversified as 

human behavior”. 
 

A visão informacional para o comportamento humano expressa pela teoria 

estilística de Wobst é importante em nosso pensamento e tentaremos estendê-la para 

não-humanos e ‘não-animais’, i.e., tentaremos estendê-las às rochas e observá-las como 

pessoas não-humanas, processadores informacionais. Voltaremos a isto na Discussão. 

Por ora, recuperemos a operação hipotética enunciada na Apresentação: fronteira 

geológica (FG) + confluência hidrográfica (CH) = variabilidade estilística (VE). A 

idéia-problema da qual partimos é simples:  às vezes, em zonas de contato geológico, 

quando muda-se o set geo-litológico, além da mudança na técnica de produção 

(esperada), observa-se uma mudança no estilo de gravura (o que definimos aqui como 

um problema de ordem geo-estilística). O que se coloca é a necessidade de 

respondermos à questão: O que é isso? Antes de: qual a causa ou o significado disso? 

Portanto, perguntar o que é isso, nos leva a questionar inicialmente  se  a relação de  co-

variabilidade entre estilo de gravura e litologia do suporte, realmente se sustenta. Assim, 

antes de respondermos ao significado dessas situações-problema é preciso que 

venhamos a identificar a variabilidade em seu aspecto formal, estilístico, geológico 

(geo-estilístico), espacial e quantitativo. Desta maneira, nosso problema de primeira 
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ordem é identificatório (percepto-cognitivo) e não explanatório (interpretacional, ou 

concepto-cognitivo), não obstante, consideramos que os dois processos, identificação e 

interpretação, mantém uma relação de feedback loop retroalimentar, formam uma 

espécie de  gestalt (desenvolveremos na Problematização e na Discussão). 

Portanto, temos um problema essencialmente de caráter percepto-cognitivo 

causalmente relacionado a estilo: a percepção da diferença e da semelhança e a 

caracterização explícita dessas relações de agrupamento e segregação em amostras 

artefatuais para efeito de compreensão do mundo e de comunicação sobre essa 

compreensão. No entanto, entendemos que compreensão é um processo complexo que 

apenas se inicia com a identificação, com o processo de desambiguação perceptual, que 

também é conceitual. Constantemente trabalhamos na dimensão neural de uma espécie 

de meta-estilo, ou seja, nossos próprios estilos cognitivos tentando fazer a mind reading 

(ou Teoria da Mente (ToM), in Malafouris 2010b; Tomasello 1999, 2007) de estilos 

cognitivos de outros cérebros distribuídos na  Extended Mind (Clark e Chalmers 1998; 

Clark 1997) de corpora artefactuais. Que são, de fato, cicatrizes materiais exo-

somáticas de algorítimos eletro-químicos neurais, em última instância fisiológica são 

trocas iônicas. O que pode ser traduzido por mente na perspectiva materialista [e.g., 

Lewis–Williams 2002:104-105; Wills 1993; Jerison 2001; Chase 2001; Donald 1991, 

2010]). Acerca desse processo de superposição ativa da mente à ‘realidade’ (portanto, 

um constructo mental), e a derivação de estilos mentais de percepção, Lewis-Williams 

(2002: 68) coloca: “...the human mind tends to impose itself, or rather aspects of its 

structure on the stream of undifferentiated sense impressions that come to us in daily 

life.” 

Diante do exposto, perguntamos duas questões, uma de ordem geo-estilística 

(identificação) e outra geo-etnográfica (explicação), respectivamente: (Problema 1 [o 

que é isso?]) fronteiras geológicas, zonas de contato entre diferentes formações 

rochosas, influenciam ou determinam comportamentos estilísticos diferentes, em termos 

de gravuras rupestres? [Como?]; poderíamos falar, de fato, em fronteiras geo-

estilísticas? [uma tentativa de síntese entre What and How questions]. (Problema 2) 

Podem os sistemas de conhecimento cosmológicos e mito-rituais indígenas amazônicos 

apontar caminhos interpretativos (modelos) menos metafísicos (sensu Popper 1972; 

apud Magee 1974) para arqueologia rupestre amazônica? Como? [um problema de 

epistemologia relacional na fusão do método formal e informado]). 
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Da síntese desses dois problemas anteriores podemos derivar um terceiro: 

(Problema 3) como as epistemologias e cosmologias (e.g., Flannery e Marcus 1996) 

indígenas amazônicas percebem, refletem e reagem à variabilidade geo-litológica? Geo- 

estilística .Estas três (3) formulações nos levam a um confronto direto com a hipótese 

etnogeológica (como veremos mais adiante). 

Nossa  hipótese inicial (FG + CH = VE),  muito simplificadamente, se estrutura 

na proposição de que zonas de contato geológico são hotspots para diversidade 

estilística nas gravuras rupestres. O algorítimo relacional era ‘etnográfico’, isto é, 

relacionava estilo gráfico com grupo étnico-cultural. Chegamos na Amazônia com esse 

dispositivo teórico e com ele fomos a campo em 2006.  No entanto, o processo reflexivo 

depois de 4 campanhas na área, dezenas de artigos e livros mentalmente escanerizados 

(e após uma consistente crítica ao emprego do termo grupo étnico como equivalente a 

estilo, proveniente da banca de qualificação) levou-nos a reformular nossa 

problematização e hipótese para adoção de um paradigma
10

 (sensu Kuhn 1970) 

cognitivo mais explícito, em que estilo, mais especificamente, e cultura, de maneira 

mais geral, são considerados constructos neuro-cognitivos. Tendo em vista a gravura 

rupestre e sua íntima relação com o substrato rochoso, defendemos sua integração 

analítica à percepção cultural da geologia (etnogeologia) sendo, de fato, este o seu 

substrato geo-cognitivo, lito-sentiente, ou seja, a meta-representação cognitiva das 

rochas, uma espécie de litosfera animista, se considerarmos o pensamento ameríndio, de 

maneira extremamente reducionista.  

 

Há alguns anos a psicologia cultural tem discutido o problema dos estilos sócio-

cognitivos  (sociocognitive homeostatic systems, in: Nisbett et al. 2001:292), em 

contraponto à perspectiva de universalismo cognitivo e psíquico da espécie humana 

postulada desde os primórdios da reflexão moderna sobre a mente, na filosofia européia 

setecentista (e.g., Hume, Locke, Vico), marca profundamente a psicologia cognitiva 

piagetiana e psicanálise freudiana, com reflexos na lingüística de Saussure (1969 

[1915]), e na Antropologia de Lévi-Strauss (1963 e 1966), entre outros desdobramentos. 

                                                           
10 " Considero “paradigmas” as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum 

tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência.” 

(Kuhn 1970:13). 
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Posteriormente, o modelo cognitivo universal se popularizou com a analogia do cérebro 

computacional (Chomsky 1986; Pinker 1997; Block 1995; Mithen 1996; Ingold 2000) 

que pode ser resumida nas equivalências: cérebro = hardware;  regras inferenciais e 

procedimentos para processamento de dados =  software universal da espécie; sistemas 

de crença e comportamentos = outputs que se modificam de acordo com inputs 

subjetivos e sócio-ambientais que se diferenciam de um indivíduo para outro e entre 

grupos de indivíduos, e logicamente, entre indivíduos e grupos em diferentes contextos 

ambientais). A proposição fundante dessa linha é que: “...Basic processes such as 

categorization, learning, inductive and deductive inference, and causal reasoning are 

generally presumed to be the same among all human groups” (Nisbett et al. 2001: 291).   

 

Segundo a hipótese dos estilos sócio-cognitivos, porém: 

“…given that inferential rules and cognitive processes appear  to be malleable even for 

adults within a given society, it should not be surprising if it turned out to be the case that 

members of markedly different cultures, socialized from birth into different world views and 

habits of thought, might differ even more dramatically in their cognitive processes (…)the 

considerable social differences that exist among different cultures affect not only their beliefs 

about specific aspects of the world but also (a) their naive metaphysical' systems [no sentido de 

ontologia,  teorias sobre a natureza do mundo, natureza da causalidade e da realidade], at a deep 

level, (b) their tacit epistemologies [teoria subjetiva do conhecimento que cada indívíduo 

carrega], and (c) even the nature of their cognitive processes—the ways by which they know the 

world.” (Nisbett et al. 2001:292). 

 Diante do exposto, optamos por substituir o algorítimo relacional  estiloetnia 

por estilocognição, em função do que, ignorantemente entendemos ser a 

impraticalidade técnica de se refutar processos auto-identificatórios na Pré-História, ou 

na História Indígena de Longa Duração mais recuada. Sendo etnia, até onde nos é dado 

saber, um constructo social quasi-irrefutável no registro arqueológico. A proposta de 

Nisbett (et al. 2001) atrela explicitamente diferenças cognitivas à diferenças sociais, ou 

seja, diferentes sociedades forjam diferentes cérebroscorpos (mentes). Assim, 

estamos inclinados a considerar que determinadas diferenças entre sets de cultura 

material comparáveis entre si (e.g, corpora de arte rupestre) representam diferenças 

cognitivas entre os humanos que os produziram,  e diferenças nas sociedades que 

produziram esses sistemas cognitivos, tratando-se pois, de uma operação  mais segura 

do que inferir diferença por etnicidade, o que, em muitos casos, seria arqueologicamente 

metafisico (sensu Popper 1972). Mais do que isso, a  partir da perspectiva teórica da 

cognição no mundo, que se transforma na cognição do mundo, a mente das coisas, é 

possível testarmos hipóteses cognitivas diacronicamente (mente antiga e seus 
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constructos materiais fragmentários, incluindo-se paisagens vestigiais, vistos a partir da 

medição do funcionamento do cérebrocorpo atual engajado experimentalmente em 

replicação de atividades ‘antigas’, e neste caso o sujeito experimental pode ser o 

arqueólogo, ou um artesão indígena inserido num contexto de renovação de Petróglifos. 

Em nosso caso, as fronteiras geológicas marcadas na paisagem possuem esta função 

tácita de locus experimental e, portanto, de inferida possibilidade de sincronização 

(mind reading) entre dois sistemas sócio-cognitivos (investigador do 

fenômenocriador do fenômeno).  

Assim, estamos equacionando variabilidade estilística (VE) à variabilidade 

cognitiva (VC), que por sua vez pode ser equacionada à variabilidade social, contudo, 

da forma como estamos entendendo, nem toda variabilidade social gera variabilidade 

estilística, porém,  toda variabilidade estilística implica em variabilidade sócio-cognitiva 

de algum tipo, sendo a cognição (em sua dimensão de interface neuro-ambiental) uma 

espécie de efeito fundador do estilo e da sociedade. Torna-se interessante, portanto, 

pensarmos em variabilidade estilístico-cognitiva (VEC). Reformulamos assim, nossa 

hipótese inicial para FG + CH = VEC,  de maneira a torná-la mais coerente com a 

proposição dos estilos sócio-cognitivos. E aqui sugerimos, que os estilos rupestres são 

materializações desses estilos cognitivos, que se relacionam causalmente com diversos 

níveis da experiência existencial. A  mudança proposta não é apenas de caráter retórico, 

pois tem implicação na condição de refutabilidade proposicional.  

Contribuindo para a refutabilidade deste cenário apresenta-se a perspectiva 

neuro-plástica (Wills 1993; Mithen 1998; Malafouris 2004, 2008, 2010b; Striedter 

2005), ou hiperplasticidade neural, isto é, a mega-capacidade de aprendizagem do 

cérebro  humano e mamífero, e de remodelação orgânico-estrutural do sistema interno 

mediante experiência externa, associada à massiva hipertrofia neo-cortical, exponencial 

em primatas. Em princípio, estes padrões de re-organização neural, re-estruturação 

hiperplástica ao longo da neuro-ontogenia do organismo podem ser medidos 

objetivamente por um functional  MRI
11

 brain scan (fMRI ),  exatamente como fez 

Mithen em si mesmo (observando seu cérebro antes e depois de algumas semanas de 

aulas de música, no artigo Brain as a Cultural Artefact [Mithen e Parsons 2008]), em  

sujeitos experimentais performando tarefas específicas de replicação, como, por 

                                                           
11

 Magnetic resonance imaging (MRI). 
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exemplo, produção de gravuras por abrasão com temática zoomórfica na rocha granítica 

e  antropomórfica percutida no arenito.  E ver como os cérebros se comportam antes e 

depois das sessões experimentais. Seria teoricamente possível, assim, demonstrarmos 

que as interações entre cérebro e rochas diferentes levam a re-estruturações e 

funcionamentos diferenciados no primeiro, que podem ser de caráter permanente. Ou, 

ao contrário, refutar tacitamente a proposição. Temos consciência de que acabamos de 

estabelecer um design experimental pouco ortodoxo, que certamente precisa de muitos 

ajustes, no entanto, em princípio, o mesmo é plenamente factível, a partir do emprego 

de Non-Invasive Brain Imaging Techniques. Mas, por ora, deixemos como está e 

aguardemos uma arena mais propícia ao desenvolvimento dessa experiência. 

Fundamental é termos em ‘mente’ que: da mesma forma que o cérebro deixa uma 

cicatriz na rocha, a rocha estigmatiza o cérebro. É  possível observar, medir e registrar a 

marca lítica, mas e a marca neural? Entendemos que ela está no estilo (i.e., nos sistemas 

de produção de marcas). 

Neste contexto, a interação rocha-cérebro-corpo-rocha  (um feedback loop) leva 

à constituição de processos neuro-cognitivos, que, entendemos, podem ser detectáveis 

no registro arqueológico, quando os observamos  em interação com o mundo material 

em zonas de alto contraste, zonas de transição entre comparáveis, lugares liminares, 

lugares de transformação, como são zonas de ecótone, de geodiversidade, zonas 

ribeirinhas, ou de confluência fluvial. Particularmente nos tem chamado atenção em 

zonas de geodiversidade, a co-variabilidade entre estilo de gravura e rocha suporte 

(estamos cientes que não apenas isso influencia ou determina variabilidade, mas esse foi 

o algorítimo relacional que nos sensibilizou empiricamente e que decidimos investigar). 

Não se trata, em absoluto, de determinismo litológico, ao contrário, pensamos num 

processo de expressão ativa do cérebro-corpo nas rochas e vice-versa, como extensão do 

corpo rochoso no cérebro-corpo. Aludimos aqui às teorias da Extended Mind (Clark 

1997, 1998, 2010; Clark e Chalmers 1998), da Cognitive Life of Things (Renfrew e 

Malafouris, 2010; Malafouris 2008, 2010b; Clark 2010; Wheeler 2010) e do Material 

Engagement (Renfrew 1998, 2004; Malafouris 2008), cujo princípio fundamental, a 

grossíssimo modo, é o da bidirecionalidade (ou quasi-dialética) entre cérebro-corpo e 

cultura material (ou mais amplamente, a materialidade do mundo como capurada e 

transformada pelo sistema nervoso central, que também se transforma no processo). Se 

antes os artefatos eram vistos como ‘expressão concreta do pensamento’, nas palavras 
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de Childe, agora eles passam a ser considerados cognição exo-neural (i.e., não o 

produto de, mas, o processo de se constituir idéias, meio pelo qual artefatos e 

fragmentos [imagens] tornam-se idéias em si mesmos). Deixam de ser expressão de 

pensamento, para virar pensamento material com poder de germinar em outros cérebros-

corpos (inception); com poder de viajar na rede neural intersubjetiva das culturas 

humanas e primatas. O pensamento fora do cérebro tendo papel ativo na manipulação, 

constituição e disseminação de pensamentos dentro dos cérebros. Um mundo-cérebro 

que fecunda suas meta-representações no cérebro-corpo (e.g., ver Panthera onca 

comendo Banisteriopsis caapi, in Whitehead 2011), ou, como coloca Ingold (2000:164; 

citando Clark): “why should we go to the trouble of modelling the world when ‘we can 

use the world as its own best model’ (Clark 1997: 29–30...)”.  

 

Uma cultura material capaz de desencadear neuro-plasticidade, e reformular 

cérebros-corpos-mentes-paisagens. Fenômeno que Malafouris (2008; 2010b) 

denominou de metaplasticidade. Portanto, problematiza-se o papel ativo da cultura 

material (e do mundo material) na domesticação cognitiva de Homo sapiens. Neste 

sentido, pode–se dizer que uma das principais características da adaptabilidade humana 

é sua alta plasticidade neuro-ambiental e pouca especialização fixada geneticamente 

(Foley 1987; Johanson 1998; Rapappaport 1999; Ingold 2000). O que está fixado é um 

potencial com limites ainda desconhecidos para aprendizagem de novos conteúdos e 

formas e manipulação da realidade (Cavalli-Sforza 2001;; Chomsky 1986, 2006; Fodor 

1983; Donald 1991; Wills 1993; Mithen 1996; Pinker 1997; Ingold 2000; Rappaport 

1999). Pode-se pensar assim, que interações com rochas diferentes engatilhariam 

processos neuro-cognitivos e sensório-motores que poderiam deixar diferentes 

assinaturas cognitivo-culturais e geo-litológicas no registro arqueológico. Poderíamos 

falar, pois, em interfaces
12

 (como estilos) geo-cognitivos  e tratar o fenômeno no 

contexto das BAI
13

 (Brain-Artefact Interfaces [Malafouris 2010b]). 

                                                           
12 “In its broad sense an interface is essentially any natural or artificial mediational means or prosthesis 

that enables, constrains and in general specifies communication and interaction between entities or 

processes” (Malafouris 2010b:3). 
13 Malafouris, L. (2010b)  The brain–artifact interface (BAI): a Challenge for Archaeology and Cultural 

Neuroscience. In: SCAN -  Social Cognitive and Affective Neuroscience. n. 10, January 2010.  

“....the term BAI is introduced to denote in particular the kind of technological mediations (material 

structures, processes, objects or other socio-material apparatuses and practices) that enable the 

configuration of a dynamic alignment or tuning between neural and cultural plasticity. This sort of 

bidirectional dynamic coalitions that lie at the heart of BAIs can take many different forms [e.g. hard 

assembled (stable)/ soft-assembled (reconfigurable), epistemic/pragmatic, invasive/ non-invasive, 
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Resumindo: no fazer gravuras rupestres (e talvez no sentir tactilmente e 

visualmente) a interação empírica entre um cérebro-corpo e uma rocha granítica, por 

exemplo, gera uma resposta metaplástica (Malafouris 2004) específica e conecta grupos 

de células e áreas cerebrais (provocando modificações estruturais no cérebro)  e na 

percepção e aferição de significado à experiência, e à sensação de mundo, reações 

distintas das respostas metaplásticas desencadeadas pela interação arenito-cérebro-

corpo-gravura, ou outras rochas. Ou seja, determinados tipos de interação com o granito 

podem gerar um cérebro e pensamento geo-visual (ver White 1989
14

) diferentes do 

cérebro e pensamento geo-visual arenítico, e vice-versa, permitindo-nos conjecturar a 

existência metafórica (por enquanto), mas não metafísica (porque podemos testar essa 

proposição), de mentes graníticas e mentes areníticas subjacentes ao que parecem ser 

culturas visuais (Conkey e Soffer 1997) específicas para cada uma dessas variáveis 

litológicas na área de pesquisa. 

 Respostas geo-cognitivas, emocionais, neuro-fisiológicas e culturais 

diferenciadas nos cérebros humanos em direto e intenso contato com idiossincrasias 

mecano-mineralógicas (a mecânica de fratura dos corpos rochosos) e paisagístico-

litológicas completamente diversas. Estas respostas diferenciadas poderiam ser 

detectadas em determinados sets de interfaces lito-sentientes, que, pensamos, 

‘subjazem’ ao fenômeno da gravura rupestre. De fato, acreditamos que as gravuras são 

produtos de tais interfaces neuro-litológicas, antes, ou em concomitância, à processos 

sócio-culturais, até porque, os cérebros são talhados na experiência sócio-ambiental ao 

passo que talham a sociedade e o ambiente, fundindo esses dois conceitos na noção de 

paisagem cognitivamente domesticada (e.g., animista  e, ou,  antropomórfica). 

Tratando-se, pois, da expressão patente do feedback loop (dialética relacional) entre 

cérebro-cultura (Wills 1993; Malafouris 2010b) que fundamenta nossa experiência 

percepto-sensorial de mundo (Merleau-Ponty 1962). 

 Em 2002 identificamos um conjunto de fenômenos rupestres que pareciam 

traduzir este cenário hipotético em nossa pesquisa de mestrado (Valle 2003) no sertão 

                                                                                                                                                                          
representational/performative, transparent/ non-trasparent, constitutive/instrumental, etc.] and can be 

empirically observed through diverse examples ranging from the early stone tools (e.g. Oldowan 

choppers, Auchelean handaxes, blade and microlithic technology), specialized hunting, art and personal-

decoration (…) to the more recent symbolic or ‘exographic’ (Donald 1991) technologies such as 

calendars, writing, and numerals as well as pencils and papers …” 
14

 White, R. (1989). Visual Thinking in the Ice Age. Scientific American, 261, 92-99.  
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do Seridó (RN-PB), NE brasileiro, entre granito, quartzito e xisto. Desde então, temos 

nos perguntado se esse fenômeno pode ser uma resposta estruturada (ou estrutural), de 

caráter mais pervasivo, isto é, se ele ocorreria em amostras de gravuras rupestres em 

zonas de fronteira geológica situadas noutras áreas do NE, noutras regiões do Brasil e 

do Mundo, residindo aí, propriamente, o potencial de refutação da proposição. Trata-se 

de uma reflexão sobre relação da variabilidade estilística na gravura rupestre com a 

interface cérebro-corpofronteira geo-litológica, seguindo, em linha geral, uma 

moldura hipotético-dedutiva.  

Viemos para Amazônia com isso na cabeça. Queríamos inicialmente testar, no 

sentido de refutar, essa hipótese em alguma fronteira geológica nesta região. Foi quando 

nos deparamos com as evidências materiais encontradas na área-alvo selecionada e 

experienciamos a confirmação (não muito bem-quista pelos popperianos). Estava lá o 

mesmo sinal informacional, fronteira geológica equacionada à fronteira estilística. 

Havia bastante ruído (tafonomia15 e uma terceira manifestação estilística 

geologicamente ‘promíscua’) atrapalhando a cognição do sinal info-relacional, mas 

estava lá. Dois sinais divergentes, de fato, um no arenito e outro no granito.  

Um problema de saída para essa proposição é a questão da sobrevivência 

diferencial da arte rupestre de acordo com a litologia do suporte e geologia da área, de 

maneira geral (Chippindale e Nash 2004; Taçon e Ouzman 2004). Isto é,  gravuras em 

rochas duras (e.g., ígneas) tendem a ter uma sobrevida mais longa que gravuras em 

rochas moles (e.g., sedimentares). Ou seja, onde estamos inferindo padrão estilístico-

cognitivo-cultural podemos, de fato, ter padrões naturalmente estabelecidos pela 

intemperismo diferencial e, ou, oportunidade litológica. Por fim, a tafonomia estaria nos 

induzindo ao erro, ou melhor, nos levando a uma dedução equivocada.  

A hipótese de que sobrevivência diferencial com base litológica esteja 

determinando os padrões encontrados na área, como toda hipótese, necessita ser 

refutada. Por este caminho, uma lógica tafonômica (Bednarik 2007) rudimentar nos diz 

que a arte ‘antiga’ sobreviveria apenas na rocha dura, e que portanto, na rocha mole a 

arte seria potencialmente mais ‘nova’. Este cenário excluiria a arte antiga granítica, por 

assim dizer, de uma existência arenítica, pois não sobreviveria até nossos dias num 

                                                           
15

 “In rock art science, taphonomy is the study of the process affecting rock art after it has been executed, 

determining its present appearance and statistical properties” (Bednarik 2007:163), 
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suporte sedimentar (guardando-se o mesmo quadro de fatores naturais, por exemplo, a 

inserção numa mesma unidade ecossistêmica geral, como a condição ribeirinha no 

BRN). Já o oposto é plenamente plausível, que a arte nova arenítica sobreviva na rocha 

ígnea, pois, se sobrevive numa rocha mole sobreviveria numa rocha dura, que preserva 

mais. Portanto,  se as diferenças rochosas fossem insignificantes, haveria expectativa de 

se encontrar os mesmos padrões areníticos no granito, já o inverso não, por questões 

tafonômicas. Porém, o que nós temos na amostra é uma mútua exclusão, ou seja, a arte 

‘nova’ arenítica também não ocorre junto à arte ‘velha’ granítica. São estilos que 

majoritariamente se excluem e ocupam preferencialmente (mas não absolutamente) 

nichos litológicos diferenciados espacialmente separados (que aqui postulamos como 

nichos semióticos [Hoffmeyer 2008] e cognitivos), porém vizinhos.  É esta condição 

especial de vizinhaça entre diferentes, que torna a área propícia a testes da ordem do que 

estamos propondo. Temos, pois, um quadro de contraste e contato, de plasticidade e 

conectividade em nossa área. 

Assim, entendemos que se a ausência do ‘estilo granítico’ no arenito pode ser 

explicada por razão tafonômica, a ausência da arte arenítica no granito, não. Sendo a 

recíproca, portanto, não-verdadeira. O desdobramento lógico desse enunciado é: se o 

fenômeno  (da ausência estilística não-tafonômica) ocorre na relação arenito-granito, 

porque não ocorreria na relação inversa, i.e., granito-arenito? Desta forma, estamos 

inclinados a postular que a ausência da arte granítica na província sedimentar, não pode 

ser reduzida a fatores tafonômicos,  exclusivamente, sendo passível de interpretação 

análoga a como estamos tratando a amostra arenítica, porém com menos 

confiabilidade. Acreditamos na possibilidade de que o processo seja mútuo, recíproco e 

bi-direcional. Expressão de um feedback loop co-evolutivo entre sistemas cognitivos 

histórico-culturais e sistemas geo-litológicos.  

 Tafonomia, via de regra está lá, alterando tanto granitos quanto arenitos 

simultaneamente, porém, de formas diferentes. Esse entrelaçamento entre tafonomia e 

cultura é complexo, é um ruído de fundo inextirpável, e o bias cognitivo atrelado é 

considerável. Raras são as vezes que vemos um sinal cultural, ou estilístico, emergir 

claramente do ruído informacional tafonômico. O que normalmente vemos é um 

confuso emaranhado entre essas ‘grandezas’ no registro arqueológico, de onde 

derivamos nossas hipóteses, sem uma consideração precisa acerca da fronteira entre 

tafonomia e cultura. Um problema grave no registro arqueológico é que a detecção 
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dessa fronteira, talvez na maioria dos casos, ultrapassa nossa resolução cognitiva. Nosso 

estudo sofre deste mesmo problema, estatisticamente o peso da tafonomia é grande na 

amostra. Portanto, nosso ponto é: OK, tafonomia está alterando tudo, mas, e se 

pudéssemos interpretar esses padrões num cenário ideal, sem tafonomia, apenas como 

produto de escolhas culturais, o que o estado formal da variabilidade evidencial nos 

diria? Ou seja, nos apoiaríamos numa cláusula condicional insegura. Mesmo 

entendendo alguns dos riscos envolvidos na operação, esse caminho foi também 

considerado em nosa reflexão, porém, contrastando o cenário com a redução 

quantitativa considerável na amostra por razão tafonômica (40% inviável).  

 Isto posto, não estamos apregoando uma atitude ‘autista’ face à tafonomia 

(porque normalmente já o fazemos, quando não entendemos os processos que alteram a 

evidência), mas,  se trata de tentarmos considerá-la junto à reflexão cultural na medida 

em que conseguimos entender seu processo de alteração naquela determinada forma em 

análise. Para entendê-la é preciso olhar para ela e vê-la. É preciso olhar para forma 

gráfica e ver tafonomia ‘antes’ ou em concomitância com à cultura (a proposição pode  

soar herética, pois, em certo sentido, se trata de uma ruptura cognitivo-epistemológica,  

hiperbólica, mas tem sentido). Tal estado de coisas é humanamente muito difícil, pois, 

por razões psicológicas a forma ‘seduz’ o olhar, principalmente na mente analítica 

ocidental (Nisbet et. Al. 2001) que facilmente separa imagem do fundo. Assim, 

entendemos que há um bias cognitivo no pesquisador para ver ‘gente’ na marca, para 

estabelecer conectividade sócio-cultural com as marcas, nosso cérebro está 

condicionado para ver cultura na marca e não processos naturais. Compreendemos que 

cultura está na marca e na seleção dos espaços vazios fora da marca, assim como 

tafonomia está na superfíe rochosa imediatamente adjacente à marca e está dentro da 

marca. Se olhamos só a marca e não seu contexto geo-petrológico de entorno (do nano-

grão de quartzo à paisagem), não conseguimos ter a compreensão da cadeia de 

causalidade tafonômica, ou seja: o que, como e aonde está acontecendo o processo de 

alteração natural da forma. Outro ponto são as alterações culturais ameríndias no 

registro arqueológico (fenômeno que, abusiva e canhestramente, estamos chamando de 

etno-tafonomia), a complexidade deste processo é maior e voltaremos a falar disso na 

Discussão. 

 A questão é: tratar o desgaste,  e, ou acresção (intemperismos em geral), como 

um atributo analítico, como parte integrada (distinta mas não separada), à evidência. 
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Para arte rupestre isso significa ter olhar desconfiado e perspicazmente sintonizado na 

micro-interface entre técnica e tafonomia (que é o primeiro nível de alteração da forma) 

tanto quanto na macro-interface com a paisagem. Tentar entender os ‘grupos de 

transformação’ da cadeia tafonômica, que estão manifestos em diversos estados de 

conservação diferenciais dentro de uma mesma imagem e entre formas e painéis 

adjacentes, compará-los entre si, e aos contextos geomorfológicos das marcas. 

Tafonomia e cultura formam, assim, um ecossistema entre marca (córtex cerebral) e 

córtex rochoso, e a marca tem que ser observada sempre por essa interface, nunca 

isoladamente. Mesmo em seu nível nano-analítico a ‘verdade’ formal é uma construção 

relacional entre o que está dentro do traço e o que está fora. Por fim, lembremos do 

conceito de ‘visão’ do Bushi-do, ‘o caminho do guerreiro’ samurai: “Se ficar apegado a 

uma folha…não enxergará a árvore. Se ficar apegado a uma árvore, não enxergará a 

floresta.” (Inoue 1998). 

Outro problema: um dos fenômenos gráficos presentes na área (estilo Iaçá), 

apresenta um comportamento oposto, ele ocorre em ambas as litologias e aparentemente 

não se organiza dentro do modelo reflexivo que estamos advogando, de fato, o 

contradiria. Todavia, o entendemos como alinhado a um dos cenários acima postulado 

acerca de uma cronologia mais recente, e portanto, passível de sobrevivência nas 

litologias ígneas e sedimentares. Assim, em nosso esquema evolutivo conjectural, é 

possível que Iaçá seja o constructo rupestre cronologicamente mais próximo do presente 

etnográfico. O que não elimina o cenário de variabiliade geo-estilística que também 

ocorre na amostra, nem tampouco lhe serve de backup hypothesis (que neste caso, 

poderia ser sócio-ritual-territorial, isto é, se as mentes geo-situadas falham, voltamos a 

aplicar um modelo explanatório de variabilidade estilística relacionado à diferenças 

sociais num contexto de manutenção de fronteiras [Wobst 1977] que, por ‘acaso’, veio 

se superpor à uma fronteira geológica). Mas, o que entendemos é que esses fenômenos 

neuro-cognitivos e sócio-ambientais estão tão relacionados entre si, quanto tafonomia e 

cultura no registro arqueológico, sendo, em muitos casos casos, o divórcio uma 

operação contra-natura, ou contra-perceptual.  

Um fenômeno não exclui o outro. Assim, na perspectiva de que a exceção 

confirmaria a regra, o fenômeno Iaçá contrasta sensivelmente com as outras 

manifestações, e permite-nos observar com maior clareza dois cenários diversos, duas 

dinâmicas comportamentais distintas que ocorrem na amostra. E, simplesmente, o 
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argumento da tafonomia\cronologia\litologia diferencial não explica o cenário da 

exclusão mútua (principalmente a ausência do estilo sedimentar no granito). Desta 

maneira, postulamos que outro fenômeno deve estar interferindo no sinal informacional, 

que não é de natureza tafonômica. Este é o locus epistemológico de nossa hipótese.  

Diante do exposto, entendemos haver uma tendência comportamental 

convergente entre dois sets amostrais em regiões completamente diferentes no Brasil, 

apontando para uma relação complexa de co-variabilidade entre geologia  e estilo de 

gravura rupestre. Mas, basta apenas detectarmos um único caso de fronteira geo-

litológica com homogeneidade estilística, ou vice-versa, se pensarmos num cenário de 

heterogeneidade estilística em homogeneidade litológica, para falsearmos 

‘popperianamente’ nosso enunciado de base. Isto posto, entendemos que nem toda 

fronteira geológica resulta em diversidade estilística
16

. Contudo, diante das evidências 

atualmente à nossa disposição,  parece haver um sinal redundante (um padrão) na 

variável comportamental humana gravura rupestre que aponta para transformações 

importantes nos cérebros–corpos-mundos quando confrontados com interfaces geo-

cognitivas em zonas de contato litológico.  

Tendo considerado tudo o que dissemos nas últimas 25 páginas, informamos ao 

leitor, porém, que isso é apenas uma parte de nossa estória.  

Este problema inicial (identificação+geo-diversidade+variabilidade estilística) se 

desdobrou em uma problemática mais específica ([ou mais abrangente, dependendo do 

ponto de vista] a partir de uma expedição do autor ao rio Içana, T.I. Baniwa, no ARN 

em 2008) acerca das diferenças de leitura entre arqueólogos e povos indígenas sobre as 

gravuras e sobre as classificações resultantes dos processos de identificação das 

semelhanças e diferenças que ambos fazem. Considerando-se que ocorrem na Amazônia 

diversas tradições culturais indígenas que interpretam as gravuras rupestres histórica e 

mito-cosmologicamente (e.g., Reichel-Dolmatoff  1971, 1978; Urbina Rangel 1993; 

Xavier 2008; Cabalzar 2010; Koch-Grünberg 2010[1907]; Stradelli 2009 [1890]), se 

                                                           
16

 Este enunciado tenta uma aproximação com o pensamento de Hume (em Popper), como nos lembra 

Magee em ‘As Idéias de Popper’ (1974:26): “Hume... Assinalou que nenhum número de enunciados de 

observação singular, por mais amplo que seja, pode acarretar logicamente um enunciado geral 

irrestrito. Se eu noto que o acontecimento A vem acompanhado, em certa ocasião pelo acontecimento B, 

não se segue logicamente que A volte a ser acompanhado de B em outra ocasião. Isso não decorre 

logicamente de duas observações, nem de vinte ou de duas mil. Se os acontecimentos vêm juntos um 

número suficientemente grande de vezes, eu posso, notando que A ocorreu, manifestar certa expectativa 

no sentido de que B ocorra, mas isso é um fato psicológico, não lógico.” 
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torna interessante e  necessário considerar a arqueologia rupestre (Fossati et al. 1990) 

no contexto de uma etnografia rupestre (Keyser et al. 2009) e vice-versa.  

O fato de estarmos trabalhando no rio Negro, que possui um movimento 

indígena bastante ativo, nos levou a uma aproximação junto à Foirn (Federação das 

Organizações Indígenas do Rio Negro [o algorítimo: orientando ‘pseudo-indigenista’ 

orientador etnoarqueólogo, também foi culpado pela aproximação]). Este contato 

introduziu uma complexidade no problema e na hipótese iniciais (porque modificou a 

percepção do pesquisador acerca do fenômeno) elevando-os à outra dimensão: pensar 

registro rupestre na Amazônia também a partir dos sistemas indígenas de conhecimento 

(Problemas 2 e 3). Apresentáva-se diante de nós a possibilidade rara e preciosa de 

tentarmos uma síntese entre Método Formal e Método Informado (Chippindale e Taçon 

1998) em função da sobrevivência cognitivo-cultural de tradições de conhecimento 

nativo relacionadas às gravuras rupestres no ARN e no MRN (Médio rio Negro). Neste 

sentido, mais do que mitos específicos que contam o significado das formas, nos tem 

atraído a problemática da etnogeologia
17

 e do animismo litológico
18

 pensados enquanto 

epistemologias relacionais (Bird-David 1999) e ecologias da mente (Bateson 1972). A 

partir de tal estado de inquietações, e à luz de evidências coletadas e analisadas em 

                                                           
17

 Grosso modo, o conhecimento tradicional que os povos indígenas têm sobre a geologia de seus lugares 

e territórios (e.g., Sense of Place, Semken 2005; Navajo Geoscience  in Semken 1997, 2005, 2008; 

biografia lítica em Lilios 2001; e etnogeologia em Kamen-Kaye 1975). 

18
 Rochas como seres vivos; dotadas de espírito (e, ou, alma), de pneuma, respiração; ânima, movimento; 

ou como “casas de encantados”, noção mais frequente na percepção amazônica. Taçon e Ouzman (2004: 

39; ver ainda Ouzman 1998:30)  oferecem uma reflexão fundamental que desencadeou nossa inquietação 

sobre animismo litológico e etnogeologia, para eles, “[A]s important as the rock-art imagery...is the rock 

itself; by no means a neutral suport for imagery, it was and it is an active a living and sometimes a 

dagerous entity.” Ficamos tentados a desdobrar este animismo litológico, no conceito de  perspectivismo 

litológico, ou seja, o ponto de vista das diversas rochas. Os estilos geo-cognitivos como marcadores 

indexicais (sensu Peirce 1972) dessas diferentes perspectivas lito-sentientes, e nisso nos apoiaríamos na 

construção teórica de Viveiros de Castro (1998, 2002), aplicada fora da esfera da etnozoologia e da 

etnobotânica, pensando na etnogeologia em contextos paisagístico-ambientais marcados pela geo-

diversidade retroalimentando e sendo retroalimentada pela cognição ameríndia. Noutra perspectiva, 

menos metafórica e mais direta, Margulis e Sagan (2002:60-63) creditam ao cientista russo Ivanovich 

Vernadsky (1997; 1945) uma reflexão consistente  na primeira metade do século XX, demonstrando a 

geologia como uma força viva.  Ele “descreveu os organismos como viria a descrever os minerais, 

chamando-os de “matéria viva”...uma força geológica – a rigor a maior de todas as forças 

geológicas....mostrou o que chamou de “ubiquidade da vida” a penetração quase completa e o 

consequente envolvimento da matéria viva nos processos aparentemente inanimados das rochas, da água 

e do vento.” Desnessário dizer que não é a visão mainstream na geologia nem na biologia, onde reflexos 

disso podem ser sentidos também na Gaya Hypothesis (Lovelock et al. 1987).  
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2010-2011, estamos trabalhando numa hipótese mais específica, o Jurupari de Pedra,  

que desenvolveremos na Discussão.  

1.IV. Epistemologia da Tese  

A transição das décadas de 80 e 90 trouxe consigo uma pesada carga teórico-crítica 

sobre a validade científica das classes taxonômicas definidas pelos  pesquisadores, os 

estilos,  principalmente sobre sua validade cronológica. Começavam a aparecer as 

primeiras datações diretas de arte rupestre, e resultados paradoxais comparados aos 

esquemas crono-taxonômicos arqueológicos não tardaram a emergir. Neste contexto, 

duas tendências investigativas começaram a divergir dentro dos estudos de arte rupestre: 

a Archaeology of Rock-Art (e.g., Taçon e Chippindale 1998), ou Arqueologia Rupestre 

(e.g., Fossati et al. 1990), e a Rock Art Science (Bednarik 2007).  

 A situação foi epitomizada pelo simpósio organizado por Paul Bahn e Michel 

Lorblanchet, Post-Stylistic Era, or Where do we go from here? em 1988, no congresso 

inaugural da Aura (Australinan Rock Art Association) em Cairns, Austrália. O que 

derivou numa influente publicação homônima (1993), com artigos de diversos expertos 

mundiais, mais ou menos, críticos acerca da validade das cronologias estilísticas. A 

discussão provocou certa inquietação na ‘academia rupestre’, parcela da qual entendeu 

se tratar de uma tentativa de desbancar o status científico, isto é, a refutabilidade desses 

constructos ou decretar a morte da abordagem estilística (Bahn e Lorblanchet 1993:v). 

Algumas proposições de mudança terminológica surgiram mas foram igualmente 

criticadas. Clottes (In Bahn and Lorblanchet 1993: 19; ênfase nossa) dá o tom:  

 

“(...) style apparently still has its uses and is far from extinct, even if Chippindale and 

Taçon (1992:36) think that it is ‘a concept too broad in definition, too varied in the meanings 

placed upon it, and too abused in the literature for it now to be of value’. Instead, these authors 

promote concern for the ‘manner in which a subject is depicted’ and prefer to use the word 

“manner’ rather than ‘style’ meaning ‘the common rules of depiction which unite a body of 

pictures’. They thus change the label but neither the bottle nor its content. Changing the name 

of a concept but not the concept itself supports its use by showing that even if it is no longer 

fashionable because of over-usage, it still cannot be dispensed with”.  

 

O caráter revisionista terminológico era apenas a superfície do problema, e é 

possível sugerir que essa discussão tenha sido uma espécie de ‘efeito fundador’ e gerado 

uma inércia com consequências mais profundas, de caráter epistemológico, que 
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eclodiram na década seguinte, como a proposição da Rock Art Science. Nessa linha, 

Bednarik (2007:1) postula: 

“A scientific definition of rock art, then, is that it consists of markings occurring on 

rock surfaces that were ‘intentionally’ produced by members of the genus Homo (i.e. anthropic 

markings), that are detectable by ‘normal’ human sensory faculties, and that are concept-

mediated externalizations of a ’conscious’ awareness of some form of perceived reality.”  

A proposição é teoricamente complexa e aponta para uma perspectiva de 

transcendência da exclusividade, ou preponderância, epistemológica da arqueologia 

sobre os registros rupestres. Há uma preocupação flagrante com a cientificidade nas 

abordagens de estudo, que pode ser resumida na formulação de proposições refutáveis 

sobre arte rupestre  (Fiori e Bednarik 2011). Portanto, qualquer campo de investigação 

científica que consiga formular proposições testáveis acerca dos sistemas simbólico-

rupestres da Pré-história estaria à sombra de uma Rock Art Science. Esta tem sido uma 

tendência  fora  (e dentro) da academia arqueológica, impulssionada com as novas 

técnicas físico-químicas para datação direta, e contra-proposições metodológicas à 

abordagem estilística, considerada subjetiva demais para atender a critérios científicos. 

Com posições extremas advogando pelo divórcio entre a investigação dos registros 

rupestres e a arqueologia.  

Uma situação oposta mas com resultados semelhantes, do ponto de vista de ré-

situar epistemologicamente a investigação rupestre, mas desta vez dentro da 

arqueologia mainstream com toda carga teórica estilística, entre outras, pôs-se em curso 

nos anos 90. De fato, poderíamos enxergar no processo uma reação pró-estilo à era pós-

estilística. You gotta have Style! Como dizia Chaloupka em 1993. Tratou-se de uma 

retomada importante dos estudos científicos da arte rupestre contextualizados téorico-

metodologicamente à arqueologia. Este processo levou à publicação de obras de 

referência como o volume Archaeology of Rock-Art editado por Chippindale e Taçon 

(1998), livro-texto importante, e posteriormente o calhamaço Handbook of Rock Art 

Research, editado por David Whitley (2001), colossal obra com mais de 800 páginas de 

artigos de 25 autores diferentes. Mas o termo propriamente dito, Arqueologia Rupestre, 

aparece antes com a publicação do livro Rupestrian Archaeology (Fossati, Jaffe e 

Abreu 1990). Um dos autores proponentes esclarece o conceito:  

“The term Rupestrian archaeology was coined in Val Camonica in 1989 to indicate the 

need to treat the study of "rock art" as an archaeological discipline, on par with other 

branches. In recent years the study of rock imagery has seen changes in techniques and 

analytical procedures: besides the traditional chronological approaches, direct dating methods 
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have also been introduced in Europe and elsewhere.” (Fossati, n.d., in: 

http://www.rupestre.net/tracce/ruparch.html). 

O que entendemos é que ambas as perspectivas compartilham o critério 

demarcador de cientificidade. A diferença talvez resida na escolha do milieu 

confrontacional, seus respectivos campos de testes. Uma é dentro da arqueologia, 

antropologia, ciências humanas em geral, e interfaces mais usuais com a biologia e a 

geologia (i.e., bioarqueologia  e geoarqueologia) e menos usuais, a exemplo das ciências 

cognitivas e neurociência (arqueologia cognitiva e neuroarqueologia [e.g., Malafouris 

2010a]); a outra é fora, em ambientes experimentais físico-quimicamente controlados, 

que foram se desenvolvendo impulssionadas pelos carros-chefes da conservação, da 

datação direta e da micro-analítica em geral (e.g., traceologia microscópica, 

microfotografia, microerosão). Uma é claramente centrípeta à arqueologia, convergente, 

a outra, aperentemente,  é centrífuga, divergente, pois alega sustentação independente 

da complexa ‘paleo-etnografia’ (Sauvet 1993; Azéma 2005) arqueológica e se justifica a 

partir do postulado de que a epistemologia usualmente empregada na arqueologia não é 

científica (Bednarik 1992,1993, 2007), ou seja, que as proposições arqueológicas, em 

geral, e estilísticas, em específico, não são refutáveis.  

O caso emblemático das gravuras paleolíticas a céu aberto do vale do rio Côa 

(Zilhão 1995,1997; Aubry e Sampaio 2008; Baptista 2009; Bednarik 1995; Watchman 

1997; Dorn 1996), NW de Portugal, e campo de batalha entre a Rock Art Science e 

Arqueologia Rupestre, mostrou, no entanto, com a refutação das datações diretas 

holocênicas pelas escavações arqueológicas de painéis rupestres soterrados, que ambas 

as pespectivas podem gerar hipóteses refutáveis e experimentos-teste, ou seja, 

epistemologicamente ambas são científicas. 

Assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Simpatizamos aqui com o termo 

arqueologia rupestre e o estaremos empregando ao longo deste trabalho, como ja se viu 

até aqui. É uma opção coerente, tendo em vista nosso treinamento e ‘enculturação’ na 

arqueologia. Entendemos que o termo não implica em fragmentação da disciplina, 

mesmo tendo sua agenda metodológica e terminológica própria, desde que possua um 

background epistemológico compartilhado com a arqueologia científica (congruência 

epistemológica). A insistência na busca por proposições refutáveis entendemos ser 

salutar, e, em linhas gerais, permanecemos nessa trilha. Isto é, devemos buscar a 

refutação sempre que possível. Uma confirmação  aumenta a plausibilidade mas não 

http://www.rupestre.net/tracce/ruparch.html
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confere o privilégio da certeza (?), estamos agindo em grande medida sob influência de  

nossa bias cognitiva confirmacional, nossa intuição se forja numa expectativa 

psicológica de repetição. Uma refutação, porém, é mais informativa e libertária, no 

sentido de que atua diretamente na hiperplasticidade (aprendizagem-modificação) de 

nosso pensamento . A questão é que não se pode, ou não se deve, equacionar refutação 

a feedback negativo, ao contrário. Ocorre que muitas vezes nossas idéias não parecem 

ser refutáveis em determinado momento do confronto empírico-reflexivo, ou, ao longo 

do amadurecimento de nossa percepção teórico-analítica em relação à evidência 

material e a seus contextos relacionais. Nesses momentos, ponderação e parcimônia, no 

sentido de não sacrificar sumariamente proposições problemáticas como se fossem 

membros gangrenados, pois vamos continuar  a  sentí-los  após a amputação. O que 

devemos ter em mente é que o mundo das idéias é relacional-transformacional, isto é, 

interconectado e hiperplástico. Por fim, todas as teorias são opiniões  provisórias, como 

nos ensina Popper (1972).  

Existem fenômenos que, até onde nos é dado saber, não se dobram ao  modelo 

reflexivo da cientificidade do conhecimento mediada pela refutabilidade de suas 

proposições constituintes. Entendemos que os mitos integram essa classe de 

fenômenos. Como poderemos refutar um mito indígena (se tratado como uma 

proposição) sobre gravuras rupestres? Neste caso, a refutabilidade das doxai indígenas 

está fora do campo inferencial da arqueologia. O caminho inverso é possível, refutar 

uma interpretação sobre o registro arqueológico pelo mito indígena, mas mesmo aí, o 

que se confronta, de fato, é uma interpretação arqueológica com outra interpretação 

arqueológica (que se apoia na evidência mitológica). Não se pode refutar tais 

instituições sócio-mentais (mitos) da mesma forma como fazemos com nossas 

taxonomias. Acima de tudo, são sistemas colaborativos de reflexão sobre o mundo (no 

mundo) e não competitivos em termos de produção de conhecimento. Percebe-se, 

contudo, que esta agenda epistemológica (que relaciona única e exclusivamente 

cientificidade à refutabilidade proposicional) não é favorável a uma perspectiva 

relacional entre método Formal (interpretação do pesquisador) e Informado19 

                                                           
19

 Taçon e Ouzman (2004:43) definem: “Formal methods are those which rely on no internal knowledge; 

information and meaning is restricted to what can be dicerned by analyzis of the verifiable material 

elements that constitute landscapes, artefacts and images. Though subjective to a degree, formal method 

operates best when applied to a rock-art region. This extensive approach results in a network of mutually 

constraining and enabling strands of evidence that provide a strong degree of confidence in the formal 

method. Alternatively, there are informed methods which ‘depend on some source of insight passed on 
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(interpretação nativa), sendo seu escopo de ação, aparentemente, focado no método 

formal, onde de fato, o que falseamos é a percepção - conceitualização do pesquisador 

(uma interpretação sobre a evidência arqueológica). Como, então, tratar cientificamente 

a interpretação ‘mito-histórica’ ameríndia da evidência arqueológica? 

Por esse caminho, o que pode ser refutável não é o mito em si, nem o 

conhecimento do ‘informante’ indígena que o relata, mas sim nossa interpretação dele. 

A nossa capacidade de gerar sinergia cognitivo-epistemológica entre o mito e  a 

evidência material, cujas representações estão encapsuladas em nossos cérebros-corpos. 

Assim, consideramos aqui que a articulação entre conhecimentos indígenas, a 

interpretação do pesquisador não-indígena e a evidência material, pode ser alvo de 

testes. Em síntese, não podemos refutar a mente hiperplástica antiga diretamente, mas 

podemos fazê-lo com proposições acerca das interconexões externas, nas interfaces 

entre as mentes biológicas (indígenas, não-indígenas e não-humanas) e as mentes não-

biológicas (BAI). Isto é, podemos refutar a mente no mundo, enquanto campo 

experimental (e recurso para resolução de problemas [Clark 1997]). Neste sentido, a 

teoria da Extended Mind é interessante, tendo em vista que através dela podemos 

conceber testes experimentais acerca de nossas idéias sobre o que poderíamos chamar 

de intended minds da história indígena de longa duração (Neves 1998) sul-americana, 

numa perspectiva relacional com os fazedores atuais dessa história.  

A mente antiga também está estendida na (à) percepção indígena atual dos 

lugares antigos, cabe aos pesquisadores desta mente antiga construírem um 

entendimento acerca desses índices de maneira mais coerente possível (tendo em vista 

o alto contraste entre a sua interpretação formal da evidência material disponível e as 

complexidades do arcabouço imaterial de representações da realidade que referenciam 

a materialidade nativa antiga na atual. Portanto, é preciso que se tenha em mente 

(arqueológica) o que Heckenberger (2002) coloca acerca das evidências   etnográficas 

não capturarem a totalidade das experiências amerídias na história (sendo o mesmo 

válido para  a arqueologia) e muitas vezes iremos encontrar singularidades, ou mesmo 

generalidades, no registro arqueológico não detectáveis no registro etnográfico (e vice-

                                                                                                                                                                          
directly or indirectly from those who made and used the rock-art – through ethnography, through 

ethnohistory, through the historical record, or through modern understanding known with good cause to 

perpetuate ancient knowledge’ (Taçon e Chippindale 1998:6)”. 
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versa). Trata-se, entre outras coisas, de um problema de resolução analítica, como já 

colocou Neves (1998).  

Isto posto, podemos afirmar que o presente trabalho se aventura numa tentativa 

de fusão entre os métodos (e epistemologias) formal e informado (Taçon e Chippindale 

1998; Chippindale e Nash 2004; Taçon e Ouzman 2004). O aspecto formal desta 

pesquisa pode ser resumido na identificação visual das formas (a desambiguação 

visual), como um momento inicial no contínuo cognitivo, as impressões sensoriais 

(visuais) sobre as formas derivadas do contato direto e da análise fotográfica ulterior. O 

segundo momento seria a conceitualização, ou interpretação, que logicamente 

associaríamos ao método informado. Contudo, apesar de equacionarmos, em linha 

geral, interpretação com método informado, entendemos que interpretação é um 

fenômeno percepto-cognitivo basal, e que portanto, se dá em ambos níveis 

metodológicos: (1) recognição das formas e temáticas (interpretação formal mediada 

por iconicidade referencial), equivalente ao que Panofsky define como fase analítica 

pré-iconográfica (Panofsky 1955; Sauvet 1993; Azéma 2005),  ou seja, inferência 

formal e temática de caráter descritivo; e (2) atribuição de significado intrínsico ou 

contextual por interpretação etnográfica direta (conhecedores indígenas) ou indireta (a 

partir da literatura etnográfica), que integram a abordagem informada. Isto é, a 

inferência semântica (Ucko e Rosenfeld 1967; Bahn e Vertut 1988; Lewis-Williams 

1991; Layton 1991, 2000, 2009; Keyser et al. 2009). Em se tratando de símbolos, forma 

e conteúdo não necessariamente andam juntos, normalmente não o fazem 

(arbitrariedade de convenções sócio-referenciais). Intentamos aqui trazer essas 

dimensões sígnicas a um mesmo horizonte analítico para, olhando-as em simultâneo, 

observar os termos do diálogo ou do silêncio que se estabelece. 

O caráter explicativo da interpretação a aproxima da hipótese, ambas são 

proposições, opiniões (doxai), explanações sobre o mundo, mas existe uma demarcação 

epistemológica: hipóteses são testáveis, as interpretações não; ambas, porém, podem 

estar entrelaçadas em uma argumentação mediante princípios lógicos de implicação e 

consistência, como propõe Bell (1994:15-21). Da maneira como estamos pensando, 

trata-se de uma operação semelhante, ou equivalente, ao que na discussão 

epistemológica em arqueologia, tem se chamado de  “cabling” (Wylie 1982; 1989; 

2002:161; Chippindale e Taçon 1998: 93; Lewis-Williams 2002:102), isto é, o 

entrelaçamento de várias linhas de evidência (strands of evidence) convergindo para a 
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problematização, formulação e teste de hipóteses (em nosso caso a evidência formal-

estilística, a evidência etnográfica e etnohistórica, a evidência litológica e a evidência 

hidrográfica, semelhante à proposição metodológica de Taçon e Ouzman [2004:39] 

acerca da percepção da paisagem), não como uma corrente de elos linearmente atados 

(rompendo-se um dos elos desfaz-se a corrente) mas como fibras trançadas numa corda, 

a um só tempo, sustentadoras e constritoras20.  

Hipóteses e interpretações entrelaçadas se sustentam porque compensam brechas 

ou falhas no potencial explicativo umas das outras, se complementam plasticamente 

(como um deficiente visual que tem a audição e o tato hiperaguçados, a perda de um 

sentido faz com que o cérebro se reorganize hiperplasticamente de maneira a compensar 

com o aumento e, ou, deslocamento, da atividade-conectividade neuro-elétrica nos loci 

neurais responsáveis pelo processamento dos outros sentidos), mesmo que um dos fios 

se parta outros o suspenderão; e constringe as possibilidades de resposta à 

problematização, pois, foca a plausibilidade a certo número de expectativas (que como 

vimos com Popper e Hume, dizem mais respeito a fatos psicológicos do que lógicos, 

mas, entendemos que, não é do mundo que brotam as conjecturas e refutações dos 

pesquisadores, mas de seus constructos de hiperrealidade, suas consciências
21

. Por 

exemplo, em nosso caso, espera-se que a evidência etnográfica acerca dos complexos 

mito-rituais relacionados às gravuras rupestres no ARN  possa fornecer limites 

interpretativos, exemplos, modelos, metáforas, analogias ou homologias, 

complementares às lacunas na evidência arqueológica disponível. O que não prova 

nada, apenas reforça uma possibilidade, tornando-a mais plausível. ‘Prova’ não é uma 

categoria epistemológica operacional neste trabalho. Acerca disso temos uma passagem 

em Lewis-Williams (2002:68) de nosso interesse:  

“Proof, it is true, will remain elusive, but complementary types of evidence that unite to 

adress the complex problems posed by Upper Palaeolithic art [pelos registros rupestres como 

um todo] can... produce persuasive hypotheses (...) it is possible to produce knowledge of a real 

                                                           
20 Talvez a melhor metáfora para isso, considerando-se as lowlands sul-americanas seja um tipiti. Tipiti 

Epistemológico. 

21
“Consciousness (as distinct from brain) is a notion, or sensation, created by electro- chemical activity 

in the ‘wiring’ of the brain (….)The ghost inside the machine is a cognitive illusion created by the 

electro-chemical functioning of the brain.” (Lewis-Williams 2002:104-105): 
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world ‘out there’(…) [W]e do not live in a world composed entirely of representations…some 

representations (such as hypotheses about the past)correspond more nearly to reality than 

others, and we can discern which they are.” 

Fundamentalmente, propomos um entrelaçamento epistemo-metodológico, que 

já ocorre neuro-cognitivamente, entre identificação e interpretação, em que as primeiras 

impressões são inseridas numa matriz reflexiva. Assim, uma parte da tese  está voltada 

para a identificação formal do fenômeno (no que estamos reunindo: a técnica e a 

tafonomia, as formas, as sintaxes e as paisagens); e outra parte voltada para a 

interpretação, teorização etnográfica, de parcela do fenômeno inicialmente identificado 

(redundâncias informacionais dentro do estilo Unini de gravuras rupestres do BRN e 

analogias sugestivas com o complexo mito-ritual do JuruparI do NO Amazônico [Hugh-

Jones 1979], maiores detalhes nos Resultados e na Discussão).  

Tais partes não se apresentam equilibradas, sendo maior atenção dada aos 

processos identificatórios de caráter formal. Mas a operação empregada na segunda 

parte, não é modesta, e beira a metafísica (sensu Popper 1972), visa explicitar o 

processo interpretativo, observando os sinais emanados pela materialidade visual das 

gravuras e a materialidade verbo-visual de mitos e ritos Alto Rionegrinos (ou como 

conseguimos apreendê-los a partir de constructos etnográficos), vinculados à construção 

de uma terceira meta-representação pública, no caso, um discurso arqueológico, talvez, 

‘heterodoxo’. O resultado será sempre a hipótese. No caso em questão, a hipótese do 

Jurupari de Pedra que se desdobra, a partir de uma reflexão etnográfica, etnogeológica 

e neuro-plástica do problema das interfaces geo-cognitivas e da hipótese geo-

estilística. Da percepção formal de redundâncias (geo-estilísticas), chegamos à 

proposições que podem ser comparadas ao registro etnográfico, e serem submetidas a 

um confronto com evidências invocadas através do método informado de investigação. 

Em resumo: se o processo de identificação das formas e classificação preliminar 

(ordenamento de padrões gráfico-espaciais) das semelhanças e diferenças observadas 

entre formas se convertem na espinha dorsal da pesquisa; a segunda parte, por outro 

lado, se converte numa tentativa de olhar as gravuras pela percepção ameríndia, ainda 

que indiretamente através de meta-representações etnográficas (por sua vez filtradas, 

distorcidas, pela percepção do autor) e ‘testar’, em caráter  interpretativo, uma 

correspondência entre fração das gravuras encontradas e mitos e ritos ameríndios, com 

vistas para além dos modelos formais estilísticos não-indígenas. Frizamos, no entanto, 
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que o foco da tese está voltado para a primeira parte, tratando dos processos 

identificatórios das formas gráficas, a partir do processo descrito como desambiguação 

visual das formas, cuja consequência epistemo-metodológica é a formulação de 

hipóteses visuais (como veremos mais adiante no capítulo de Método). A segunda 

parte, portanto, é de caráter reflexivo e complementar, um experimento com a 

possibilidade de uma Arqueologia Rupestre Informada na Amazônia, ou o que pode ser 

problematizado como uma transição de Etnografia da Arte Rupestre (sincrônica) para 

uma Etnoarqueologia Rupestre (diacrônica). Em última instância, tentamos converter 

este trabalho, de modo geral, em um ensaio de epistemologia relacional entre o método 

formal e informado para a construção de hipóteses mais adequadas ao potencial 

heurístico dos registros rupestres amazônicos.  

Mais adiante exporemos um ponto de vista semiótico na consideração dos 

registros rupestres, contudo por ora, gostaríamos de fazer um paralelo com um termo 

semiótico que, em nosso entedimento corresponde à hipótese (seguindo Peirce, Eco e 

Layton), nos referimos à abdução. Layton (2003: 454) nos diz o seguinte:  

Abduction was defined by Eco, following Peirce, as the process that ocurrs when ‘we 

find some very curious circumstances, which would be explained by the supposition that it was 

a case of some general rule, and thereupon adopt that supposition’ (Eco 1976:131, citing 

Peirce 1931-58, 2:624, quoted gell 1998:14). Abduction is a form of inference practiced in the 

grey area where semiotic inference (of meaning from signs) merges with hypothetical 

Inferences of a non-semiotic (or not conventionally semiotic) kind’ (Gell 1998:14)…Abduction 

sauys nothing about the presence or absence of conventional rules. It characterizes the logical 

procedure a person can adopt when they think they have detected a pattern in events and act 

upon that supposition (Eco 1990:59).”  

Os limites de plausibilidade das ‘abduções visuais’ (ver, por exemplo, a 

discussão acerca dos Meaning Ranges em Munn 1973 e 1966) estão situados na 

interface das operações neuro-cognitivas do pesquisador não-indígena, do conhecedor 

indígena e das rochas com as rochas. A plausibilidade deriva da coerência e da 

consistência das percepções do pesquisador em relação âs meta-representações 

etnográficas e arqueológicas, e à própria mitologia, cosmologia e a outros sistemas de 

conhecimento Ameríndios. Nisbett (2001:293) coloca que a organização social e as 

práticas sociais podem diretamente afetar a plausibilidade de suposições metafísicas (no 

sentido de ontologia, teoria sobre a natureza do mundo).  Por exemplo, se causalidade 

deveria ser considerada residindo no campo ou no objeto? No primeiro ou no segundo 

plano? no design ou na rocha suporte? A mente arqueológica (analítica) tenderá a se 

concentrar no design, na marca, no vestígio material, separando-o de seu contexto geo-
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litológico. A mente ameríndia (holística [?]) ao contrário tenderá à fusão entre essas 

dimensões, pois o design estaria no universo como um todo, ou melhor, o cosmos é o 

design. E assim, a rocha é um suporte para a cultura na perspectiva analítica, ao passo 

que na perspectiva holística, pode-se dizer, a rocha é a cultura. 

O ponto de partida é a cosmologia e epistemologia tácita do pesquisador face à 

geologia, e às evidências materiais e documentais do registro arqueológico na área de 

pesquisa. O confronto com os constructos etnográficos e etnohistóricos (estudos, 

análises e descrições de mitos, ritos, cosmologias, memórias sociais, histórias de vida, 

sistemas de conhecimento e de organização das sociedades Ameríndias) é a 

continuidade necessária desse processo, um segundo momento de problematização do 

‘plausível’. Tratamos, pois, o método formal como a cosmologia e a epistemologia do 

pesquisador não-indígena, aquele que não possui o Internal knowledge. Por outro lado, 

a possibilidade de acesso reflexivo à modalidades de conhecimento interno é o que 

caracterizaria o método informado.  

A plausibilidade deriva da abrangência da problematização e  da consistência, e 

coerência, na articulação das diversas strands of evidence que fundamentalmente situam 

seus limites nas teorias em todas as mentes no mundo, inclusive nas mentes não-

humanas (Uexküll 2010[1934]; Sebeok 1999; Margulis e Sagan 200222). Mas 

entendemos que o critério demarcador da ciência na filosofia Popperiana, a 

refutabilidade das proposições,  pode atuar como um balizador no limite de 

plausibilidade para todas as proposições possíveis. Não se trataria dos limites da 

plausibilidade, mas da cientificidade, implicando que algo pode ser plausível mas não 

refutável, nos interessando prioritariamente os fenômenos que expressem a fusão dos 

dois predicados, plausível e refutável. Popper (1972:66) diz: “[P]ode-se dizer, 

resumidamente, que o critério que define o status científico de uma teoria é sua 

capacidade de ser refutada ou testada.” 

  

Por essa agenda, buscamos a formulação de questões para as quais possamos 

propor respostas  plausíveis e testáveis (conjecturas e hipóteses), confrontando-se com 

as outras teorias pré-estabelecidas e testadas e contra a evidência material disponível, 

                                                           
22

 “A mente e o Corpo, o perceber e o viver, são igualmente alto-referentes, são processos de auto-

reflexão já presentes nas bactérias mais primitivas.” (Margulis e Sagan 2002: 43). 
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não apenas no registro arqueológico (a perspectiva de cabling pede isso, inclusive). 

Segundo Popper, a ciência: 

“...consiste em doxai (opiniões, conjecturas) controladas pela discussão crítica [teoria] e 

também pela techné experimental [campo e laboratório] (...) Tudo que o cientista pode fazer é 

testar suas teorias, eliminando as que não resistam aos testes mais rigorosos que pode 

conceber. Mas ele nunca terá a certeza de que novos testes (ou mesmo uma nova discussão 

teórica) não o levará a modificar ou a rejeitar sua teoria. Neste sentido, todas as teorias são e 

permanecem hipóteses: são conjecturas (doxa), em contraposição ao conhecimento indubitável 

(episteme).” (Popper 1972:130-31).   

Portanto, o que apresentamos aqui são opiniões sobre gravuras rupestres, em 

parte balizadas pela teoria corrente, voltadas para a identificação e classificação 

preliminar da evidência material disponível na área amostral, como instância analítica 

mais segura, hipotética; e, subsequentemente, interpretação etnográfica conjectural, 

menos segura, de parcela do universo originalmente submetido à análise formal.  

Em última instância, concordamos com Bell (1994:21) quando afirma que: 

“testable theories in cognitive archaeology consist of statements about prehistoric 

thinking; that is, the statements can highlight some features of prehistoric thinking but 

cannot reveal the precise thoughts.” Posição que Leroi-Gourhan (1968; apud Lewis-

Williams 2002:60) antecipa quando sugere que: “…a close study of the products of 

palaeolihic mind will reveal something of its functioning.”  

Na ordem de explorarmos as complexas relações multivocais e metaplásticas 

entre o cérebro (entendido como gestalt de mente-corpo-cultura) e o mundo material 

(Lewis-Williams 2001, 2002; Appadurai 1986; Gell 1992; Clark 1997, 2010; Wheeler 

2010; Renfrew e Malafouris 2004, 2010; Malafouris 2008, 2010b; Renfrew 1998, 2004, 

2007) a partir das gravuras rupestres no BRN, faz-se necessário um trabalho 

investigativo preliminar, o que alguns autores chamam de pré-ciência. O etólogo 

cognitivo Donald Griffin, em Animal Thinking (1984: iii, iv) oferta uma leitura 

interessante a esse respeito:  

“A scientific advance often begins when someone surveys the unknown and outlines 

investigations that might reduce our uncertainty and improve our understanding. This stage is 

sometimes called pre-science because it anticipates the direction of scientific research and even 

how it will be carried out (perhaps it requires a calculated attempt as prescience). Working 

scientists sometimes look down on such endeavors as useless and flimsy guesswork, but they 

forget that this is how it all begins. Only after we ask a question can we hope to answer it, and 

the importance of pre-science lies in seeking out significant questions and formulating them in 

ways that lead to convincing answers. Confident certainty is a luxury enjoyed by only a few 

areas of science, and often, as in the case of classical physics in nineteenth century, certainty 
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may give way to mystery as more is discovered about the real world. Conscious mental 

experience, in men and in animals, remains a challenging unknown territory.” 
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2. ANTECEDENTES  HISTÓRICOS   

 

O intento deste capítulo não é oferecer uma revisão exaustiva de fontes. Para 

este efeito consideramos que trabalhos prévios de dois autores, referências na literatura 

temática (Greer 1995, 2001; e Pereira 1996, 2003) suprem adequadamente a agenda 

revisionista para arte rupestre na Amazônia. Aqui, portanto, desobrigados disto, nos 

concentraremos em algumas referências que julgamos pertinentes para contextualizar 

histórico-geograficamente a investigação arqueológica dos registros rupestres, ou 

simplesmente, arqueologia rupestre amazônica. 

Paralelamente,  julgamos coerente e importante considerarmos nos aspectos 

históricos do contexto de inserção desta pesquisa, a etnohistória e a etnografia do 

sistema Ameríndio Rionegrino. Portanto, tentaremos oferecer aqui tanto uma narrativa 

acerca da história da pesquisa não-indígena sobre arte rupestre quanto uma narrativa 

simplificada sobre a história indígena de longa duração (Neves 1998) no rio Negro. 

Portanto, ofertaremos uma reconstrução limitada em seu escopo e parcial nos 

aspectos prioritários, mas sinergeticamente equipada para nos permitir uma noção dos 

contextos diferenciais de investigação entre os diversos países que compõem o arco de 

referências amazônicas com repercussão direta na bacia do rio Negro (Colômbia, 

Venezuela e Guiana). Bem como, os contextos diferenciais de investigação dos registros 

rupestres no Brasil e, mais especificamente, dentro da Amazônia brasileira, dividida em 

Ocidental e Oriental. Porém, orbitaremos a cronologia arqueológica para a arte rupestre 

como cabo-guia preferencial. À começar pela noção de arte rupestre pleistocênica no 

continente sul-americano. 

2.I. Os Registros Rupestres na América do Sul 

Aparecimento da atividade gráfico-rupestre em nosso continente está situada, em linhas 

gerais, na transição Pleistoceno-Holoceno (no contexto paleoambiental do fim da 

última glaciação e do início de um período interglacial) e coincidem com a teoria 

arqueológica mais conservadora para a colonização sul-americana inicial por H. 

Sapiens, há aproximadamente 12.000 anos antes do presente (a.p.). Esta fronteira 

cronológica, portanto, é consistente com o modelo Paleoíndio (ver revisão em 

Roosevelt 1996, 2002)  para o povoamento das Américas que posicionava determinadas 
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amostras artefatuais associadas à ossos de fauna pleistocênica extinta como produto dos 

primeiros americanos, o que também ficou conhecido como o modelo Clóvis First. 

Basicamente, derivava de uma relação entre a retração das geleiras e abertura de um 

ice-free corridor no Canadá, geologicamente datado por volta de 14.000 BP, e a 

evidência radiométrica para contextos deposicionais de pontas de projétil acanaladas 

nos EUA, com datações medidas ainda nos anos 50 do século passado entre 13.500 e 

12.900 BP (Haynes 1964). Considerava-se uma colonização por uma única leva e rota, 

a partir da Beríngia, do norte para o sul, portanto, sustentando um modelo migratório da 

North America First.  

No entanto, desde os anos 1980, evidências têm se acumulado em diversos 

pontos do continente sul-americano apontando para uma colonização mais antiga, 

podendo ter chegado a 50.000 anos no NE do Brasil (Guidon & Delibrias 1986; Guidon 

1986, 1989; Martin 1999), 30.000 anos no Chile (Dillehay 1989, 1997); 25.000 no 

centro-sul brasileiro (Vialou e Vialou 1994), e 12.000 na Amazônia Oriental (Roosevelt 

1996, 1999). Estas datas mais antigas, todavia, não se relacionam a contextos de 

produção de arte rupestre, propriamente ditos, ao menos não de maneira inequívoca 

(ver Lage 1999). As manifestações gráfico-rupestres mais antigas na América do Sul, 

com datações absolutas associadas, aparecem na literatura situadas entre 12.000 e 

11.000 anos a.p. (Pessis 1999, 2004; Roosevelt et al. 1996, 1999), no Piauí e no Pará, 

respectivamente. Embora Prous (1999:30) contra-argumente, apontando o caráter 

indireto e inseguro dessas datações: “So, up to the present (1999), the oldest well dated 

rock art in Brazil is no more than 7000-9000 BP...”. 

A possibilidade de se ter a tradição Nordeste de pinturas rupestres, por exemplo, 

fundamentalmente desenvolvida  há 12.000 anos no Piauí (Pessis 1999, 2004; ver Prous 

1999) indica que ela passou por um caminho prévio de evolução que pode ser milenar. 

E, de fato, no SE do Piauí, observam-se indícios de um processo evolutivo antigo da 

prática gráfica como atestado por diversos fragmentos de parede pintada encontrados 

em níveis pleistocênicos de vários sítios (Guidon 1986, 1992; Guidon et al. 1986; 

Martin 1999; Pessis 1999; Lage 1999, 1990).  Neste aspecto, Lage (1999) sugere que a 
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produção de arte rupestre no Piauí possuiria um contexto cronológico de mais de 

20.000
23

 BP. Mas, nos adverte a autora: 

“We are concious of the limits of our study, because we have been working at 

microanalytical scale and comparing pigments found in the archaeological layers with 

the pigments which are found today on the rock-shelter walls. We can therefore wonder 

whether the paintings wich one sees today are part of the same assemblage that painted 

30.000 years ago. Could paintings in the open air resist exposure for such a length of 

time?” (Lage 1999:52).  

Essas datações, como se pode observar, relacionam-se à pinturas rupestres.  Para 

as gravuras, datações absolutas provenientes de contextos arqueológicos associados 

também são exíguas, até mais do que para as pinturas. Schobinger (1999:61) sugere, em 

caráter questionável,  uma idade na transição pleistoceno-holoceno  (anterior a 9.970 

BP.) para gravuras no sítio Epullán Grande, na Patagônia.  Pessis (2002:42) apresenta 

dados para o sítio Toca dos Oitenta, no Parque Pacional Serra da Capivara, Piauí, que 

permitem relacionar implementos líticos em contexto datado (7.840  Cal BP) com a 

produção de gravuras no sítio. Martin (2008:126) estabelece a data de 6.390 BP para 

uma estrutura de fogueira associada ao contexto deposicional de um fragmento de 

parede gravado, no sítio Letreiro do Sobrado, Pernambuco. Prous (1999:32) apresenta 

duas datas (7.810 BP e 9.350 BP) para contextos deposicionais soterrando gravuras 

rupestres em Minas Gerais, no sítio Lapa do Boquete, formando a janela crono-

estratigráfica de provável produção das gravuras. Mais recentemente, Morcote-Ríos 

(com. Pess. 2010) relatou a datação de dois episódios deposicionais, em uma TPI (sítio 

La Pedrera) no rio Caquetá, Colômbia, que soterravam um bloco gravado, segundo o 

autor as datas obtidas para essa janela crono-estratigráfica foram  6.900 BP na base do 

bloco, e 4.500 BP no topo do bloco (mesmo procedimento da datação de Prous). Este 

último caso, apesar de mais inseguro (pois não foi publicado nem se sabe informações 
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 É possível que a atividade gráfica no Piauí seja ainda mais recuada (Guidon 1986: 770; Delibrias and 

Guidon 1986:315). Pessis (1999) e Lage (1999) apresentam resumidamente um compreensivo e 

exaustivo estudo de datação por associação crono-estratigráfica de pigmentos e placas pintadas 

encontrados no Boqueirão da Pedra Furada (BPF) e em outros sítios. O teto de 30.000 anos se refere à 

duas amostras de placas da parede com pinturas (amostras BPF 3152 e 3190) depositadas em nível 

arqueológico datado em 29,860   650 BP (Lage 1999:50; Pessis 1999:44), resultado corroborado por 

outra placa pintada em nível datado em 26,300       (amostra BPF 2429), entre outras, o que é rejeitado 

por uns, como Prous (1999), e aceito por outros como Greer (2001:683) que em sua síntese sobre os 

registros rupestres amazônicos diz acerca da cronologia sul-americana: Pictographs in excavated cave 

sites in the São Raimundo Nonato area of northern Brazil (Piauí) may extend well back into the 

pleistocene to 17,000 B.P. or more (…), with some firmly dated deposits containing pieces of spalled 

wall with possible paint suggesting that wall painting may extend beyond 30,000 B.P.” 
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adicionais sobre o contexto relacional entre a Terra Preta e a gravura), é 

particularmente importante, pois situa-se próximo de nossa área de pesquisa e nos diz, 

portanto, que tão cedo quanto 7.000 AP gravuras rupestres estavam sendo produzidas 

na Amazônia Ocidental.  

Mais recentemente uma equipe brasileira e norte-americana (Neves et al. 2012) 

datou por OSL (optical stimulated luminescense) e Radiocarbono entre 11.500 AP 

10.500 AP, uma gravura rupestre figurativa antropomórfica depositada em contexto 

estratigráfico no sítio Lapa do Santo, Minas Gerais. Tratando-se, até onde nos é dado 

saber, do primeiro caso de datação cruzada entre OSL e C 14 aplicado à gravura 

soterrada no Brasil. Mas, tão importante  quanto a mútua calibragem de duas técnicas 

distintas de datação absoluta (e, portanto, quanto o considerável nível de confiabilidade 

do resultado), é o reforço que tais resultados emprestam à tese de que a variabilidade 

estilístico-cultural na arte rupestre brasileira e sul-americana é fenômeno de origem e 

desenvolvimento  pleistocênico. Segundo os autores, além do achado se constituir na 

arte figurativa mais antiga das Américas também indica que: cultural variability during 

the Pleistocene/Holocene boundary in South America was not restricted to stone tools 

and subsistence, but also encompassed the symbolic dimension (Neves et al. 2012: 1). O 

que, por sua vez ajuda-nos a entender indiretamente o fenômeno da diversidade 

estilística rupestre em zonas de fronteira geológica. A diversidade é,  de maneira geral, 

um traço antigo e amplamente disperso, possivelmente, um caráter ancestral transmitido 

às expressões rupestres posteriores, holocênicas. O que nos remete novamente à 

hiperplasticidade  neural, agora pensando-se de maneira estilístico-rupestre, ou seja,  

problematizando uma relação homológica entre os dois fenômenos (desenvolveremos 

na Discussão). 

A meta-análise desses dados  mostra  que não são as gravuras que estão sendo 

datadas, não se tratam de datações diretas, mas datações de contextos deposicionais 

anteriores e, ou, posteriores às gravuras que conferem idades mínimas e máximas para 

sua produção (ante quem e post quem), o mesmo pode ser dito para as datações 

relacionadas às pinturas rupestres. O caso da Toca dos Oitenta, apesar de datado o 

implemento lítico provavelmente usado, também não data a gravura diretamente, mas 

seria a informação cronológica mais próxima ao evento de produção.  

Portanto, temos indicadores preliminares de que por volta de 11.000 anos BP as 

pinturas rupestres já estavam sendo produzidas em diversos pontos do continente e, 
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provavelmente por volta de 10.000 anos BP o mesmo se aplicaria às gravuras rupestres. 

Mas, se considerarmos plausível que, quando de sua entrada no continente Homo 

sapiens já trazia na bagagem neuro-cognitiva e cultural sua expressão gráfica saindo do 

cérebro e impregnando vários suportes ao seu redor, do corpo às rochas e além, 

podemos presumir a existência de pinturas e gravuras rupestres mais antigas, 

recuperáveis em contextos deposicionais do fim do Pleistoceno anteriores à transição 

interglacial. 

Mesmo se considerarmos apenas a janela holocênica, temos aí 11 mil anos de 

transformações, complexificações, e de constituição das idiossincrasias formais e 

estilísticas, formação de redes regionais internamente diversificadas, etc., que por sua 

vez, teriam tempo suficiente para se multiplicar e abundar no registro arqueológico 

heterogeneamente, como de fato se observa, no registro holocênico médio a final. Ou 

seja, o fenômeno rupestre na América do Sul, mesmo que aceitemos o cenário 

cronologicamente conservador sugerido por Prous para o Brasil, se constitui num 

fenômeno mega-diverso. Se as cronologias são discutíveis, ao menos, com relação ao 

Brasil, o caráter mega-diverso dos registros rupestres é ponto pacífico. Na Amazônia o 

cenário não é outro, à luz do que nos é dado saber, e a questão da mega-diversidade 

estilística se apresenta de maneira importante, no sentido médico do termo (i.e., 

clinicamente grave). O problema da mega-diversidade rupestre será alvo de 

desenvolvimento ao longo da tese. 

2.II. A Investigação dos Registros Rupestres no Arco do NW Amazônico 

Na Arco do NW Amazônico, as investigações rupestres mais expressivas se deram, e 

tem se dado, na Amazônia Colombiana e Venezuelana.  Na Colômbia, Indiretamente 

Reichel-Dolmatoff (1967, 1971, 1976, 1978) fornece contribuições importantes, e mais 

recentemente, os trabalhos de Fernando Urbina Rangel (1992, 1993, 2000);  apontamos 

ainda, como referência, os trabalhos do GIPRI (Grupo de Investigación de la Pintura 

Rupestre Indígena) coordenado por Guillermo Munõz que, embora mais focado no 

altiplano, tem contribuído sistematicamente para a reflexão teórico-metodológica acerca 

dos registros rupestres sul-americanos desde os anos 70. Na Venezuela os importantes  

trabalhos de Sujo Volsky (1975),  de Kay e Franz Scaramelli (1992, 1993a, 1993b, 

2006)  e de John Greer (1995, 2001) complementam o quadro. Para a Guiana e Caribe 

as referências são Denis Williams (1985, 2003) e C.N. Dubelaar (1986). Estes trabalhos 
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formam um core referencial importante para pensarmos a arte rupestre no rio Negro, 

pois, nas obras desses autores estão contidas as teorias e práticas metodológicas da 

arqueologia rupestre no NW Amazônico. 

Na Amazônia Colombiana, décadas de 50 e 60 do século XX,  investigações 

etnobotânicas e antropológicas (Reichel-Dolmatoff 1967, 1971, 1976, 1978; Schultes 

1957; Schultes & Hofmann 1982), basicamente, iniciam uma linha de pesquisa 

interessante problematizando a conexão da atividade gráfica sócio-ritual e individual 

ameríndia com  o uso de plantas alucinógenas. São proeminentes as observações acerca 

do Caapi, também chamada de Yajé, ou Ayhuasca (Banisteriopsis caapi, B. inebrians, 

aditivadas por folhas de Psichotria viridis, P. cartahaginensis, ou B. rusbyana contendo 

os alcalóides psico-dinâmicos n,n-dimetil triptamina e harmina, e, beta-carbonilos 

harmalina e  d-tetraidroarmina [Schultes & Hofmann 1982]) a partir de estudos de caso 

entre os povos Tukano do Uaupés colombiano. Segundo Reichel-Dolmatoff (apud 

Schultes & Hofmann 1982:121):  

“Prácticamente todos los elementos decorativos [...] se dice [...] derivan de la 

imagerinería alucinatoria [...] Los ejemplos más significativos son las pinturas de los 

frontispícios de las malocas [...] algunas veces [...] representan al señor de los 

Animales de Caza. [...] Cuando se hacen preguntas sobre estas pinturas, los indios 

sencillamente contestan: ‘Esto es lo que vemos cuando bebemos Yajé...’”     

O caso de Reichel-Dolmatoff  é emblemático e acerca dele abriremos aqui um 

breve parêntese. Este autor demonstra as implicações arqueológicas da cosmologia 

visual alucinogênica dos Tukano em relação aos petróglifos da área:   

“O problema (da atividade gráfica tradicional dos Tukano estar ‘condicionada’ pelo uso 

do Caapi) torna-se mais complexo se for considerado do ponto de vista da inspiração artística. 

É surpreendente observar que muitos dos motivos tratados acima aparecem com frequência nas 

inscrições (petróglifos) em pedra e pictografias da região, e mesmo além de seus limites. 

Tampouco seria difícil encontrar paralelos desses motivos em outras manifestações pré-

históricas como, por exemplo, na decoração de cerâmicas, em talhas de pedra de antigas 

culturas indígenas. Poder-se-ia opinar que se trata de motivos tão elementares que podem 

surgir independentemente em qualquer lugar e época; são círculos, losangos, pontos, espirais, 

e pouco mais. São, porém, verdadeiramente tão elementares?  Seria difícil querer afirmar que o 

signo da porta e da exogamia sejam formas básicas. Seria melhor pensar em grandes zonas 

culturais onde, desde tempos imemoriais, se consumia certo alucinógeno e se formava, baseada 

nele, uma interpretação tradicional que, desta forma,  criou um verdadeiro estilo artístico. 

Poderia então, a arqueologia nos guiar para uma zonificação de tais sistemas simbólicos? 

Supondo que o uso do alucinógeno na América Indígena é muito antigo e geralmente 

relacionado com a esfera mágico-religiosa, também se pode supor que os objetos de uso 

cerimonial foram manufaturados e decorados por especialistas, ou, pelo menos, por pessoas 

que partilhavam o simbolismo religioso de sua cultura” (Reichel-Dolmatoff 1976:89-90).  
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A proposição e o problema por ele identificado se endereçam diretamente ao 

nosso trabalho, inicialmente por dois fatores, um de ordem geográfica e hidrográfica, 

pois ambos tratam da bacia do rio Negro no NW amazônico o que pode se correlacionar 

com uma mesma grande área cultural onde estamos iniciando a zonificação de tais 

sistemas simbólicos.  Outro de ordem morfológica, pois os motivos analisados por 

Reichel-Dolmatoff  também se apresentam na amostra aqui trabalhada, o que inclusive 

corroboraria a perspectiva de que os petróglifos do alto Negro estariam relacionados 

estilísticamente com os petróglifos do baixo Negro.  

Contudo, da forma como as entendemos, essas proposições apresentam dois 

problemas de base, um de ordem metodológica e outro de ordem epistemológica: (1) 

foco em comparações formais de motivos isolados, isto é, entre morfologias de 

unidades gráficas; e (2) irrefutabilidade  da consecução causal entre ingestão ritual de 

plantas alucinógenas e gravuras rupestres, mediada pela teoria dos fosfenas e pela 

evidência etnográfica e etnobotânica. Todavia, a abordagem, ou, Gestalt Reichel-

Dolmatoffiana, abduziu as  perspectivas etnográfica e arqueológica, convertendo-as 

num  todo que não se reduz à suas partes (e que caracterizaria nossa premissa a respeito 

de uma epistemologia relacional entre formal e o informado). Considerando a 

investigação dos registros rupestres, o autor  transpassa a etnografia rupestre 

(sincrônica: os vivos e as gravuras como fim da análise em si mesma) para uma 

etnoarqueologia rupestre, considerando-se as implicações diacrônicas das relações entre 

os vivos e as gravuras, problematizando as relações entre os mortos e as gravuras.  

Semelhante à Reichel-Dolmatoff, Fernando Urbina (1992, 1993, 2000)  

desenvolve pesquisas relevantes com  seus colaboradores indígenas, principalmente os 

Uitoto na bacia do rio Caquetá, que no Brasil ganha o nome de rio Japurá. Uma 

diferença sensível entre os estudos rupestres  no altiplano e na planície amazônica é o 

componente étnico-interpretativo. Se no Altiplano aparentemente a colonização 

impactou consideravelmente as tradições culturais indígenas pré-colombianas, impondo 

a quasi-exclusividade de um método formal, na região amazônica subsistiram 

fortemente tradições indígenas de interpretação mitológica dos petróglifos, permitindo 

uma abordagem ‘etnoarqueológica’ vinculada ao processo de atribuição de funções e 

‘significados’ mito-cosmológicos e sócio-religiosos à arte rupestre, referindo-se 

principalmente aos petróglifos ribeirinhos. O trabalho de  Fernando Urbina, portanto, é 
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marcado pela interface mito e registro rupestre e se alicerça num método informado 

(Chippindale & Taçon 1998)  pelas tradições indígenas, na trilha de Reichel-Dolmatoff.  

O pesquisador Guillermo Munõz, do Gipri (Grupo de Investigacion de Arte 

Rupestre Indigena), ainda na década de 70 (Munõz 1985
24

) propôs uma metodologia 

específica e rigorosa para fazer os levantamentos de arte rupestre, um Método Formal, 

vinculada ao rigor científico da investigação arqueológica mais geral, semelhante ao 

que, por exemplo, Guidon, Prous, Schmitz, Pessis, Martin, Lage e Pereira vêm fazendo 

no Brasil desde os anos 70. Embora, os estudos de Munõz tenham se concentrado no 

altiplano colombiano, ele identifica um problema de envergadura ampla em que, 

semelhante ao Brasil, os registros rupestres se encontram pouco, ou não se encontram, 

contextualizados às sequências e tipologias crono-culturais arqueológicas na Colômbia. 

Acerca disso Munõz (2006, p.97-99) nos diz:  

“Long periods of occupation have been proven by studies on hunter-gatherer 

communities (Correal, Van der Hammen-1970) permitting us to construct a complete image of 

the ethnic groups who lived in Colombia as far back as 12,000 B.P. During this investigation, 

Colombian archaeologists have worked in some of the study areas and have been able to 

describe the climatic history (flora and fauna), as well as the conditions encountered by local 

ethnic groups, some of whom possibly made rock art. Nevertheless, connections between the 

archaeological studies and the documents about rock art in those areas do not exist yet, so there 

is nothing to allow us to widen paths into the study of rock art and its interpretation (…) In 

general, for all the country, there are no archaeological works that permit rock art to be dated, 

and neither is it possible to designate one or various ethnic groups as the rock artists. 

Furthermore, no information exists about the age of the rock art itself, or the duration and 

dissemination of it throughout time as a cultural tradition.”  

Para a Guiana, os trabalhos de Denis Williams (1985 e 2003) formam hoje um 

conjunto de dados concernentes às gravuras rupestres bastante robusto apesar de voltado 

para uma área amostral relativamente extensa abarcando a Guiana e a região nordeste 

do estado de Roraima, Brasil, e de ser, por isso mesmo, superficial analiticamente, ainda 

assim, trata-se de uma ordenação preliminar que ultrapassa o nível descritivo. De 

maneira geral, Williams considera sua amostra representativa da região do norte 

Amazônico, Guiana e Caribe, e define a partir dessa base uma única unidade analítica 

dotada de homogeneidade interna, o Guiana Shield Complex. Esta classe mais geral 

estaria subdividida em graphic types, or, motif complex classes e que mais tarde (2003) 

chamou de tradições rupestres: Aishalton (figurative type) seria uma classe composta 
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 GIPRI y la Investigación del Arte Rupestre (Propuesta Metodológica), Congreso de Americanistas, 

Bogotá, 1985. 
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por grafismos figurativos, diversos biomorfos e grafismos abstratos que associa a uma 

colonização pré-cerâmica por caçadores-coletores arcaicos; o Fishtrap type composto 

pelo que ele interpreta como diversos tipos de armadilhas de peixe e associa ao manejo 

de recursos aquáticos e ribeirinhos, mas, de fato,  o que se apresenta, são grafismos 

abstratos que guardam semelhança com tais artefatos da cultura material ameríndia, 

também relacionado a caçadoes-coletores–pescadores arcaicos; e o Timehri type que 

possui um marcador emblemático, em geral antropomórfico com projeções radiais de 

segmentos de reta saindo da cabeça e ao longo do corpo, semelhante a um traje de fibras 

de palmeira com correlatos etnográficos associado aos Arawak (Koch-Grünberg 1907)  

e que Williams associa à colonização de agricultores ceramistas saladóides datada por 

ele em 2.000 Anos AP. Portanto, em sua cronologia relativa Williams estabelece duas 

tradições arcaicas e uma tradição rupestre para agricultores ceramistas (Arawak ?).   

Na interpretação geral para o fenômeno gráfico Williams adota a visão de 

Reichel-Dolmatoff (1971) quando este interpreta os petróglifos do rio Uaupés, alto 

Negro, dentro da cultura Tukano e relaciona as gravuras ribeirinhas a uma função de 

controle mito-ritual-ecológico sobre a qual Greer (2001:686) faz uma boa síntese:  

“Tukano culture is based on a symbiotic ralationship between humans and animals 

used as food, in which access to dietary resources is regulated and permitted by mythological 

Master of Animals (and similar counterparts), with requests made to him by village shamans, 

and with responding cultural actions controlled by shaman. Petroglyphs reflect the need to 

maintain equilibrium between humans and animals and preserve the biotic equilibrium for long 

term human survival.” 

A interpretação de fundo ecológico-funcionalista, que Williams retira de 

Reichel-Dolmatoff,  apresenta o mesmo problema da construção de significados novos 

para uma ‘arte’ antiga, e desconsidera, entre outras coisas, a ruptura histórico-cultural  e 

ecológica (no caso de grupos do holoceno médio) que certamente existe entre os 

Tukano atuais (ou qualquer etnia viva) e os autores dos registros rupestres, entre os 

quais se impôs o trauma generalizado e radical da colonização européia (Neves 1998; 

Wright 1998; Hemming 2009), que provocou em última instância uma brutal 

plasticização dos sistemas ontológicos ameríndios. O mérito de Williams, no entanto, 

além do inventário colossal, é chamar a atenção para que uma moldura reflexiva e 

classificatória do fenômeno gráfico pré-histórico deve estar pautada por uma 

perspectiva sócio-cultural e não pela abordagem da história da arte. (Williams 1985; 

Greer 2001).  Os tipos que Williams identifica indicam variabilidade interna ao corpus,   
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e nesse aspecto se coaduna aos trabalhos de  Ribeiro, Corrêa e Miller na Amazônia 

brasileira sobre os quais falaremos mais adiante. Fato é que, esta conjuntura marcada 

pela heterogeneidade gráfica é uma referência para os estudos amazônicos, como o 

próprio Mentz Ribeiro (1986 e 1987) sinaliza ao encontrar o estilo Aishalton (Williams, 

1985), em sítios de Roraima.   

C.N. Dubelaar (1986) foi outro dos pioneiros, se dedicou aos petróglifos do 

Caribe, mas tambem percorreu o norte da América do Sul, sendo sua obra 

marcadamente inventarial. Ou seja, dedica-se a montar uma base dados ampla e 

sistemática, rigorosa. Seu livro The petroglyphs in the Guianas and adjacent areas of 

Brasil and Venezuela: An Inventory; With a Comprehensive Bibliography of south 

American and Antillian Petroglyphs publicado em 1986 constitui-se em documento 

importante. O mérito de Dubelaar e de Williams é que foram os primeiros a aplicar os 

princípios da pesquisa sistemática baseada em problemas arqueológicos na região, e ao 

se dedicarem axaustivamente à prospecção de sítios conseguiram fazer um 

levantamento amplo principalmente na Guiana e no Caribe. Semelhante ao que Edithe 

Pereira vem fazendo no Pará. Estes foram, assim, grandes cartógrafos da arqueologia 

rupestre amazônica. 

Na Venezuela os trabalhos de Jeannine Sujo Volsky (1975) foram importantes. 

Sua  dissertação de mestrado orientada pela arqueóloga Alberta Zucchi, serviu de marco 

referencial para a sistematização da pesquisa venezuelana com registros rupestres a 

partir dos anos 70. Em seu trabalho, além de uma compilação da literatura de referência, 

a autora propôs uma metodologia rigorosa de documentação e análise estatístico-

quantitativa que influenciou a pesquisa venezuelana subsequente (Sujo Volski 1976, 

1978; Scaramelli 1992, et al. 1993a; Tarble 1990, 1991 e et al. 1993b). 

Kay e Franz Scaramelli (1992, et al. 1993a; Tarble 1990, 1991, et al. 1993b), 

bem como, Alberta Zucchi (2002, 2010), vêm desenvolvendo pesquisas arqueológicas 

sistemáticas no alto e médio rio Orinoco, desde os anos 70-80 conectando uma ampla 

base de dados, arqueológicos, etnográficos, etnohistóricos, linguísticos e paleo-

ecológicos. Os registros rupestres têm sido investigados nesse amálgama analítico, e 

como consequência encontram-se mais contextualizados ao registro arqueológico 

venezuelano. Nesse aspecto o contraste é sensível em relação à Amazônia Brasileira e 

Colombiana. 
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Uma síntese compreensiva e relevante, embora mais focada em pictografias 

(pinturas rupestres) foi desenvolvida por John Greer (1995, 2001) na região amazônica 

de Puerto Ayacucho, SW Venezuelano. Ele pesquisou dezenas de sítios com pinturas e 

gravuras rupestres e fez uma ampla correlação com os dados da pesquisa arqueológica 

venezuelana e sul-americana o que lhe permitiu definir uma seqüência cronológica 

relativa pré-cerâmica e cerâmica para manifestações rupestres que recuariam até o 

holoceno médio, cerca de 6.000 anos a.p. (Greer 2001: 690) indo até o período 

histórico, baseando-se em superposições gráficas e em dados contextuais, assumindo 

que poderiam existir registros rupestres anteriores a 6.000 anos.  

É provável que no início do holoceno entre 10.000 e 9.000 anos a.p. já houvesse 

atividade gráfica pictórica difundida em toda região amazônica.  Há indicações na 

literatura (Greer 1995, 2001; Pereira 2003; Bednarik 1989; Pessis 2002, 2004; Koch-

Grünberg 2010[1907]; Williams 1985; Munõz 2006; Scaramelli & Scaramelli 2006) de 

que os petróglifos teriam uma antiguidade equivalente, com potencial tafonômico de 

serem até mais antigos por se tratar de uma técnica invasiva no corpo rochoso em que a 

matéria rochosa é removida, teriam uma capacidade de sobrevida aos processos 

tafonômicos superior às pinturas rupestres (aplicação de pigmento sobre a superfície 

rochosa). Portanto, poderiam ter sobrevivido do pleistoceno até nossos dias com maior 

probabilidade do que pinturas rupestres. 

2.III. Registros Rupestres na Amazônia Brasileira 

Tradicionalmente a fonte privilegiada da arqueologia amazônica tem sido o registro 

cerâmico. Deve-se isto à abundância de ocorrência enquanto cultura material mais 

expressiva no registro arquelógico regional, bem como, às linhas de pesquisa 

historicamente desenvolvidas na região, sistematicamente desde os anos 50 (Meggers & 

Evans, 1957; Hilbert, 1958) que privilegiavam a análise da cerâmica como marcador 

cultural do Formativo em diante (desde 3.000 anos a.p. [e.g., Heckenberger]). Neste 

cenário, o design dos problemas arqueológicos amazônicos não contemplava uma 

perspectiva arcaica, muito menos paleoíndia, para ocupações pré-cerâmicas, onde em 

outras regiões do Brasil e das Américas a maior parte dos registros rupestres estava 

sendo arqueologicamente contextualizada.  
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Por outro lado, o estudo arqueológico das gravuras rupestres amazônicas 

apresenta sérias restrições. Apesar de não-especialista, Hemming (2009: 274) dá uma 

boa idéia do cenário quando afirma com certa imprecisão, mas corretamente em linhas 

gerais, que: “Hundreds of rock outcrops, rapids and caves throughout tha Amazon’s 

tributaries carry engraved designs. These petroglyphs are impossible to date, difficult to 

interpret, and often eroded by water cascading over them.” 

Edithe Pereira (2003) do Museu Paraense Emílio Goeldi, pioneira no estudo 

arqueológico da arte rupestre na Amazônia brasileira, afirma que “essa opção de 

pesquisa gerou um desequilíbrio no nível de informação entre cerâmica e as figuras 

rupestres da região, o que implicou um conhecimento fragmentado da pré-história 

amazônica”.  

A arqueologia rupestre na vastidão amazônica apresenta-se  heterogeneamente 

implantada, com áreas mais conhecidas e pesquisadas e áreas onde muito pouco foi 

feito. Situamos a Amazônia Oriental brasileira na primeira classe e a Amazônia 

Ocidental brasileira na segunda, ainda menos favorecida. Portanto, aqui daremos mais 

atenção à porção Ocidental, até, pois, trata-se do recorte geográfico deste trabalho, 

considerando o setor  NW, onde está situada a bacia do rio Negro (o IBGE considera a 

área integrante da Amazônia Setentrional). Optamos por dividir nossa exposição 

histórica em, inicialmente, 2 tópicos a partir de suas agendas teórico-metodológicas 

diferenciadas e cronologicamente situadas. Assim, temos as fases pré-científica e 

científica, uma proposição que derivamos, em linhas gerais, da periodização proposta 

por Pereira (2003).  Em seguida damos ênfase às diferenças nas agendas investigativas 

por geografia, em que pese aí a arqueologia rupestre nos países que integram o arco do 

NW amazônico. Por fim, mergulhamos no rio Negro e debatemos as possibilidades de 

datação para arte rupestre amazônica 
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2.III.a. Fase Pré-Científica25 

As primeiras referências aos petróglifos (gravuras rupestres) na Amazônia Ocidental 

brasileira são encontradas em relatos de viajantes, naturalistas e antropólogos do século 

XIX e começos do XX. Vários destes viajantes, naturalistas e eruditos de amplo 

espectro, assinalaram a ocorrência de gravuras rupestres ao longo da bacia do rio Negro, 

principalmente no seu alto curso nos rios Uaupés e Içana, bem como, no rio Japurá, e no 

médio Amazonas, no rio Urubu (Spix & Martius 1976 [1821]; Wallace 1974 [1889]; 

Stradelli 2009 [1883,1890]; Koch-Grünberg 2010 [1907], 2005 [1909]; Ramos 1930). 

 Alguns desses autores chegaram a elaborar as primeiras tentativas de análise 

dos registros rupestres, porém, destituídos de um quadro teórico-metodológico 

arqueológico. Proeminentemente, figuram Stradelli, Koch-Grünberg e Bernardo Ramos. 

O epigrafista e numismata Bernardo Ramos desenvolveu um complexo método de 

fragmentação da informação visual e reordenamento morfológico, que julgou lhe 

permitir a tradução dos registros rupestres do fenício ao hebráico com a ajuda do Rabino 

da sinagoga de Manaus nos anos 20, negando-lhes a origem ameríndia. Em certa 

medida, oposto a ele temos o detalhado inventário de Koch-Grünberg na obra 

Südamerikanische Felszeichnungen (1907) que se configura no mais amplo 

levantamento cartográfico dos locais com gravuras rupestres no ARN, permitindo a re-

localização aproximada desses sítios na área.  

Koch-Grünberg  reconhece a orígem indígena mas destitui a gravura de qualquer 

significação sócio-cultural complexa, embora, todos os locais assinalados e muitos 

outros, estivessem (e estão) vivamente presentes nas tradições orais, mitologias e 

cosmologias, dos grupos indígenas alto-rionegrinos, tendo sido esse contexto, de 

primeira ordem, que possibilitou a localização cartográfica dos petróglifos. Grünberg 

não prospectou rochas, ele prospectou narrativas e informes orais, que o levaram até as 
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 Não estamos adotando aqui o conceito de pré-ciência de Griffin (1984) que encerra nossa Introdução, 

isto é, como parte integrante do processo científico, mas simplesmente como um conjunto de observações 

feitas pela ótica de outra agenda, diferente em método e em epistemologia, da que perseguimos 

(arqueologia científica). Pré se refere aos usos e abusos anteriores à preocupação da moderna 

antropologia social com os petróglifos amazônicos, podemos ainda distinguir uma fase Proto referente à 

transformação que confundimos com a obra de Reichel-Dolmatoff. Situamos, pois, a fase Pré na transição 

século XIX e XX, encapsulando a fase Proto nos anos 50 e 60 do século XX. Trata-se, contudo, de uma 

periodização arbitrária e que pode ser expressa com outros marcadores e cronologias, dependendo, em 

parte, da região da Amazônia referida. Tenhamos em mente que, grosso modo, nos referimos à porção 

NW da Amazônia ocidental brasileira. 
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rochas gravadas, e lá chegando descartou, em certo sentido, o mesmo conhecimento 

tradicional que tinha-lhe possibilitado o acesso aos sítios em primeira-mão.  

Podemos dizer que entre Grünberg e Ramos há uma involução (se 

considerarmos erroneamente a Evolução como fenômeno progressivo-direcional). 

Enquanto o primeiro pensa e escreve sobre gravuras na década de 90 do século XIX e 

na primeira década do seguinte, o segundo entra em cena, com seu método 

esdruxulamente erudito, a partir dos anos 20 do século passado, ou seja, 20 anos depois. 

Se Grünberg não relevava a interpretação ameríndia da arte rupestre, considerando-a 

desligada histórico-culturalmente dos autores originários, reconhecia, ao menos, sua 

proveniência cultural indígena, o que para Ramos era uma quimera, preferindo este 

recorrer ao hiperdifusionismo bíblico com associações à história antiga euroasiática.  

Com Stradelli, anterior aos dois supracitados (década de 80 do século XIX), 

temos uma preocupação cartográfica semelhante a de Grünberg, mas com dois avanços 

significativos: (1) considerava importante a disposição espacial entre os grafismos no 

painel, tentando ser fiel a essas performances espaciais encenadas em sua 

documentação, e nisso anteciparia a abordagem cenográfica, inaugurada por Max 

Raphael (1945; apud Lewis-Williams 2004) aplicada ao estudo das composições como 

unidades analíticas e não da figura isolada (que redundará posteriormente no estudo de 

sintaxe gráfico-rupestre [e.g., Sauvet 1979; Lewis-Williams 1976) valorizada na 

abordagem semiótico-estrutural [e.g., Conkey 2001]); e (2) a explicação fornecida pelos 

informantes indígenas passava a ser valorizada com status de significado simbólico dos 

grafismos. Stradelli parte para uma tentativa de entender a dimensão semântica das 

gravuras, cracking the code, semelhantemente a Ramos, mas adotando uma postura de 

abertura e compreensão das tradições orais indígenas como chave decodificadora. De 

fato, podemos dizer que, com isso, Stradelli fundava a etnografia da arte rupestre 

brasileira, talvez sul-americana. Ironia da história investigativa, o olhar mais 

contemporâneo, em termos de uma epistemologia relacional entre o formal e o 

informado, é o mais antigo dos três citados, e o menos academicamente treinado.  

Passada essa fase inicial de atenção à arte rupestre por parte da arqueologia pré-

científica imiscuída aos naturalistas, viajantes, etnólogos, etc., voltamos a uma fase de 

ostracismo rupestre que acompanha, basicamente, o surgimento e amadurecimento da 

arqueologia científica amazônica, onde figura de maneira importante o Pronapa 
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(Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas) de 1965 a 1970, que redundou no 

Pronapaba, específico para a Bacia Amazônica e que durou até meados da década de 70. 

Para o Programa, os registros rupestres eram considerados uma variável pouco 

informativa do registro arqueológico, para não dizer ‘negligenciável’.  

2.III.b. Fase Científica (Arqueológica) 

A partir da segunda metade da década de 80, foram executados três estudos 

arqueológicos focados em registros rupestres na Amazônia Ocidental brasileira: um em 

Rondônia (Miller 1992), outro no Amazonas na área da hidroelétrica de Balbina 

(Miranda 1994) e um terceiro em Roraima nas proximidades de Boa Vista (Ribeiro et 

al. 1986, 1987). Os trabalhos de Eurico Miller (1992) nas bacias dos rios Abunã e 

Madeira em seu alto curso (Rondônia) levaram este autor a identificar três estilos de 

gravuras rupestres definidos como estilo A, B e C. O estilo A se caracterizava pela 

técnica da picotagem, figuras geométricas, zoomorfos complexos e máscaras estilizadas. 

O estilo B também definia a técnica como picotagem, mas o motivo principal são 

antropomorfos frontais. Tanto A quanto B ocorrem em ambas as bacias percorridas. O 

estilo C só foi identificado num único sítio e apresenta-se pela técnica de incisões em 

“v” com muito geometrismo e mascaras antropomorfas triangulares. Miller não 

encontrou elementos que relacionassem as gravuras com as ocupações cerâmicas e pré-

cerâmicas da sua região de estudo (Pereira 2003: 28) configurando-se a arte rupestre 

numa variável arqueológica isolada e sem contexto como ocorre com a maior parte das 

gravuras rupestres no Brasil. 

O estudo de Marcos Miranda Corrêa (1994) se concentrou em gravuras rupestres 

na área de impacto direto do lago da Usina Hidrelétrica de Balbina (Presidente 

Figueiredo, Amazonas) onde foram localizados 22 sítios rupestres na bacia do rio 

Uatumã e dois “estilos” puderam ser definidos, Pitinga e Uatumã-Abonari: 

 “...o primeiro caracteriza-se pelo predomínio de motivos geométricos e pela presença 

de máscaras (chamadas pelo autor de motivos culturais), enquanto o segundo caracteriza-se 

pelo predomínio de figuras zoomorfas, pela ausência de máscaras e por raros geométricos 

(Miranda, 1994, p.145)” (apud Pereira, 2003, p. 26).  

Pedro Mentz Ribeiro (1985, 1986, 1987) executou um grande levantamento de 

pinturas e gravuras rupestres de sítios ameaçados por depredação no entorno da capital 

de Roraima e em algumas bacias próximas. Definiu dois estilos para as pinturas 
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encontradas (Parimé – formas abstrato-lineares e Surumu – signos representativos 

naturalistas [Pereira 2003, p. 27]) e um para as gravuras baseando-se na classificação 

de Denis Williams (1985) para o estilo Aishalton.  

Os Três estudos definiram modalidades de registros rupestres diferentes para 

suas respectivas áreas de pesquisa assinalando indícios de heterogeneidade gráfica entre 

corpora, que implicariam em estilos distintos de registros rupestres regionalmente 

dispersos. Abrindo-se a perspectiva de uma diversidade cultural e, ou, sócio-ritual  

subjacente às manifestações gráficas rupestres na Amazônia Ocidental brasileira. 

Particularmente, o estudo de Corrêa pode ter uma implicação direta em nosso trabalho 

por dois fatores: primeiro, a proximidade geográfica entre as duas áreas, embora as 

bacias do Uatumã e do Pitinga não se conectem com a bacia do Negro; segundo, os 

atributos definidores para seus dois estilos parecem, em princípio, corresponder a dois 

dos três perfis estilísticos identificados em nossa área amostral. Apesar de não ter sido 

possível um exame direto das imagens da pesquisa de Corrêa, pela descrição geral 

desses tipos estilísticos, estamos inclinados a postular relações entre as duas amostras. 

Assim, conjectural e tentativamente, relacionamos o estilo Uatumã-Abonari ao estilo 

Iaçá (geométricos e faces geometrizadas), bem como, os estilos Pitinga e Unini 

(majoritariamente zoomórficos). Abre-se aqui uma problemática acerca da 

regionalização desses estilos, e de uma consideração dos mesmos numa malha 

geográfica mais ampla, como Pereira (1990, 1994, 1996, 2003) tem há longo tempo 

proposto. Em princípio, uma relação estilística entre a área investigada por Corrêa e a 

estudada por nós parece ser procedente. 

A questão que Prous propôs em 1992 (a primeira tentativa de  inserção da arte 

rupestre amazônica numa síntese arqueológica brasileira de amplo espectro, segundo 

Pereira [2003]) acerca da Tradição Guiano-Amazônica de Pinturas e Gravuras 

Rupestres, eminentemente antropo-céfalo-mórfica (com traços faciais como elemento 

distintivo) de ampla dispersão na bacia Amazônica, não é contradita por nossos 

resultados. De fato, um dos perfís estilísticos (Jaú) detectados na área investigada pode 

ser equacionado a uma manifestação dessa classe mais geral definida por Williams 

(1985), defendida por Prous (1992) e corroborada pelos estudos de Pereira (1994; 

2003). Porém, os outros dois estilos não se adequam à macro-caracterização da Tradição 

Guiano-Amazônica, sobremaneira o perfil zoomórfico do estilo Unini. Esses 
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indicadores mostram que a diversidade estilístico-rupestre amazônica é superior ao 

esquema mono-tradicional, o que pede a consideração de outros cenários. De fato, até 

onde nos é dado saber, a Amazônia é tão (mega) diversa em estilos rupestres como o 

resto da América do Sul. Esses estilos estão vinculados â tradições maiores, que 

precisam ser definidas e zonificadas, como no caso da Tradição Guiano-Amazônica 

com suas várias expressões intra-regionais. A evidência material atualmente disponível, 

marcada por diversidade estilística de alto contraste, sugere a existência de mais de uma 

‘tradição rupestre’  nas gravuras do rio Negro. 

Com referência a dados cronológicos somente a escavação de Mentz Ribeiro no 

sítio Pedra Pintada, um abrigo com pinturas na terra indígena São Marcos na região de 

bosques secos (lavrado) de Roraima, permitiu o estabelecimento de uma datação 

absoluta de 4.000 anos a.p. para um nível arqueológico com material corante (hematita, 

hematita processada - pigmento - e fragmentos de parede pintada), mas, sem relação 

evidente com os grafismos do painel (Pereira 2003).   

Basicamente, a estes três estudos citados se resume a pesquisa arqueológica com 

arte rupestre na Amazônia Ocidental brasileira
26

. O que é decididamente insuficiente e 

caracteriza, portanto, o estado da arte atual numa fase embrionária de nosso 

conhecimento.   

Na porção oriental da Amazônia brasileira, a investigação dos registros rupestres 

tem avançado graças aos trabalhos de Edithe Pereira e sua equipe do Museu Paraense 

Emílio Goeldi. Esta pesquisadora obteve importantes resultados na sistematização 

arqueológica de diversos conjuntos gráficos rupestres ao longo de mais de 20 anos de 

pesquisas dentro das fronteiras do Pará,  e fora, no Tocantins, Maranhão e Amapá 

(Pereira 1990, 1996 e 2003).  Caracterizando uma obra monumental pela sua 

extensividade.  

                                                           
26

 Antes do fechamento desta tese mais uma pesquisa sobre registros rupestres amazônicos veio a ser 

concluída, trata-se da dissertação de mestrado de Maria Coimbra (2010), pelo Ppgh-Unir, versando sobre 

gravuras rupestres no município de Presidente Médice, RO. Uma outra pesquisa de mestrado, da aluna do 

Mae-Usp Marta Cavallini, se encontra em estágio avançado e está focada  no entendimento das relações 

contextuais entre terras pretas e gravuras rupestres no rio Urubú, médio Amazonas. Ambas pesquisas são 

valiosas, pois, contribuem para nossa, ainda muito incipiente, compreensão sobre o tema. 
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Pereira (2003), aos moldes de Dubelaar (1986) também executou um exaustivo 

levantamento bibliográfico acerca de referências à arte rupestre amazônica permitindo a 

identificação de “três áreas de concentração de registros rupestres: O noroeste do 

Pará, os cursos baixo e médio do rio Xingú e a bacia dos rios Araguaia e Tocantins”, a 

partir daí delimitou suas áreas de investigação mais intensiva. Observa-se que este tipo 

de trabalho, um inventário sistemático de grandes proporções e de longa duração, é a 

base de dados ideal para se proceder ao trabalho analítico a médio-longo prazo onde 

diferentes corpora de registros rupestres são classificados e geograficamente situados 

num grid estilístico regional. 

Se para a porção ocidental, o marco cronológico para os registros rupestres foi a 

escavação da Pedra Pintada por Mentz Ribeiro, para a porção oriental o marco 

cronológico para os registros rupestres foi o trabalho de Anna Roosevelt (et al. 1996, 

2002) na homônima Gruta da Pedra Pintada, ou Gruta do Pilão (Pereira 2003), com 

pinturas rupestres em Monte Alegre, Pará, no início dos anos 90.    

Datações dos níveis basais da estratigrafia arqueológica da Gruta do Pilão 

relacionados à ocorrência de fragmentos de hematita (óxido de ferro) com marcas de 

abrasão para produção de pigmento vermelho trouxeram a marca de 11.200 anos A.P. 

Tais fragmentos foram arqueometricamente relacionados, a partir da razão Fe-Ti (ferro-

titânio) para diagnóstico de fontes comuns, com a tinta de algumas pinturas, permitindo 

afirmar que as pinturas amostradas e os ocres de onze milênios compartilhariam a 

mesma fonte exógena ao sítio e ao entorno. Abrindo a probabilidade dessas pinturas 

serem da mesma data que os ocres.   

Este raciocínio contextual situaria um possível início da prática gráfica no sítio 

já no final do pleistoceno dando margem para confirmação da hipótese de Roosevelt 

sobre uma ocupação paleoíndia na Amazônia por caçadores-coletores-pintores.  No 

entanto, não se sabe ainda se a prática gráfica datada por Roosevelt responde por todo 

corpus do sítio, provavelmente não. O painel rupestre principal apresenta muitas 

superposições indicando que o sítio foi usado repetidas vezes por muito tempo, desta 

forma, as composições picturais seriam diacrônicas, possuiriam diversas datas de 

execução,  sendo a data pleistocênica correspondente a apenas um momento pictural do 

abrigo. 
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Se adotamos como marcador inicial a descrição e interpretação de Spix & 

Martius em 1821, de gravuras no rio Japurá, até a publicação de Beyond the Milky Way 

de Reichel-Dolmatoff (1978), temos aí 157 anos de fase pré e proto-científicas nos 

estudos de registro rupestre na Amazônia brasileira, contrapostos a cerca de 30 anos de 

fase científica (com teoria e método arqueológico compatível à atual),  executada 

majoritariamente de maneira oportunística e dispersa numa área que cobre, 

praticamente, metade do continente. Como nos situa Pereira (2003, p. 29):  

“A imensidão geográfica da região, aliada ao início tardio dos estudos sobre os 

conjuntos rupestres na Amazônia exige a realização de um trabalho de base. É preciso 

procurar sítios, registrá-los, classificar as figuras, identificar semelhanças e diferenças e 

compor um corpus gráfico para cada área, além de contextualizar os conjuntos rupestres, 

inserindo-os na pré-história da Amazônia, que é o objetivo final do seu estudo.”  

2.III.c. A Investigação das Gravuras  Rupestres na Bacia do Rio Negro 

Com relação ao rio Negro em território brasileiro, apesar de ser uma província rupestre 

conhecida da etnologia e de ter sítios do alto e médio rio Negro assinalados no mapa do 

profícuo artigo de Williams de 1985 e em seu livro de 2003, Prehistoric Guyana, a 

investigação propriamente arqueológica de registros rupestres  na bacia Rionegrina, tem 

no presente trabalho um de seus marcos iniciais. 

Porém, salientamos que Michael Heckenberger (1997) prospectou o rio Jaú, um 

tributário do baixo rio Negro inserido em nossa área amostral, assinalando a ocorrência 

de diversos sítios cerâmicos e de pelo menos três conjuntos de gravuras rupestres entre 

o sítio pré-colonial e histórico da cidade de Velho Airão e o baixo rio Jaú. Também 

Marcos Corrêa em comunicação pessoal durante o Global Art 2009, reunião da IFRAO 

(International Federation of Rock Art Organizations) no Piauí informou que havia 

visitado em uma ocasião a região próxima à foz do rio Branco, “próximo à Pedra do 

Gavião” e teria encontrado alguns petróglifos, informando da publicação de uma nota a 

esse respeito em boletim da Sab no ano 2001, infelizmente ainda não tivemos acesso ao 

documento, mas provavelmente, teremos uma superposição de amostras. Algumas das 

imagens desta pesquisa foram reconhecidas pelo autor, sinalizando claramente a 

ocorrência de superposição. Consideramos, portanto, que a pesquisa preliminar de 

Corrêa antecipa a nossa e inaugura a Arqueologia Rupestre Rionegrina, efetivamente.  

No entanto, consideramos essas empreitadas incipientes e pontuais não gerando  

continuidade nem dados relevantes para a investigação rupestre na bacia, que ainda está 
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por ser feita em larga medida. Contudo, apesar de não haver coordenadas geográficas 

para os sítios, o estudo de Heckenberger especificamente serviu para sinalizar uma área 

amostral onde poderíamos começar o trabalho prospectivo no Negro, e na extensão dela 

reencontramos um sítio que Corrêa teria encontrado e que possivelmente seria o mesmo 

que Wallace encontrou no século XIX um pouco abaixo da foz do rio Branco, 

atualmente denominado Ilha das Andorinhas.  

Entre 2006 e 2008, Valle (2006, 2007, 2008, 2009a) com apoio da Fundação 

Vitória Amazônica (FVA), uma organização não-governamental com atuação sócio-

ambiental no médio e baixo Negro, prospectaram-se trechos do Parque Nacional do Jaú 

(Parna Jaú) e da Reserva Extrativista do rio Unini (Resex Unini). Neste processo foram 

reencontrados os sítios assinalados por Heckenberger e outros, se estendendo até o 

baixo curso do rio Unini. Uma terceira campanha em novembro de 2008, com apoio da 

WWF Brasil foi dirigida para a área de confluência com o rio Branco e para o baixo rio 

Jauaperi, um afluente menor. Foi possível assim, proceder inicialmente à localização 

geo-referenciada e documentação fotográfica das gravuras na área. Resultando, desta 

forma, na identificação de 3 sítios rupestres no rio Jaú, 2 sítios rupestres no rio Unini, 

mais 6 no rio Negro e 2 no baixo Jauaperi até aquele último ano (13 sítios).   

É preciso salientar o caráter oportunístico desses trabalhos prospectivos,  pois 

estamos atrelados primeiro às condições de vazante do rio Negro, e segundo, a 

oportunidades prospectivas vinculadas à cronogramas e roteiros expedicionários que 

não são definidos pelas prioridades arqueológicas, mas pelas agendas sócio-ambientais 

das instituições parceiras, o que, entre outras coisas, reflete-se em restrições logísticas, 

geográficas e cronológicas nas prospecções.  

De fato, ‘pegamos carona’ nas expedições de parceiros informais da arqueologia 

no Amazonas na perspectiva de termos acesso a determinadas áreas onde de outra forma 

não teríamos condições de chegar. É preciso situar que estamos tratando de uma área de 

difícil acesso, cuja a logística é cara, o que contrastou com falta total de apoio 

financeiro à esta pesquisa, até setembro de 2009, quando foi efetivada a bolsa Fapesp a 

qual o projeto se atrelou até dezembro de 2011.  
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Em 2010 houve uma grande vazante no rio Negro. Esta é uma condição 

fundamental para o trabalho prospectivo que depende de estações de seca drásticas
27

 e 

da queda extrema do nível da água no Negro para que possamos encontrar tais sítios. 

Foram efetuadas apenas três (3) incursões pontuais, todas em secas moderadas, e uma 

(1) mais extensiva, onde conseguimos percorrer toda a área amostral durante a seca de 

2010. Os treze (13) sítios identificados  até  2008  se tornaram  vinte e três (23) com a 

campanha de 2010. O que deixa claro o papel fundamental das vazantes pronunciadas. 

Foi possível ainda, a custos pessoais, prospectar incipientemente em março de 

2008 o alto rio Negro (ARN). Nesta vasta região demarcada em terras indígenas, os 

petróglifos abundam e apesar de conhecidos da antropologia social, nunca foram 

documentados e estudados sob o ponto de vista arqueológico. Uma prospecção 

arqueológica com apoio da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 

(FOIRN) foi direcionada para a bacia do rio Içana, tributário do alto Negro, permitindo 

a identificação de seis sítios rupestres, parcialmente submersos, entre o baixo e médio 

curso desse rio (Valle & Costa 2008).  

O esforço içaneiro, contudo, foi por demais preliminar o que nos impossibilita 

de tecer maiores comentários sobre a amostra e de relacioná-la com o material 

encontrado no baixo Negro, o que, de forma alguma, implica que tais relações não 

existam.  Mesmo diante da constrição amostral, o material do Içana nos é bastante útil 

enquanto grupo externo à área de estudo central (baixo rio Negro) para efeito de 

comparações mais gerais intra-bacia. Não trateremos, contudo, da exploração desta 

relação aqui. Podemos, todavia, especular a partir de nossas análises preliminares que 

no nível de motivos isolados, considerando-se suas morfologias constitutivas, temos 

detectado recorrências entre as duas áreas, mesmo que ainda pontuais, fato esperado por 

se tratar do mesmo rio (enquanto macro-sistema de interação informacional). Mas 

quanto aos outros atributos utilizados em nossa análise, a exemplo das combinações 
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  Tais fenômenos possuem relações causais complexas mas de uma forma geral,  estariam  relacionados 

ao evento climático El Ninõ no Pacífico, portanto respeitando um ciclo sazonal de 7 anos em média. Mas 

com o aquecimento global esses ciclos estão se alterando rapidamente (Ver Fearnside, F. 2007 As 

Mudanças Climáticas Globais e a Floresta Amazônica, in, A Biologia e as Mudanças Climáticas Globais 

no Brasil. Marcos Buckeridge (ed.), Universidade de São Paulo, São Paulo. A última dessas grandes 

secas se deu em 2005, portanto, a expectativa para um próximo evento dessa magnitude seria para a 

estiagem de 2012.  Infelizmente doutorado no Brasil tem 4 anos, caindo especificamente este numa janela 

cronológica desafortunada (2007-2011). Contudo, esse prognóstico pessimista elaborado em 2009 foi 

surpreendido por uma grande seca no ano de 2010, quando executamos a última prospecção na área. 
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cenográficas e tendências temáticas parece-nos que as províncias rupestres no rio Negro 

guardam propriedades específicas quando comparadas entre si. 

Se a relativa ausência de um contexto arqueológico para as gravuras conduz a 

um problema prático,  metodológico, a presença de um contexto etnográfico introduz na 

arqueologia rupestre amazônica um problema epistemológico.  Considerando-se que as 

gravuras ainda estão em uso sócio-ritual entre algumas populações indígenas da região, 

e, provavelmente, estiveram sendo refeitas e ressignificadas durante o período colonial 

e, possivelmente, até recentemente como, indiretamente, sugerem Koch-Grünberg 

(1907), Greer (2001),  Ortíz (1999), Xavier (2008) e Valle et al. (2008). Apesar de 

nenhum desses autores, ter presenciado o processo de produção, ou de retoque de uma 

gravura, documentaram,  porém,  um considerável repertório de meta-representações 

orais, com implicações míticas, cosmológicas e rituais encapsulando as gravuras 

rupestres. Um tesouro etnohistórico e etnoarqueológico, que por outro lado se converte 

num desafio epistemo-metodológico, com possibilidade de flagrante fracasso, pois, em 

nosso caso, vem sendo encampado por um pesquisador sem treinamento etnográfico, 

educado no método formal de estudo dos registros rupestres. Ou seja, completamente 

despreparado para lidar com  living rock art systems.  

Se o contexto arqueológico para as gravuras é rarefeito, do ponto de vista da 

detecção atual dos arqueólogos, observa-se a existência de um contexto etnográfico 

envolvendo os petróglifos, que não necessariamente, se converte na melhor  perspectiva 

analítica (abordagem  interpretativa), mas se trata de uma abordagem possível, 

complexa onto-epistemologicamente e teórico-metodologicamente, da coleta até a 

análise dos dados. A possibilidade, porém, de contextualização de um corpus de arte 

rupestre com um corpus mito-ritual Ameríndio, é bastante tentadora e em caráter de 

ensaio experimental, estamos apresentando uma tentativa de fusão analítica entre uma 

arqueologia rupestre e uma etnografia rupestre, com vistas a gerar reflexões de caráter 

etnoarqueológico acerca das gravuras do BRN. Estamos motivados por um conjunto de 

inquietações, questionamentos, perseguições e confrontações de idéias, distintas, mas 

complementares às análises descritivas, formais e estilísticas. Por fim, há uma condição, 

rara na experiência global de pesquisa com arte rupestre, de desenvolvermos uma 

‘epistemologia relacional’ (Bird-David 1999) entre métodos Formal e Informado, aos 

moldes da proposta metodológica de Chippindale e Taçon (1998). Já tocamos nesses 

pontos na Introdução e os desenvolveremos na Discussão. 
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2.III.d. A Datação de Gravuras Rupestres na Bacia do rio Negro 

Paralelo ao levantamento extensivo para documentarmos sítios rupestres, é 

preciso que se invista tempo e dedicação na procura e na investigação de sítios 

escaváveis (abrigados) que sejam portadores desse tipo de vestígio na região, para que 

possamos proceder, a exemplo de Mentz Ribeiro, Guidon, Pessis, Roosevelt,  Prous 

Greer, e mais recentemente, Neves e seus colaboradores, a um entendimento 

cronológico e contextual dessas gravuras rupestres. Não se sabe quando foram feitos 

nem se conhece a relação dos petróglifos com as outras variáveis do registro 

arqueológico regional, ou seja, com as múltiplas expressões da cultura material das 

ocupações pré-históricas ameríndias, para as quais a gravura rupestre ainda está, como 

no dizer caboclo, de “bubuia”. Isto é, flutuando fora dos esquemas taxonômicos e 

cronológicos dos pré-historiadores (historiadores de longa duração).  

Portanto, atrelado ao problema de contextualização arqueológica, esbarramos na 

ausência de datação absoluta, ou mesmo relativa para os petróglifos amazônicos. Sua 

imensa maioria não está associada a contextos deposicionais onde os pacotes 

sedimentares arqueológicos,  potencialmente relacionados aos registros rupestres, 

podem ser investigados. A maior parte dos petróglifos amazônicos conhecidos, via de 

regra, além de estarem a céu aberto, se encontram diretamente posicionados junto aos 

rios e igarapés estando, portanto, sujeitos a submersão sazonal, o que implica na ação 

erosiva das correntes e da sedimentação fluvial. O que nos leva a um quadro tafonômico 

desanimador, pois, observa-se um forte intemperismo físico-químico e biológico 

característico da sazonalidade hidratação/insolação, da latitude equatorial, do 

ecossistema de floresta tropical úmida, da acidez dos rios de águas pretas e da abrasão 

de partículas sólidas em suspensão nas águas brancas (em nosso caso, a carga suspensa 

do rio Branco). 

Contudo, temos expectativas para obtenção de um quadro cronológico 

absolutamente datado relacionado à gravura rupestre amazônica, ainda que fora da área 

diretamente pesquisada. Essas expectativas não se realizaram nesta tese, por questões de 

viabilidade operacional, mas nem por isso se tornaram menos relevantes. Constituindo-

se, pois, numa agenda investigativa a ser potencialmente implementada e de primeira 

necessidade. Assim, aqui apresentaremos mais nossas expectativas do que resultados 

concretos. 
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Vamos sair um pouco do curso direto do rio Negro, mas ainda dentro de nossa 

unidade geo-hidrográfica geral (a bacia do rio Negro),  rumo ao alto curso de um de 

seus tributários,  o rio Jauaperi, que penetra em nossa área amostral. Lá identificamos 

um sítio abrigado portador de gravuras rupestres denominado Pedra do Sol (outrora 

denominado Arara Vermelha
28

 [ver figura 1, 2 e 3]) situado  no município de São Luís 

do Anauá, SE de Roraima. Nele foi possível, também a custos pessoais, a execução de 

três campanhas de documentação fotográfica e de levantamento topográfico do sítio, 

entre 2005 e 2008.  

Porque nos vimos obrigados a sair de junto dos grandes cursos fluviais? A 

questão primordial foi a ausência de depósítos arqueológicos escaváveis e datáveis nos 

sítios encontrados (vide a discussão acima). Portanto, esses sítios estão, grosso modo, 

contextualmente isolados não se relacionando com datações nem cultura material 

associada, ou seja, estão, de certa forma, desligados do registro arqueológico amazônico 

conhecido. O que, em parte, justifica a antiga posição do Pronapa de que os registros 

rupestres seriam variáveis pouco informativas no registro arqueológico. Temos que 

admitir que os sítios rupestres ribeirinhos oferecem consideráveis limitações no seu 

estudo arqueológico. Porém, talvez esse tenha sido o equívoco do Pronapa e da 

arqueologia amazônica subsequente, é que nem todos os sítios rupestres estão fadados 

ao desligamento do quadro arqueológico, apenas, e por enquanto, os sítios ribeirinhos 

mais facilmente acessados por quem navega e, portanto, os mais conhecidos.  

A questão é que precisávamos encontrar os sítios mais adequados, que 

rendessem as possibilidades de escavação relacionada ao registro rupestre. Que 

gerassem, pois, um marco cronológico para nossos sítios no Negro, seguindo o modelo 

da Pedra Pintada para o lavrado roraimense e da Gruta da Pedra Pintada  para o NW do 

Pará.   

O sítio Pedra do Sol, se considerarmos hoje a vasta área da bacia do rio Negro, e 

a escassez investigativa, é a única unidade arqueológica com potencial de gerar uma 

crono-estratigrafia relacionada a produção e uso ritual de gravuras rupestres, com 

chances de obtenção de datações absolutas relacionáveis, indireta ou diretamente, aos 
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 Atualmente este nome está em desuso, sendo o mesmo uma escolha do proprietário do terreno, mas por 

razões não especificadas, o sítio  mudou de nome para Pedra do Sol em 2009. Sendo este oficialmente 

reconhecido pelo cadastramento atual do Iphan-RR. 
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petróglifos. Lembremos que o que foi datado em Roraima e no Pará não foram gravuras 

rupestres foram pinturas rupestres, e que, portanto não há no momento para a 

Amazônia, como um todo, nenhuma datação publicada para gravuras rupestres.   

Propúnhamos iniciar um trabalho de escavação no sítio em 2010, infelizmente a 

experiência ao longo da condução desta pesquisa mostrou que o mesmo seria 

impraticável por razões operacionais. O que não nos impede de problematizarmos o 

sítio. Tínhamos o objetivo de abrir sondagens para efeito de um entendimento 

preliminar das ocupações que se deram naquele pequeno espaço abrigado de 12 metros 

quadrados. Nosso foco seria na busca por dois tipos de evidência: (1) atividades 

assinaladas na estratigrafia relacionadas à confecção, uso, ou alteração de gravuras 

(fragmentos de parede gravada, ferramentas e detritos líticos utilizados e produzidos na 

confecção de gravuras como estilhas e e percutores bipolares oriundos de percussão 

indireta e percutores diretos tipo Mur-e [Bednarik 2007], etc.); e (2) vestígios  e 

estruturas absolutamente datáveis que pudessem situar os níveis de ocupação numa 

sequência cronométrica. Portanto, teríamos em pauta dois problemas específicos 

orientando  a escavação. Nosso plano de escavação voltáva-se para abertura de três (3) 

intervenções, uma imediatamente abaixo da zona dos zoomorfos intrusivos (link 

estilístico com o BRN), outra imediatamente abaixo de uma grande zona de 

desplacamento do painel principal, dois (2) metros a norte dos zoomorfos,  mais uma 

unidade de controle 1x1 (m) na área externa da boca do abrigo.  Outra posibilidade  

considerada foi a abertura de uma trincheira de  cinco (5) metros por 1 metro ao longo 

de toda a parede NE gravada e a entrada. 

As gravuras do Pedra  do Sol, caso datadas indiretamente, podem ser 

extrapoladas para refenciar  cronologicamente as gravuras do baixo rio Negro?  Não de 

maneira inequívoca e direta, pois, as conexões objetivas entre os dois corpora, no 

momento se reduzem à ocorrência de dois zoomorfos quadrúpedes perfilados, sendo um 

deles aparentemente portador de um objeto entre as mãos, semelhante a uma flauta, o 

que coincidiria com o padrão gráfico dos Zoomorfos Flautistas do estilo Unini no BRN. 

Apesar de ser um índice de relação objetivo, o é num nível morfológico e quantitativo 

frágil. Outro ponto é que a evidência morfológica e cenográfica no sítio, indica que o 

evento zoomórfico é intrusivo no painel, se superpondo localmente à profusão 

geométrica que domina, e sendo superposto,  obliterado, ‘intencionalmente’ por 

elementos igualmente geométricos. Portanto, um componente cultural no registro 
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arqueológico relacionado ao evento zoomórfico intrusivo e minoritário, é 

consideravelmente improvável de ser recuperado na escavação. Mas entendermos a 

cronologia das ocupações do sítio é importante e fornecerá limites de plausibilidade 

para pensarmos o momento cronológico dos zoomorfos. O  que sustentamos é que 

precisamos de um quadro cronológico para as gravuras rupestres na bacia do rio Negro 

como uma unidade geo-hidrográfica geral. Ao menos, precisamos buscar a construção 

disso. E que nas atuais circunstâncias o Pedra do Sol, está numa posição privilegiada 

para tanto.  

O  sítio apresenta um depósito estratigráfico ‘atacado’ pela fauna silvestre local, 

notório são os buracos de tatú (Dasypodidae spp.). As gravuras encontram-se 

extremamente fragilizadas pelo intemperismo físico-químico e biológico no suporte 

granítico, que se desintegra ao mínimo contato, assemelhando-se a uma pseudo-

carstificação.  Visitação não controlada na parte abrigada também ocorre e atualmente a 

prefeitura municipal decidiu incluir o mesmo num roteiro turístico, modificando-lhe o 

nome para ‘Pedra do Sol’.  O Iphan de RR e a primeira SR em Manaus conhecem e têm 

o sítio cadastrado por nossos esforços, mas a conjuntura inspira cuidados acerca da 

integridade física das gravuras e do pacote arqueológico. O que é agravado pelo fato 

deste sítio ser único até o momento, na área do município, no sul de Roraima e na bacia 

do rio Negro como um todo
29

. Diante do exposto, a escavação  deste sítio se converte 

em uma das prioridades no pós-tese. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Hygino Tuyuka em comunicação pessoal (2010) informou acerca da  existência de um abrigo portador 

de arte rupestre, possivelmente gravuras, na Serra do Mucura,  no médio rio Tiquié, ARN. Portanto, este 

pode ser uma segunda ocorrência deste tipo de contexto, mas que necessita de confirmação direta. 
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Figuras 2e 3-  Abrigo da Pedra do Sol, São do Luiz do Anauá, Roraima. Vista externa da entrada do 

Abrigo e vista interna do painel gravado na parede NE. Fotos: R. Valle. 
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2.IV. Contextualização Etno-histórica, Etnográfica e Lingüística da Area Amostral 

Etnograficamente, etno-historicamente e lingüistico-historicamente diversas fontes 

(Wallace, 1979; Spix & Martius, 1981; Rodrigues Ferreira, 1972; Koch-Grünberg, 

2005; Métraux, 1948; Goldman, 1948; Nimuendaju, 1950; Wright, 1992; Urban, 1992; 

Vidal 2002; Montserrat, 2000; Neves 1998; Heckenberger 2002; Zucchi 2010) apontam 

para um panorama multi-étnico e multi-linguístico em toda calha do rio Negro pré e 

pós-contato, com áreas mais homogêneas e áreas mais heterogêneas. No entanto, uma 

maior quantidade de dados etnográficos e lingüísticos tem sido historicamente gerada 

para o Alto rio Negro (ARN), um trecho da bacia onde a diversidade étnica pré-colonial 

sobreviveu sem grandes alterações e movimentos territoriais até, aproximadamente, o 

fim do século XIX, apesar da escravização crescente desde a segunda metade do século 

XVII (Freire, 1983; Neves 1998, Wright 2005; Hemming 2009).   

 Três famílias lingüísticas principais são encontradas no rio Negro desde período 

pré-colonial: Arawak (ou Aruaque), Tukano e Maku. Minoritariamente, um quarto 

estoque de línguas aparentadas também se encontra na área, são os Karib (ou Caribe). 

Dentro dessas famílias, dezenas de etnias estão contidas, com línguas e dialetos 

diferenciados. Desenvolveram pré-historicamente formas de relação inter-étnicas 

baseadas em sistemas de troca regionais e casamentos exogâmicos que favoreceram a 

formação de sistemas multiculturais, com organização social, econômica, política e 

ideológica mais ou menos articuladas ao longo da calha, a partir de um ponto de vista e 

sistema de valor predominantemente Aruaque (Heckenberger 2002).  

A cronologia do povoamento no alto rio Negro segundo Nimuendaju (1955) 

estaria dividida em três estratos crono-culturais: Os povos Maku, caçadores-coletores 

seminômades; os povos agricultores sedentários falantes de línguas da família Arawak 

e, posteriormente, povos da família linguística Tukano Oriental, já estabelecidos por 

volta do início da era cristã. Nesse mesmo período uma fronteira Caribe-Aruaque no 

baixo Negro já vem se conformando há pelo menos 1000 anos (Zucchi 2010). Por fim, 

oficialmente  na primeira metade do século XVII, começaria de maneira direta a invasão 

européia na bacia do Negro, pois, é possível que os holandeses já estivessem em contato 

comercial indireto com populações rionegrinas a partir do Orinoco desde a segunda 

metade do século XVI “...los holandeses con los Guanranaquazanas.”  (Acuña apud 

Papavero 2002:153; Hemming 2009).   
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 Os primeiros a ocupar a área teriam sido os povos Maku com um padrão de 

subsistência caçador-coletor e adaptação ecológica à floresta de terra firme (Métraux, 

1948; Silverwood-Cope, 1990; Politis, 1996), habitando principalmente a zona de 

interflúvio entre o Negro e o Japurá desde período incerto, possivelmente, anterior a 

3.000 anos antes do presente. Não se sabendo de onde teriam vindo, poderiam 

representar uma colonização antiga do holoceno médio (arcaico) ou anterior. Wright (in 

Carneiro da Cunha, 1992) ao revisar a cronologia de Nimuendaju parece não contestar a 

posição dos Maku enquanto estoque cultural mais antigo ainda presente na área do rio 

Negro.   

A consideração dos povos Maku como mais antigos desde as primeiras 

proposições sobre o processo de povoamento do rio Negro, parece se apoiar no  

pressuposto de cunho evolutivo,  progressivo e linear, que estabelece correspondência 

entre padrão de subsistência e organização social caçador-coletor e aspectos tidos como 

primitivos, arcaicos, ou antigos, portanto, deduzindo-se disso a sua antiguidade na área. 

Porém, entendemos que, padrão caçador-coletor, ou qualquer padrão de organização 

sócio-econômica, etnográfico ou arqueológico, a priori,  não pode ser assumido como 

indicador  cronológico, trata-se de uma correlação direta reducionista. Contudo, outra 

evidência está presente nas tradições orais, mito-históricas, dos agricultores, tanto 

Arawak como Tukano, que fazem  menção à presença recuada dos caçadores da floresta 

na região (Reichel-Dolmatoff 1985), anteriores a sua efetiva chegada no sistema. 

Todavia, apesar de certo consenso na literatura, até onde nos é dado saber, ainda não 

foram apontadas evidências persuasivas, lingüístico-históricas e arqueológicas, 

inequívocas, da anterioridade dos povos Maku no ARN.  

 O segundo estrato lingüístico e cultural que penetra na área é o Arawak (Aruak, 

Aruaque) ou Maipure, por volta de 3.000 anos (Urban in Carneiro da Cunha, 1992; 

Montserrat, 2000; Heckenberger 2002; mas ver revisão de Zucchi [2010] que sugere 

data tão recuada quanto 6.000 anos a.p.), que hoje apresentam maior diversidade 

lingüística na região centro-norte do Perú, o que para Urban (1992) indicaria seu foco 

de dispersão original, embora reconheça que não há consenso na literatura sobre a 

origem geográfica dos Arawak. O fato relevante para este trabalho é que povos falantes 
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de línguas da família Arawak como os Manao e possivelmente Tarumã
30

 (Rodrigues 

Ferreira, 1974a; Spix & Martius, 1976; Wright 1992; Freire, 1983) estavam na área-alvo 

por volta do século XVII em contato à jusante e à montante com outros falantes de 

línguas Arawak, como os Baniwa e os Baré, hoje situados nos municípios de Barcelos, 

Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira no médio/alto curso. È importante salientarmos 

que a família lingüística Aruak possui  e, possivelmente possuiria na época do contato 

quinhentista e seiscentista a mais ampla dispersão geográfica nas américas, sobre isso 

Hemming (2009: 16) afirma:  

“Arawak (or Aruak) was the most widely spoken of all native South American 

languages, extending all around the Caribbean from Florida to Central America and the 

Amazon basin.When Europeans arrived, Arawak peoples were migrating into the Amazon from 

the northwest, down the great rivers that rise in Colombia; but they were also stablished along 

the coast of Guianas, inland Roraima, and around the mouth of the the Amazon.” 

Acerca dos Manaó, a etnia Aruak que dominava principalmente o médio e baixo 

Negro e, portanto, nossa área de pesquisa, o mesmo autor ( 2009: 79)  comenta:  

“The mighty Rio Negro which drained the entire northwestern segment of the Amazon 

basin was the home of the Manau nation. These were great Travelers and traders. They paddled 

far up their river through the cassiquiari canal that links with the Orinoco, and thence to 

theMuisca and other gold-mining tribes of modern Colombia. The Manau also ascended the rio 

Branco and crossed a flooded plain to the Essequibo in modern Guyana.” 

Os Manao, Baré e Tarumã, bem como povos Caribe (Karib) adjacentes, foram 

profusamente contatados no século XVII (talvez desde fins do XVI pelo Orinoco), 

tendo alguns estabelecido relações comerciais com europeus direta ou indiretamente 

desde o início, inclusive com participação ativa no comércio de escravos indígenas, 

como no caso dos Manaó (Wright 1992, 1998) e dos Tariana (Neves 1998). Muitos 

foram aldeados por frentes missionárias, principalmente a partir da segunda metade do 

século XVII, intensificando-se na primeira metade do século XVIII. Todos em algum 

                                                           
30

 A língua Tarumã, hoje extinta, é uma incógnita apesar de seus falantes estarem assinalados numa área 

de dominância histórica Arauak. Segundo Bessa Freire (1983), autores situam-na dentro do Karib outros 

dentro do Arauak. Um estudo mais preciso, no entanto, a situou como família Isolada: “A solução 

encontrada por Loukotka, que estudou especialmente o caso Tarumã, foi classificá-la como "língua 

isolada", enquanto Paul RIVET (1924, p. 643) já a havia considerado anteriormente como Aruak e 

outros autores соmо Karib (MEGGERS: 1977, p.108). Loukotka reconhece a existência, no léxico 

Tarumã, de termos emprestados das tribos Aruak e mostra, numa lista de itens lexicais, o parentesco com 

a língua Karib, ainda pouco considerável (LOUKTKA: 1949, pp. 55-56).” 
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momento foram dizimados, combatidos e escravizados até o quase total 

desaparecimento enquanto entidades culturais e lingüísticas distintivas em meados do 

século XVIII,  principalmente no baixo curso da bacia, onde “(...) by the early 

eighteenth century, hundreds of kilometres of the lower Negro were empty of Indians.” 

(Hemming 2009: 80). Na segunda metade do século XVIII observa-se um processo de 

re-ocupação do BRN por outras populações indígenas não-Arawak, como os Mura 

sinalizados por Nimuendaju (1950, 1986) e, posteriormente, não-indígenas, 

principalmente impulssionados pelos dois Ciclos da Borracha em 1880 e  em 1940 que 

levaram ao assentamento de famílias não-indígenas ao longo de toda a bacia (Borges et 

al. 2004; Hemming 2009). 

 Ainda dentro do contexto de povoamento dos povos indígenas agricultores no 

alto rio Negro na classificação de Nimuendaju, encontra-se a família Tukano dividida 

em dois ramos: Oriental e Ocidental. Os Tukano Orientais ocupam a área do Uaupés, no 

alto Negro, e se separaram dos Ocidentais em período desconhecido, mas a 

diversificação interna de línguas no ramo ocidental indicaria uma profundidade 

cronológica de 3 000 a 4.000 anos antes do presente (Urban 1992). Já o grupo Oriental, 

por apresentar um alto grau de aproximação entre as suas línguas, supõe-se que tenham 

se separado de uma fonte comum há menos tempo, no entanto, Urban chama atenção 

para isso colocando que tal grau de uniformidade pode ser derivado “do extremo 

desenvolvimento do multilingüismo nessa área. Tem-se a impressão de que essa área 

envolve constante interação e comunicação...”.  Segundo Wright (1992:258) quando os 

Tukano Orientais se instalaram no alto Negro, vindos do Oeste, os Arawak já estariam 

lá instalados, inclusive no Uaupés, bem como, os Maku. Fatos estes recontados ao longo 

das gerações relatando, à época das primeiras entradas dos Desana (Família Tukano 

Oriental) no Uaupés, os encontros belicosos com horticultores sedentários e com 

caçadores da floresta (Reichel-Dolmatoff, 1985).  

Para os próprios Tukano Orientais, a história é outra, a Cobra-Canoa trouxe eles 

do leste, subindo o rio Amazonas e depois o Negro (Higino Tuyuka 2010 com. pess.). 

Essa perspectiva auto- (etno) histórica é interessante e paradoxal (configurando-se ela 

mesma num problema de pesquisa importante, semelhante ao que  Neves atacou em sua 

pesquisa de doutorado [1998]). Os Baniwa  e Curipaco,  povos Aruaque do rio Içana 

consideram Uapuí Cachoeira, no rio Ayari (este afluente daquele), o umbigo do mundo, 
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Hípana, seu ponto de origem e de dispersão inicial (Bonifácio Baniwa e André Baniwa 

2008 com. pess.). Esta é a mesma perspectiva que demanda adoção no caso da proposta 

de investigação Informada dos registros rupestres amazônicos. No entanto, apenas 

pontualmente enveredaremos por esta trilha, como já enunciado em nossa Introdução, 

sendo uma proposta a ser implementada com mais eficácia no ARN, dado o contexto 

etnográfico atual, radicalmente diferente do BRN. 

Além, dessas três famílias linguísticas principais, a partir de aproximadamente 

3.000 anos a.p. começam a entrar na bacia do rio Negro povos Caribe (Karib). Este 

fenômeno migratório é assinalado por Zucchi  em 3.400 AP (2010:121). De fato, por 

utilizarem as bacias do rio Branco e do Jauaperi, na transição médio-baixo Negro, como 

corredores importantes em seus movimentos, teriam tido considerável impacto cultural 

na área-alvo de nossa pesquisa, que por volta de 1.000 a.c. deveria se conformar numa 

fronteira político-cultural permeável entre os universos Arawak e Caribe, mais 

especificamente. Se juntarmos as informações de Heckenberger (2002) com as de 

Zucchi (2010), teremos dois cenários superpostos: o processo de hegemonização 

crescente,  político-ideológica do ethos Arawak no rio Negro: e a expansão Karibe pelo 

Branco e Jauaperi com eventual penetração no sistema Rionegrino. É muito possível, 

portanto, que a partir de 3.000 a.p., nossa área-alvo estivesse inserida num sistema poli-

étnico (sensu Barth 1969), multiétnico e multi-linguístico, ou algo muito semelhante a 

isso, como postula Neves (1998) para o alto Negro. Esta interface Aruak-Karibe se 

estenderia por todo norte da América do Sul e Mar do Caribe. Heckenberger (2002) 

afirma que esses sistemas multi-étnicos eram caracterizados por  três (3) fatores 

principais: hierarquia social; regionalidade; assentamento em aldeias com praças 

centrais. E que envolviam extensas redes de comércio interétnico entre os Aruaque e 

outras famílias linguísticas.  

Neves (1998) coloca que as línguas eram importantes marcadores étnicos nesses 

sistemas e que a diversidade linguística era mantida dentro das próprias malocas, em 

função do sistema de casamento exogâmico patrilocal em que, grosso modo, mulheres 

de outras  etnias casavam-se e vinham residir na aldeia dos maridos, favorecendo a 

formação de famílias nucleares poliglotas e multi-culturais. 

Ainda, acerca desse sistema multiétnico e multilinguístico Rionegrino 

hierarquicamente controlado por chefias Aruaque, Vidal (2002: 4-5; ênfase nossa) nos 
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fornece uma detalhada descrição  do processo de transformação do que ela chamou de 

macrossistemas políticos regionais para confederações regionais  Aruaque:  

 

“Durante el período colonial temprano (1550-1650), los antepasados de los 

Warekena, Baré y Baniva fueron parte de los pueblos pertenecientes a los 

Macrosistemas Políticos Regionales de Manoa y Omagua (u Oniguayal)....Estos 

macrosistemas eran formaciones sociales multilingües y multiétnicas, con una 

jerarquía interétnica interna, liderada por un jefe supremo y una poderosa élite de jefes 

secundarios. El proceso de conquista y expansión de las Coronas de Portugal y España 

hacia las cuencas del Amazonas y del Orinoco, las contradicciones y conflictos internos 

dentro y entre las formaciones sociopolíticas amerindias, y el colapso demográfico de 

los pueblos indígenas debido a las epidemias, la esclavitud y las migraciones forzadas, 

se combinaron para producir la desaparición progresiva de estos macrosistemas 

políticos para fines del Siglo XVII. Estos procesos de desestabilización y 

transformación progresivos impulsaron, a su vez, otros procesos de reagrupación de 

muchos pueblos indígenas que para principios del Siglo XVIII generaron el surgimiento 

de nuevas formaciones sociopolíticas menos jerarquizadas, lascuales he denominado 

como “Confederaciones Multiétnicas” (...) Sin embargo, la importancia histórica de 

estas confederaciones del Siglo XVIII para la sobrevivencia de los grupos Arawakos 

contemporáneos fue el modo en que la integración y relación entre sociedades rituales 

masculinas y la religión del Kúwai, Kúwe o Katsimánalì, constituyeron la base 

sociopolítica y religiosa para el fortalecimiento del liderazgo de poderosos jefes y 

grupos Arawakos (Vidal 2000). Tanto las fuentes escritas europeas como la historia 

oral de los pueblos Arawakos coinciden en señalar que los poderosos jefes-guerreros-

chamanes de las confederaciones multiétnicas y sus seguidores celebraban grandes 

rituales multiétnicos relacionados con la religión del Kúwai (Vidal 2000, s/f). Estas 

fiestas rituales incluían lugares sagrados, casas de los hombres, ceremonias de 

azotamientos con látigos y ayunos, y ejecuciones musicales tales como danzas, cantos y 

tocar instrumentos como trompetas, flautas y tambores “(Vidal s/f).” 

A autora se refere a um padrão organizacional sócio-político fortemente 

centralizado e hierarquizado cobrindo amplas áreas no século XVI,  que vai se 

fragmentando nos 200 primeiros anos da colonização, mas mantendo elementos de 

coesão político-religiosa que unificavam  todo o Noroeste amazônico, uma estrutura que 

sobreviveu à colonição e missionarização dos séculos XIX e XX. A força centrípeta 

desse sistema, indicava uma origem antiga e arraigada na alma dessas pessoas, que nem 

500 anos de disrupções, escravização, guerras, extermínio, epidemias, missionarização 

evangelização conseguiram desintegrar. Neves (1998) mostra que tal sistema de 

integração multiétnica e multilinguística tem uma origem prè-colonial remota, e 

historiciza arqueologicamente um dos episódios finais desses rearranjos étno-políticos 

territoriais antes da invasão européia. Trata-se do processo belicoso de chegada e 

fixação dos Tariana, Aruaque, no rio Uaupés, durante o século XIV, vindos do rio 

Aiary. Travaram diversas batalhas até conseguirem se estabelecer entre os Tukano, que 
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por sua vez já haveriam deslocado populações Aruaque, séculos antes do episódio, 

como sinaliza Cabalzar (2010)  comentando a informação de  Koch-Grunberg acerca da 

expulsão dos Aruaque do rio Uaupés por hordas ‘Betoya’ provenientes do sudoeste. 

 Assim, pelo menos nos últimos três milênios, o rio Negro viveu um povoamento 

humano possivelmente  marcado pela variabilidade etno-linguística organizando-se em 

torno de elementos culturais e políticos Aruaque, mais pervasivos e flexíveis (talvez 

uma plasticidade Aruaque), que integravam, no mínimo, quatro (4) famílias línguísticas 

e dezenas de etnias performando diversas modalidades de contatos, trocas, fusões, 

fissões, guerra, exogamia, e rearranjos sócio-espaciais. Este cenário não estaria restrito 

ao rio Negro, na calha principal do Amazonas a diversidade deveria ser até mais intensa 

e extensa. Esta visão leva, por exemplo, Hemming (2009:15) a afirmar que: “By our 

sixteenth century, there was a kaleisdoscope of tribes spread over the Amazon basin” 

Acerca dessa diversidade sócio-cultural Rionegrina, duas passagens em relatos 

antigos são interessantes. Pedro Teixeira (Papavero et al. 2002: 153; negrito nosso), 

dizia em 1639 acerca das gentes do Negro: “Nos povoados de indios que conheci são 

tantos [os índios] que não me atrevo a lhes dar número; [é] gente de guerra, mais 

política  que os demais que até ali vivem...”. No mesmo token, o frei Jesuita Cristóbal 

de Acuña diz em 1641 (Ibid.:194):  “Los que lo están a las aguas del río Negro son grandes 

provincias, a saber:  Los Canizuaris, Aguayras, Yacuncaraes, Cahuayapitis, Manacarús, 

Yanmas, Guanamos, Carapanaris, guarianacaguas, Azerabarís, Curupatabas y... los 

Guanranaquazanas” 
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Figura 4. Trecho do Mapa Etno-histórico de Nimuendajú (IBGE, 1986), mostrando a situação na área 

amostral (seta vermelha).  Duas coisas dignas de nota: (1) fica patente a situação de interetnicidade entre 

a família Aruaque no curso principal do Negro e a família Karib nos tributários da margem norte, em 

especial no Branco e no Jauaperi; (2) a significativa presença dos Mura que, no entanto, não é 

mencionada em nosso texto. Devendo-se o fato à consideração de que a expansão Mura e a consequente 

penetração no sistema Rionegrino é colonial setecentista (Rodrigues Ferreira 1974; Nimuendajú 1987; 

Urban 1992; Amoroso 1992). 
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3. MATERIAIS DA PESQUISA 

3.I. Caracterização  Geo-ambiental  e Paleoecológica do Baixo rio Negro  

Quando lidamos com gravuras rupestres a primeira e mais imediata variável ambiental 

que confronta a cultura (cérebro-corpo), é a rocha, portanto, a litologia está em nossa 

ordem de prioridade aqui. Outro ponto, consideramos que: (1)  nossa área de pesquisa é 

marcada pela multi-confluência de cursos fluviais de diversos portes, diferentes 

naturezas limno-ecológicas e proveniências geográficas; (2) 100 % da amostra no BRN 

apresenta-se em situação geomorfológica ribeirinha sazonalmente submersa; e (3) que 

as populações humanas em florestas tropicais no mundo inteiro usam os rios como 

corredores de intenso deslocamento populacional e cultural (Lowie 1948), sendo 

possível pensarmos nas beiras de rios como lugares “internacionais” (Koch-Grünberg 

2010 [1907]). Assim, a hidrografia da área também é uma variável analiticamente 

importante para a reflexão sobre o multi-estilismo gráfico-rupestre no baixo Negro. 

Portanto, por ordem de prioridade físico-descritiva temos a geologia considerada em (1) 

seu aspecto litológico e (2) a hidrografia (considerada como parte integrante dos 

aspectos hidro-geológicos).  

Introduziremos a matéria, porém, com alguns dados de caráter mais geral. 

Latrubesse e Franzinelli (2005) apresentam uma descrição resumida de vários aspectos 

importantes. Segundo os autores:  

“A bacia do rio Negro apresenta uma àrea de mais de 600,000 km
2
, se estende por 

partes da Colômbia, Venezuela e Brasil. A bacia do alto Negro se estende pelas planícies 

colombianas e pelo escudo cristalino brasileiro, sendo o rio chamado de Negro após sua 

confluência com os rios Guaínia e Cassiquiari, este conectando a bacia do Negro com a bacia 

do Orinoco.” 

Vegetacionalmente, “quase toda bacia está coberta por floresta tropical, 

embora savanas cubram algumas áreas marginais dos Llanos colombianos e das áreas 

planas do estado de Roraima” (Latrubesse e Franzinelli 2005). Na área do Parque 

Nacional do Jaú e na Reserva Extrativista do rio Unini, a vegetação predominante é a 

Floresta de Terra Firme Densa (Borges et al. 2004). Mas, outros seis (6) tipos de 

vegetação são encontrados na área:  Floresta de Terra Firme Aberta;  Floresta de Terra 

Firme Submontana Densa; Igapó Fechado; Igapó Aberto; Campinas; e Campinaranas 

(Borges et al. 2004; Pires e Prance 1985). 
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Climatologicamente a dominância é de um regime tropical úmido com média de 

precipitação de 2000 mm/ano aumentando em direção a noroeste até atingir 3500 mm/ 

ano (Radambrasil, 1976). Pluviometrias  inferiores a 1800 mm/ano  caracterizam áreas 

de savanna (Latrubesse e Franzinelli 2005).  Com temperaturas  médias variando entre 

24 e 32 graus centígrados (Franzinelli e Igreja 2002).  Durante o Holoceno houve 

transição geral da aridez para umidade, de maneira descontínua, em pulsos, um entre 

10.000 e 8.000 anos AP, outro entre 6.000 e 5.000 anos AP e outro que estabilizou a 

floresta tropical como a vemos hoje a partir de 4.000 anos AP (Rosseti e Toledo 2007; 

Rosseti  et al. 2004).  Porém, sobre a data provável para a estabilização climática na 

Amazônia temos alguns dados contrastantes mas que apontam, em linha geral, para a 

janela cronológica de 4.000 – 3.000 anos AP.  Rosseti (et al. 2004) estabelece uma data 

de 4.620 anos AP  e Sifeddine (et al. 2001) indica 4.000 anos AP  para o processo na 

bacia amazônica. Já Latrubesse e Franzinelli (2005) colocam a data de 1.000 anos AP 

para a estabilização das condições ambientais atuais, baseado-se no registro sedimentar 

do arquipélago das Anavilhanas (BRN), que tem  a deposição de sedimentos finos 

interrompida a partir de então. 

 

Meggers (1979:253; figura 5) explorando o modelo dos refugia pleistocênicos 

para Amazônia e correlacionando mudanças paleoambientais com dinâmicas sócio-

culturais, linguísticas e demográficas nos últimos 10.000 anos, apresenta um mapa de 

reconstruções dos princípais loci de refúgios relictuais onde mostra que nossa área de 

pesquisa (mancha 13) encontra-se exatamante numa fronteira paleoambiental, na 

transição, no ecótone entre um refúgio e o contexto adjacente. A porção NW da mancha 

avança pelo baixo negro parando um pouco antes da desembocadura do Branco, o que 

corresponde geologicamente à província  sedimentar Prosperança, Trombetas e Alter do 

Chão, estando os granitos do complexo Jauaperi imediatamente fora da zona de refúgio. 

O que quer dizer que durante as maiores ocilações paleoclimáticas, uma parte da área 

amostral conservou certas características que poderiam  ter-lhe conferido uma condição 

de optimum ocupacional durante flutuações holocêncicas. O fato de haver uma possível 

superposição entre uma fronteira paleoecológica e uma fronteira geológica é outro 

aspecto importante na caracterização do alto contraste em nossa área de pesquisa. 
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Figura 5. Mapa apresentado por Betty Meggers (1979) mostrando prováveis localizações dos principais 

refúgios paleoambientais na Amazônia (baseando-se em evidência botânica e entomológica). Notar 

particularmente a mancha número 13 (seta vermelha) que se situa parcialmente em nossa área de 

pesquisa, ocupa basicamente a província sedimentar, estando a província ígnea fora da zona de refugia. A 

resolução do mapa não permite maiores observações, mas fica clara a situação de ecótone paleo-

ambiental se superpondo ao contexto de geodiversidade da área de estudo. (extraído de Meggers 1979: 

253). 
 

É interessante observarmos como esse momento de estabilização climática 

coincide com a provável formação do sistema multi-étnico Rionegrino e com a 

expansão Aruaque (a segunda expansão no modelo de Zucchi [2010]). Heckenberger 

(2002) cita a reconstrução linguístico-histórica da família Aruaque de Payne (1991). 

Segundo o estudo, a glotocronologia aponta para a primeira fissão da língua proto-

aruaque em torno de 4.000 anos AP. Zucchi (2010) sinaliza na mesma direção de 

correlacionar mudanças climáticas com  momentos de transformação etno-linguística, 

sócio-cultural e territorial e recua ainda a data da  primeira expansão Aruaque para 

6.000 AP  (para efeito de nossa argumentação estamos em acordo com a correlação 

entre expansão e deslocamento geográfico, mudança linguística e os dois fenômenos à 

mudanças climáticas).  

 

Esta linha de raciocínio na Amazônia, até onde nos é dado saber, foi 

originalmente proposta por Meggers ainda nos anos 70 (Meggers 1979). Baseava-se 

num modelo que associava mudança histórico-cultural e geográfica a mega-ninõ events  
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ao longo do holoceno, que provocaram períodos mais secos, com grandes vazantes, 

longas estiagens, tendência à aridificação e modificação nas fisionomias vegetacionais, 

como a expansão dos bosques secos (savanas) do norte para o sul e queda na umidade e 

temperatura. O modelo postula, grosso modo, que os mega-ninõs provocariam  períodos 

de maiores privações e diminuição geral na disponibilidade dos recursos de 

sobrevivência. O que levaria adaptativamente a um aumento na tendência à fissão dos 

grupos em unidades menores mais dinâmicas no deslocamento espacial.  Por sua vez 

essas dinâmicas eram tentivamente comparadas à dinâmicas dispersivas de 

determinados  traços no registro arqueológico Amazônico e adjacente. 

 

Um aspecto interessante, mas ainda muito especulativo e conjectural, inclusive 

na etapa identificacional das formas, é o que estamos interprentando tentativamente 

como  representação de tipos zoomórficos no estilo Unini que assemelham-se a 

cervídeos galheiros e a camelídeos. Ambos tipos reúnem traços derivados de modelos 

naturais que não ocorrem na fauna da área. Especula-se se não seriam indicadores 

paleoambientais. 

 

No caso de cervídeos galheiros a aproximação é mais plausível, pois são 

característicos de bosques secos e áreas savanizadas, sabendo-se que ao longo do 

Holoceno períodos de deminuição da umidade ocasionaram expansões dessas 

fisionomias vegetacionais que hoje estão mais recolhidas às planícies Roraimenses e 

Guianenses, distando mais de 500 km a NE da área amostral, que teriam se projetado 

até a foz do Branco, passando pelo Patanal Setentrional  (Latrubesse e Franzinelli 

2005). Trazendo uma fauna de savana ao alcance de populações humanas Rionegrinas 

no holoceno médio. Outra possibilidade é que os autores destes grafismos zoomórficos 

conheceriam esta fauna em seus territórios originais, mais ao norte nas savanas, na 

periferia setentrional do sistema Rionegrino, o que indicaria que esta seria expressão 

visual de migrantes vindos do Norte, possivelmente descendo os rios Branco e Jauaperi 

(seriam Karib?), e dessa forma chegariam à área facilitados pela variável hidrográfica 

que exploraremos mais adiante.  

 

O caso das formas supostamente camelídeas (lhamas [?]), é intrigante e ainda 

não estamos equipados para compreendê-lo. Especulamos, contudo, três cenários: (1) 

identificação equivocada; (2) presença de um componente cultural andino no BRN (ou a 
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expressão gráfica de um conceito zoomórfico de origem andina); e (3) ocorrência de 

fauna camelídea pleistocênica relictual no holoceno inicial a médio no BRN. Especular 

sobre um componente simbólico andino no BRN não é completo disparate.  Hemming 

(2009: 28) diz: “(...) people of the Amazon-Solimões obtained gold objects from Muisca 

of the Northern Andes by paddling through flooded forests to the middle Rio Negro and 

thence upriver.” Isto é,  havia considerável influxo informacional penetrando na bacia 

do Negro vindo de fora, resultante das amplas redes de troca de objetos, e de trocas de 

idéias. Essencialmente, as gravuras rupestres são  isso, idéias, como outros artefatos, são 

idéias-materiais, porém, imóveis na paisagem, mantendo por isso mesmo, íntima 

relação com os locais onde subjazem. Isto posto, as gravuras são fixas nas rochas mas as 

idéias (conteúdos)  e as formas atreladas a elas são tão móveis quanto as dinâmicas 

culturais e populacionais dentro e fora do sistema Rionegrino, algumas são de fato 

formas viajantes, grafismos que peregrinam, com ampla dispersão geográfica dentro e 

fora da Amazônia. 

 

Na transição entre o médio e o baixo curso, o Negro recebe grandes tributários 

pela margem esquerda, sendo o maior deles o rio Branco. O Branco drena áreas 

elevadas de rochas cristalinas (ígneas) e tabuleiros formados por rochas sedimentares 

Pré-Cambrianas do estado de Roraima e da fronteira com a Guiana, bem como, das 

planícies do lavrado roraimense (Latrubesse e Franzinelli 2005) e atualmente é a maior 

fonte para a  carga sedimentar suspensa no baixo rio Negro, que apesar de pequena  

ainda ocorre, levando Siole (1991) a propor que a descarga sedimentar do Branco seria 

responsável pela sedimentação do arquipélago das Anavilhanas, proposição questionada 

por Franzinelli e Igreja (2002).  

Na confluência com o  rio Branco, afloram  novamente rochas cristalinas do 

embasamento numa pequena área e forçam o Negro num canal estreito na altura da 

localidade de Moura. Estes afloramentos graníticos são periféricos à grande zona de 

contato geológico situada abaixo da localidade de Santa Isabel, a partir da qual o rio 

Negro deixa as rochas cristalinas do escudo das Guianas e flui cruzando depósitos 

sedimentares da bacia Amazônica (Franzinelli e Igreja 2002), à exceção desse ponto 

entre a foz do Branco e a primeira cachoeira do rio Unini, onde afloramentos cristalinos 

graníticos re-emergem, e marcam o cenário de geo-diversidade próprio do setor centro-
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norte da área amostral, contrastando com as províncias sedimentares à montante da 

confluência do Branco e à jusante da confluência com o rio Unini. 

 A partir desse ponto, o baixo Negro corre plenamente na bacia sedimentar, num 

alinhamento NO-SE tectonicamente controlado pertencente a um sistema transcorrente 

de feições geológicas (Falhas e dobramentos) que ocorrem em toda a bacia Amazônica 

(Franzinelli e Igreja 2002).  

3.I.a. Área de Pesquisa  

 

A área amostral engloba os municípios de Barcelos e Novo Airão na transição médio-

baixo rio Negro (coordenadas S02°17’ W61°03’ to S01°16’ W62°17’) estado do 

Amazonas, com pequena projeção no estado de Roraima (baixo Jauaperi). 

Geograficamente situa-se entre a Amazônia Setentrional e a Amazônia Ocidental 

brasileira. Especificamente, a maior parte da área amostral encontra-se dentro de três 

Unidades de Conservação, duas federais (Parque Nacional do Jaú e Reserva Extrativista 

do Unini) e uma estadual (Parque Estadual do Rio Negro – Setor Norte). As principais 

características ambientais dessa área são: a diversidade geológica e as múltiplas 

confluências na malha hidrográfica.  Geologicamente a área é marcada por um contato 

periférico entre um afloramento pontual do escudo Cristalino das Guianas e a Bacia 

Sedimentar Amazônica. 23 sítios rupestres foram identificados nessa área. Dez (10) no 

granito e treze (13) no arenito. 

 

Um apêndice a essa área-chave, é o sítio Pedra do Sol (N 00°51’13.4” W 

60°07’55.4”) no alto rio Jauaperi, no SE de Roraima, como uma amostra externa 

Portanto, integralmente temos: Amostra 1 – Baixo Negro (aqui detalhado); e amostra 

externa – Pedra do Sol SE de RR (figuras 1, 2 e 3).   

Detalharemos a seguir os dois (2) componentes geo-ambientais relevantes para 

nossa discussão acerca da interface geologia – cérebro [corpo-mente- cultura] na área de 

pesquisa: a litologia e a hidrografia. Entendemos que o entrelaçamento entre essas 

linhas de evidência são relevantes para nossa argumentação. 
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 Figura 6. Mapa geral da área de pesquisa com sítios plotados. Autor: Marcos Brito. 
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3.I.b. Geologia (Litologia) 

 

Reis e Marmos (2007)  do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM) fizeram  

levantamentos geológicos extensivos na área amostral  que apresenta-se, portanto, 

geologicamente bem conhecida da foz e baixo curso do rio Puduari (Parque Estadual do 

Rio Negro Setor Norte - PERN) até o baixo curso do rio Unini (Parque Nacional do Jaú 

– PNJ -  e Reserva Extrativista do rio Unini – RESEX UNINI).  Em 2006 tivemos o 

privilégio de acompanhar algumas prospecções geológicas e aprender um pouco da 

geologia da área de estudos atráves dos olhos e conhecimentos desses experientes 

geólogos. Segundo eles:  

“Geologicamente, a região é caracterizada por uma ampla área de cobertura 

sedimentar fanerozóica a proterozóica, depositadas sobre um substrato rochoso onde aparecem 

rochas de natureza ígnea, metamórfica e sedimentar. Integra uma maior entidade tectônica 

representada pelo Cráton Amazônico (Almeida, 1978), por sua vez, recoberto pelas bacias 

Solimões, a oeste, e Amazonas, a leste” (Reis e Marmos 2007). 

Portanto, apesar de uma dominância de rochas sedimentares na área de estudos,  

um soerguimento  pontual do Craton Amazônico (Escudo das Guianas) aflorado da foz 

do rio Branco (Latrubesse e Franzinelli 2005) até o baixo Unini, cria a condição de geo-

diversidade que temos problematizado, colocando formações graníticas e areníticas em 

contato na área. A esse respeito, Reis e Marmos (2007) afirmam:  

“[N]o extremo norte da área do PERN e constituindo o embasamento para as rochas 

sedimentares da Formação Prosperança, aparecem rochas graníticas pertencentes ao 

Complexo Jauaperi (Reis et al. 2006). A proximidade do contato entre as unidades se faz 

presente na calha do rio Unini onde afloram rochas granitóides róseas e grossas (Figuras 4 e 

5). No geral, o complexo abrange áreas ao norte e sul do limite interestadual entre Roraima e 

Amazonas, contando, contudo, com maior área de distribuição no Amazonas e tendo os rios 

Jauaperi, Alalaú e Pardo como as principais bacias de ocorrência, além de inselbergs que 

despontam na planície cenozóica, na proximidade do rio Preto, afluente do rio Jufari e 

expressiva área na região de Moura, margem direita do rio Negro. A unidade reúne 

ortognaisses, migmatitos, metagranitos e granitos, além de diques de anfibolito e bolsões de 

charnockitóides. Algumas idades U-Pb em zircão obtidas em granitóides, milonitos e gnaisses 

da unidade Jauaperi distribuem-se no intervalo 1.880 – 1.868 Ma (Santos et al. 2002; CPRM 

2003).” 

Dos 11 sítios rupestres da amostra portadores do estilo Unini, 10 estão  

executados  no granito do complexo Jauaperi. Se a amostra ígnea na área de estudos se 

compõe basicamente por granitóides deste complexo, sedimentologicamente o contexto 

é mais heterogêneo. Três formações sedimentares são detectadas na área. São elas: 

Formação Prosperança; Formação Alter do Chão; e Formação Nhamundá do Grupo 

Trombetas. 
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A  Formação Prosperança é a mais antiga e data do neo-proterozóico. Aflora 

entre a foz do rio Jaú e a foz do rio Unini, pela margem direita do rio Negro.  Polidores 

no embasamento soterrado pela sedimentação que forma a ilha da Prosperança (Sítio 

Histórico) em frente à foz do Unini, as gravuras dos sítios Ponta São João e Ponta Iaçá 

(à jusante e à montante da foz do Jaú, respectivamente), e Unini IV, estão todas 

executadas neste arenito.  

A Formação Nhamundá do Grupo Trombetas “está representada em grande 

parte por arenitos esbranquiçados a róseos, friáveis, por vezes conglomeráticos e ricos 

em estratificações cruzadas acanaladas a plano-paralela”. Dos 8 sítios do rio Jaú, ao 

menos 3  estão nesse suporte, bem como, o sítio Velho Airão. Ocorre da foz do rio Jaú 

até a foz do rio Puduari pela margem direita do rio Negro. “Este grupo dá início à 

história deposicional da Bacia do Amazonas através da deposição das formações 

Autás-Mirim (inferior), Nhamundá, Pitinga e Manacapuru (superior), depositadas no 

período ordoviciano - devoniano (Cunha et al., 1994)” (Reis e Marmos 2007). 

No setor sul da área amostral e englobando apenas um sítio rupestre (Madadá) 

encontramos aflorada a Formação Alter do Chão, que predomina daí para baixo 

passando da confluência Negro-Solimões rumo ao baixo Amazonas.  

“Encontra-se representada por uma grande variedade de arenitos e argilitos (incluindo 

caulins).Tem sido atribuído para a unidade um sistema deposicional continental, por sua vez, 

discordante a algumas unidades paleozóicas de ambas bacias Amazonas e Solimões.” (Reis e 
Marmos 2007).  

Além dessas Formações, são observados diques de Diabásio presentes dentro 

delas. Identificamos esses diques em contato com o Arenito Prosperança dos Sítios 

Ponta São João e Ponta do Iaçá. Reis e Marmos (2007; Issler et al., 1974) atribuem a 

esses diques uma idade mesozóica.  Não foram identificadas gravuras nem polidores 

nesses diques, constituindo-se os mesmos, nas rochas mais duras presentes na amostra, 

No entanto, foi encontrado um machado polido de diabásio na Ponta São João, e a 

julgar pelas inúmeras marcas de polidores no arenito Prosperança deste sítio, parece-nos 

plausível sugerir que estivessem polindo implementos de diabásio em polidores 

areníticos, o que aparentemente seria contra-producente, se a intenção fosse o polimento 

do machado (outro problema). Este ponto, juntamente com a questão dos polidores 

soterrados na estratigrafia da Ilha de Prosperança e suas implicações cronológicas, 
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merece uma reflexão mais demorada, não sendo aqui, no entanto, a arena adequada para 

isso.  

Assim, observamos que pela premissa geológica a área de estudo apresenta-se 

inserida no contexto do contato entre o Complexo Jauaperi de granitos, metagranitos e 

gnaisses do escudo das Guianas (embasamento cristalino pré-cambriano) e os arenitos e 

pelitos das formações sedimentares Prosperança, Nhamundá (grupo Trombetas) e Alter 

do Chão, do Proterozóico, Paleozóico e do Mesozóico, respectivamente, algumas 

relacionadas à história deposicional da Bacia Sedimentar do Amazonas (Latrubesse e 

Franzinelli 2005; Reis & Marmos, 2007; CPRM, 2006) outras mais antigas. Portanto, há 

diversidade tambem dentro da amostra sedimentar. 

 O rio Unini é emblemático dessa situação, pois nos últimos  40 km de seu baixo 

curso  corre encaixado na falha entre o embasamento ígneo pré-proterozóico do escudo 

e a bacia sedimentar em sua manifestação neo-proterozóica (Prosperança), não 

relacionada às deposições fanerozóicas (grupo Trombetas) posteriores e que se 

acomodaram sobre os estratos mais antigos. É a expressão mais ao sul na calha do 

Negro do contato maior entre a porção Norte do Cráton Amazônico (de Almeida, 1978) 

e as diversas formações sedimentares ligadas a Bacia Amazônica e anteriores a sua 

formação.   

Do ponto de vista litológico e petrográfico estão compreendidas na área rochas 

completamente diferentes em suas características físicas constitutivas e  propriedades 

mecano-mineralógicas. Tecnicamente demandariam modalidades de práticas e, 

possivelmente, emprego de acessórios, bem distintos no sentido da elaboração da obra 

gráfica, na cadeia técnico-operatória de confecção das gravuras, onde sugerimos com 

base na etnografia que,  conhecimentos específicos eram construídos e performados 

imiscuídos a tradições cosmológicas e epistemológicas indígenas. Resultavam, entre 

outras coisas, em etno-taxonomias litológicas e sistemas de conhecimento 

etnogeológicos complexos próprios de especialistas rituais ameríndios (Eliade 1949 

[1998]; Lévi-Strauss 1966; Monod 1976; Reichel-Dolmatoff  1967,1971, 1976; Taçon e 

Ouzman 2004, Lewis–Williams 2002; Lewis-Williams e Dowson 1990). 

Fenomelogicamente (Merleau-Ponty 1962; Tilley 1994), as províncias ígnea e 

sedimentar se conformam em paisagens litológicas inteiramente distintas, com padrões 

de reação geomórfica ao intemperismo, sobretudo o físico-químico hidrológico, muito 
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distintos que impactam sensório-fisiologicamente, o observador, em nível micro, meso e 

macro na escala espacial (mineralógico, geomorfológico e geográfico). As fisionomias 

graníticas são completamente distintas das fisionomias areníticas no olhar e no sentir, 

em qualquer posto e escala de observação. 

Geodiversidade nos suportes tem se mostrado um fator relevante na análise dos 

condicionantes ambientais que atuam nas escolhas técnicas das gravuras rupestres em 

outras regiões do Brasil (Pessis, 2002; Valle 2003). Observar como tais atributos 

(técnica e litologia [petrologia e petrografia] do suporte) manifestam-se relacionalmente 

na área-alvo se configura em parte importante do estudo acerca da variabilidade gráfica, 

tendo em vista  a constatação preliminar da ocorrência de gravuras  nos diversos tipos 

rochosos lá encontrados. De fato, podemos observar na área, mais do que cadeias-

operatórias especializadas nos tipos litológicos disponíveis, pois, diferentes estilos, 

temáticas e sintaxes topo-morfológicas se transformam junto com as rochas. Este 

enunciado observacional é  a base de nossa construção reflexiva. 

 

Figura 7. Mapa Geológico da América do Sul. Fonte: CPRM 2006 (depois de Reis e Marmos 2007). 

Mostra situação de contato geológico extensivo entre a Bacia Sedimentar Amazônica  e escudo das 

Guianas ao Norte e Escudo Brasil-Central a sul. Seta vermelha mostra localização aproximada da área de 

pesquisa. 
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Figura 8– Carta Geológica da Área de Estudos. Fonte: CPRM 2006 (Depois de CPRM 2006; Reis e 

Marmos 2007). 
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Figura 9 – Detalhe da Carta geológica da área de pesquisa mostrando a fronteira geológica 

encaixada ao longo do baixo curso do rio Unini.  A cor rosa indica formações ígneas, as outras 

cores indicam formações sedimentares. Fonte: CPRM 2006 (Reis e Marmos 2007, reprodução 

autorizada). 
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3.I.c. Hidrografia 

 

Pela premissa hidrográfica a confluência Negro/ Branco se conforma num 

entroncamento relevante na Bacia (Ab’Saber 2002), pois reuniria os aportes bióticos, 

abióticos e culturais oriundos de diferentes regiões da Amazônia que estariam sendo 

transportados pelos rios. O rio Negro é oriundo do extremo NW da Amazônia brasileira 

em contato com o NE/SE colombiano (sub-bacias do Uaupes, Papuri, Içana, Guaínia) e 

com SW venezuelano (sub-bacias do Xié, do Cassiquiare e ligações com o alto rio 

Orinoco). 

 

O alto rio Branco situa-se no domínio do lavrado Roraimense com ramificações 

na rede de drenagens do Uraricoera, Parimé e Surumú para a região montanhosa do NW 

de RR e, indiretamente, Grán Sabana do SE venezuelano. Já pelas sub-bacias do Tacutu 

e Maú se interliga com as drenagens do W da Guiana Inglesa. O que converte então 

toda a área de confluência situada no médio Negro entre os municípios de Barcelos e 

Novo Airão num potencial receptáculo dos fatores bióticos, abióticos e culturais que 

descem do NW e do N, um entroncamento intra-regional entre áreas culturalmente e 

ambientalmente distintas hoje e na Pré-história (na História Indígena de Longa 

Duração).  

 

Localmente, a área também se caracteriza pela confluência de vários tributários 

do baixo curso do rio Negro que convergem para lá (rios Unini e Jaú na margem direita, 

e Jauaperi  pela margem esquerda), trazendo influências bióticas e abióticas oriundas de 

partes muito distintas da Amazônia Ocidental e Setentrional, notavelmente através do  

alto rio Unini há uma conexão com o rio Japurá. A confluência principal, das águas 

barrentas alcalinas do rio Branco vindo do norte (savanas de Roraima do SE da 

Venezuela e Guiana) com as águas ácidas e escuras do rio Negro, cujas cabeceiras se 

localizam no extremo NW da Amazônia Ocidental (floresta tropical úmida do leste 

colombiano e alto rio Orinoco no SW venezuelano) conecta áreas que também são 

altamente diversificadas em termos de seus conteúdos etnográficos e histórias culturais.  

O conceito de que os rios seriam os corredores culturais pré-históricos nas terras 

baixas amazônicas não é novo, sendo o mesmo um dos marcos caracterizadores da 
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cultura de floresta tropical como definida no Handbook of South American Indians, 

Vol.III, por Lowie (1948). 

 

 

 

 

Figura 10 – Área Amostral caracterizada pela situação hidrográfica de múltipla confluência na transição 

do médio-baixo curso do Negro. Marcadamente nota-se a junção entre o rio Branco e outros tributários 

menores (Jufari, Caures, Jauaperi, Unini and Jaú). Fonte: CBRS-INPE. Escala 1 cm  30 km.    
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3.II. Do Problema 

3.II.a. Fronteiras de Semelhança 

Uma delimitação mais inclusiva de nosso problema o situaria na percepção da 

semelhança e da diferença, ou como Gombrich (1961:31) o posiciona:  the limits of 

likeness. E conseguimos sentir ressonâncias dessa problemática em Barth (1969) acerca 

das fronteiras étnicas e de critérios demarcadores de pertencimento e de ré-cognição. 

Isto posto, gravitamos em torno do procedimento (algorítimo, dispositivo, interface, 

módulo) cognitivo-epistemológico de perceber-conceitualizar regularidades e rupturas 

no mundo (e.g., taxonomizar), que subjaz a um dos problemas centrais da arqueologia, 

o entendimento da variabilidade  artefactual, ou como Schiffer e Skibo (1997:27) 

colocam: “differences and similarities over time and space.” 

De fato, dentro da problemática das fronteiras de semelhança, diversos sub-

problemas podem ser elencados: o problema da identificação cognitiva das entidades 

estilísticas (P1); o problema da relação dos estilos identificados com o contexto geo-

litológico (e.g., algorítimo técnica de produção petrologia do suporte) (P2);  que nos 

leva a um confronto mais amplo com o problema da interface geo-cognitiva (i.e., 

algorítimo cérebrorocha) (P3); tal estado de inquietações derivando, por fim, numa 

inversão de perspectiva, com o problema da percepção cultural da geologia, das 

paisagens e fronteiras geo-litológicas, das rochas e gravuras rupestres (i.e., 

etnogeologia) (P4).  

O problema 1 (P1) é basal de natureza percepto-cognitiva, e nisso se liga 

diretamente ao problema-fonte,  introduz a categoria reflexiva estilo, e só é antecedido 

por P3 que é tratado aqui como pré-condição para a proposição da geo-estilística (mas 

compartilhamos P3 com outros primatas [e.g., Tomasello e Call 1997; Goodall 1986; 

Sumita et al. 1985]). Entendemos que  P1 é sincrônico, atinge tanto a mente ameríndia 

quanto a mente arqueológica, pois ambas performam experiências semiótico-

taxonômicas31
  (e.g., taxinomias indígenas em Lévi-Strauss, 1966;  folk-biology em 

Sperber e Hirschfeld, 2004).  P1, 2 e 3 dialogam mais estreitamente entre si e estão 

                                                           
31

 A identificação cognitiva da semelhança é um fenômeno crosscultural e animal.  A reorganização da 

semelhança em estilo é um fenômeno humano.  A presumida capacidade de identificar estilos de arte 

rupestre é uma reivindicação do método formal e da arqueologia rupestre. 
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relacionados à cosmologia do pesquisador (método fomal). Atacando o problema por 

outro lado, P4 explora a questão da etnogeologia ameríndia, isto é, as diferentes 

classificações da semelhança entre sistemas geo-cognitivos (e.g., sistemas analíticos e 

holísticos [Nisbett et al. 2001]) a partir de três eixos básicos32: (P4.1) a percepção 

ameríndia das paisagens e fronteiras geológicas; (P4.2) a interpretação (ressignificação) 

indígena das gravuras rupestres; e (P4.3) a conjectura do ‘Jurupari de Pedra’. Esses três 

(3) fenômenos etnogeológicos colocaríamos no campo dos métodos informados. 

Popper contribui à nossa reflexão quando discorre sobre sistemas de expectativa 

de regularidade (bias cognitivo para detecção da semelhança) em Conjecturas e 

Refutações (1972:70-88). Sua argumentação, emerge de um confronto entre a lógica 

hipotético-dedutiva  por ele estabelecida  e a teoria psicológica indutivista de Hume (e a 

crítica deste ao indutivismo). Segundo Popper (1972: 74):  

“ (...) é preciso substituir a idéia ingênua de eventos que são semelhantes pela idéia de 

eventos aos quais reagimos interpretando-os como semelhantes.(...) vemos a similaridade como 

o resultado de uma resposta que envolve interpretações (as quais podem não ser adequadas), 

antecipações e expectativas (que podem nunca se materializar).  È impossível portanto, 

explicar antecipações e expectativas como resultado de muitas repetições – conforme sugerido 

por Hume. Com efeito, mesmo a primeira repetição (como a vemos) precisa estar baseada 

naquilo que para nós é similaridade e portanto expectativa – precisamente o tipo de coisa que 

queríamos explicar. O que  demonstra que a teoria psicológica de Hume nos leva a uma 

situação de regresso infinito(...).”  

A partir dessa crítica lógica à psicologia da indução de Hume, o autor (1972: 

75-77) aponta para outra direção:  

“...em vez de esperar passivamente que as repetições nos imponham suas 

regularidades, procuramos de modo ativo impor regularidades ao mundo. Tentamos identificar 

similaridades e interpretá-las em termos de leis que inventamos. (...)Tratava-se de uma teoria 

baseada em processo de tentativas – de conjecturas e refutações. Um processo que permitia 

                                                           
32

 É possível pensarmos outras formas de explorar a etnogeologia. A questão do reavivamento, retoque, 

seletivo de algumas gravuras e não de outras (um problema que denominamos de ressignificação ética 

formalmente seletiva). Trata-se de um processo de transformação do significado que se opera 

mentalmente e que se extende na paisagem deixando uma marca externa, uma tranformação na forma). 

Muitas vezes ,  o ‘impulso’  gráfico, a necessidade de extender eticamente uma marca êmica é 

engatilhado pela pré-existência de outra marca êmica. Ou como Gibson coloca (1979:135; apud Ingold 

2000:167): ‘...behavior affords behavior…’, e as marcas atraem outras marcas para um processo de 

‘interação’, para o estabelecimento de conectividade entre cérebros mediada pelo fenômeno exográfico 

(Donald 2010). Este processo de repetição gráfica pode assumir 4 níveis de fidelidade ao original 

decrescente: (1) retoque da forma (reavivamento); (2) retoque com modificação da forma; (3) 

superposição de outra forma; (4) justaposição. Outro fenômeno interessante para investigação 

etnogeológica são as gravuras recentes (que não se baseiam nas antigas nem são relacionadas pelos 

indígenas à elas) que vêm sendo feitas sob circunstâncias desconhecidas e caracterizariam um fenômeno 

estilístico-rupestre ‘novo’. A esse respeito ver discussão em Xavier (2008) sobre os “falsos petroglifos”. 
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compreender por que nossas tentativas de impor  interpretações ao mundo vinham, 

logicamente, antes da observação de similaridades.Como havia razões lógicas para agir assim, 

pensei que esse procedimento também poderia ser aplicado ao campo científico; que as teorias 

científicas não eram uma composição de observações mas sim invenções – conjecturas 

apresentadas ousadamente, para serem eliminadas no caso de não se ajustarem às 

observações (as quais raramente eram acidentais, sendo coligidas, de modo geral, com o 

propósito definido de testar uma teoria procurando, se possível, refutá-la.(...)Poderíamos 

acrescentar que só dessa  forma - relacionando-se com necessidades e interesses – podem os 

objetos ser classificados, assemelhados ou diferenciados. A mesma regra se aplica também aos 

cientistas. Para o animal são suas necessidades, a tarefa e as expectativas do momento que 

fornecem um ponto de vista, no caso do cientista são seus interesses teóricos, o problema que 

está investigando, suas conjecturas e antecipações, as teorias que aceita como pano de fundo: 

seu quadro de referências, seu ‘horizonte de expectativas.’” 

 

Assim, nosso horizonte de expectativas (que confundimos propositalmente aqui 

com problematização e, ou, experimentação) principia pela identificação ativa da 

variabilidade gráfica, da distinção fundamental entre semelhanças e diferenças em 

conjuntos de grafismos. Dito de outra forma, nosso problema se situa na ordem da 

detecção e demonstração objetiva de heterogeneidade ou homogeneidade entre corpora 

rupestres. Portanto, à questão da identificação da semelhança estamos equacionando a 

taxonomização dos estilos rupestres como problemas homologicamente relacionados. 

O que inicialmente parece ser apenas um problema metodológico (de classificação), 

pensamos que deve ser considerado em sua dimensão cognitivo-epistemológica (de 

construção de conhecimento sobre a  percepção da semelhança e da diferença no 

mundo). 

 

Em ‘A Galinha e seus Dentes’, Stephen Jay Gould (1992:187),  oferece uma 

opinião interessante sobre a problemática da semelhança e da diferença relacionando-a 

ao método experimental, quando discute as aberrações genéticas teratológicas (estudo 

dos monstros):  

“As leis do crescimento normal são mais bem entendidas e formuladas, quando se pode 

definir as causas de suas exceções. O próprio método experimental, pedra de toque do 

procedimento científico, baseia-se no pressuposto de que os desvios da normalidade, quando 

induzidos e controlados, desvendam as leis da ordem.”  

 

Em outras palavras, a exceção pode confirmar a regra. A diferença confirmaria 

as relações de semelhança. Seguindo esta visão, o método experimental adota o 

isolamento da diferença como uma ‘técnica’ para entender os padrões (e.g., as relações 

de equivalência morfo-estruturais [isomorfismos]). Assim, da eliminação das diferenças  
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resultaria,  logicamente, um conjunto residual de semelhanças.  Ou seja, a dedução da 

semelhança (inferência lógica) pela segregação da diferença (observação empírica).  

 

Mas, quem vem  primeiro, em ordem cognitiva, a percepção da semelhança ou 

da diferença?  Novamente  recorremos a  Popper (1972:77) que formula o problema da 

seguinte maneira: ‘O que vem primeiro, a Hipótese (H) ou a Observação (O)?’ E assim 

como no problema do Ovo-Galinha a resposta é outro tipo de ovo (ou  um ovo anterior), 

Popper  respondia a seu problema  com a proposição: “..uma hipótese anterior.” 

Deduzindo-se de seu enunciado que não observamos  o mundo, mas hipóteses percepto-

conceituais sobre o mundo. Nosso ponto aqui é: que tipo de Hipótese-Observação é 

cognitivamente anterior (exercendo efeito na posterior), a percepção da semelhança ou 

da diferença? Segundo o referido autor (Ibid. 1972:77; ênfases nossas):  

“Nascemos, portanto, com expectativas – com um‘conhecimento’ que, embora não seja 

válido a priori , é psicológica ou geneticamente apriorístico – isto é,  anterior a toda 

experiência derivada da observação. Uma das mais importantes dessas expectativas é a de 

encontrar regularidades – ela está associada à inclinação inata para localizar regularidades – 

ou à necessidade de encontrar regularidades (...) Esta expectativa “instintiva” de encontrar 

regularidades, que é psicologicamente a priori, corresponde estreitamente à “lei da 

causalidade” que Kant considerava uma parte do nosso equipamento mental, válida a priori. 

(...) de fato, a expectativa de encontrar regularidades é apriorística não só psicologicamente 

mas também logicamente; em termos lógicos, é anterior a toda a experiência derivada da 

observação, precedendo, como vimos, o reconhecimento das semelhanças; e toda observação 

envolve o reconhecimento do que é semelhante e do que não o é.”   

 

Entendemos que a proposição de Popper, acerca da anterioridade cognitiva da 

percepção da semelhança (expectativa de regularidade) é particularmente útil para 

pensarmos nosso problema de saída acerca da percepção dos estilos de arte rupestre. 

Considerando-se que temos biases cognitivos para a percepção da semelhança, 

poderíamos falar acerca de uma percepção estilística, calibrada para detecção de 

padrões. Ingold (2000:165) sobre modelos mentais nas ciências cognitivas, diz o 

seguinte: “…knowledge is acquired through the establishment of particular patterns of 

connection…” Mais adiante o mesmo autor, falando do projeto da psicologia ecológica 

de James Gibson (1979), apresenta uma passagem importante para nossa discussão. 

Segundo Ingold (2000:166; ênfases nossas):  

“…the problem of perception, for the cognitive scientist, is to show how these 

ephemeral and fragmentary sense data are reconstructed, in terms of pre-existing schemata or 

representations, into a coherent picture of the world. But for Gibson, sensations do not, as such, 

constitute the data for perception (Gibson 1979: 55). Rather, what the perceiver looks for are 

constancies underlying the continuous modulations of the sensory array as one moves from 
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place to place(…)Perception, then, is a matter of extracting these invariants. The perceiver has 

no need to reconstruct the world in the mind if it can be accessed directly in this way.” 

 

A consequência imediata desse cenário para nossa presumida capacidade de 

identificar estilos em amostras artefactuais é a de tornar nossa observação ambígua. 

Interferimos ativamente no julgamento da semelhança, e portanto, nos agrupamentos 

dela derivados, sendo estilo uma construção ativa do pesquisador calibrado para 

perceber regularidades, semelhanças, conexões, constâncias e invariantes 

 

Neste aspecto de conectividadesemelhança trazendo para discussão em estilos 

rupestres, Ann Sieveking (in Bahn and Lorblanchet 1993:27) associa semelhança à 

estilo, dando ênfase à dimensão relacional (conectiva) da primeira como critério de 

acesso ao segundo. De acordo com a autora:  

“If we wish to identify like with like in palaeolithic art, we have little choice but to use 

stylistic analysis. In effect the definitions of style made by art historians and the application of 

these concepts remain as valid in a Palaeolithic context as in any other. The basic assertion that 

things are like each other depends upon the recognition and demonstration of similarities: to 

quote Davis (1990), ‘A stylistic attribute is one for which a match or similar can be found 

elsewhere in the group. By the terms of our definition, style is always a relational, comparative 

or statistical description’. In his Analysis if any attribute of an object cannot be matched or 

associated with attributes of other artefacts, the attribute in question can only be given a 

morphological rather than a stylistic characterization”.  

 

 

Portanto, a abordagem estilística é uma exploração das semelhanças em diversos 

níveis de conectividade.  Tentamos trabalhar aqui com cinco (5) desses níveis, ou 

escalas analíticas: (1) técnica; (2) morfologia; (3) temática; (4) sintaxe; (5) ambiente. 

Pensamos que esses níveis podem ser encadeados da seguinte forma: intervenções 

mecânicas antrópicas deixam cicatrizes, estigmas, marcas nas rochas (1); às vezes 

essas cicatrizes obedecem a padrões organizacionais constituíndo-se em formas 

discerníveis (morfologia), observadores atrelam-nas à cargas informacionais, 

caracterizando-as como imagens (de Imago, i.e., veículo, portador, transmissor), 

tornam-se assim, fantasmas misteriosos de nossa realidade visual (Gombrich 1961:8) 

(2); essas imagens, por sua vez, podem estar organizadas em outra escala de 

apresentação gráfica (Pessis 1989) constituído-se em temáticas (basicamente, 

antropomorfos, zoomorfos e geométricos) (3); as formas e seus temas de apresentação  

podem, ou não, estar organizados no espaço de maneira perceptivelmente estruturada, 

ou seja, com algum tipo de regularidade espacial, expressando relações paralelísticas 

entre forma e forma, e forma e espaço. Essas interações morfo-topológicas caracterizam 
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a sintaxe
33

, sendo o painel rupestre uma unidade de análise sintática particularmente 

interessante (4); os painéis ou rochas gravadas que caracterizam um sítio rupestre se 

dispõem de acordo com a espacialidade do mesmo confrontada às escolhas culturais 

(oportunidade + escolha [o que se aplica aos outros níveis]), o entendimento da 

disposição dos painéis, ou rochas gravadas, no sítio e as disposições dos sítios na 

paisagem caracterizam observações rubricadas no ambiente (5) (desenvolveremos nos 

dispositivos analíticos do Método essas diferentes escalas de relação).  

 

3.II.b.  Contraste e Contato  

 

Falamos até agora sobre as semelhanças. Em continuidade a isto, nosso estudo 

se dedica a explorar as diferenças entre agrupamentos de semelhanças (perfis 

estilísticos), isto é, as fronteiras de semelhança (aceitando-se a equação de Emberling 

[1997] revisando Barth [1969], fronteira = diferença). Pela consideração da antecipação 

cognitiva da semelhança à diferença, após explorarmos a primeira podemos tentar 

acessar padrões de mudança, padrões de ‘fronteira’ entre agrupamentos de semelhanças. 

Portanto, semelhança é a categoria de acesso à diferença, uma vez que é na ruptura da 

primeira (expectativa) que experienciamos a segunda. Disto isto, inicialmente estamos 

equacionando fronteira à diferença e usamos a expressão derivada de Gombrich 

(1961:31) ‘fronteiras da semelhança’ (Limits of Likeness)  para expressar o ponto de 

contato entre semelhança e diferença. Portanto, numa situação de fronteira ocorre um 

comportamento ambíguo, ela separa e ela junta ao mesmo tempo, ela marca a diferença 

pelo contraste, mas também é o ponto de contato entre os diferentes. Assim pensamos 

aqui em fronteira como síntese entre contraste e contato, síntese entre plasticidade e 

conectividade.  

                                                           
33

 De fato, o conceito de sintaxe é de importância capital. Por sintaxe entendemos regras de combinação 

em diversos níveis (micro, meso e macro) e entre diversas entidades: marca técnica e forma (grafismo), 

grafismo e Imagem, imagem e imagem, grafismo e rocha, rocha e paisagem, e nesse aspecto relacional a 

sintaxe se torna ponto central em estilo. Gell (1998: 163) deixa isso claro: “Artworks do not do their 

cognitive work in isolation; they function because they cooperate synergically with one another, and the 

basis of their synergic action is style.” Mas o conceito deriva da Lingüística que sintaxe formal o estudo 

da organização estrutural e intrínseca das sentenças  mentais e verbais ou a determinação dos princípios 

de organização interna de uma língua (Mussalin et al. 2003). Aplicando à Arte Rupestre Sauvet (et 

al.1979:349) apresenta a seguinte definição:“...de même que, dans le langage, le sens d’une phrase n’est 

pas la somme des sens des mots, la signification de la décoration pariétale d’une grotte ne saurait être 

réduite à la simple addition des valeurs symboliques des animaux représentés. Un Sens global naît de 

leur combinaison, c’est-à-dire la syntaxe.” 
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O termo ‘Fronteira’, porém, requer esclarecimento. Abrimos o problema 

afirmando uma ressonância de nosso questionamento (percepção da diferença e da 

semelhança) com a teoria de Barth (1967) sobre fronteiras étnicas baseadas no princípio 

da auto-identificação, isto é, “...ethnic groups are categories of ascription and 

identification by the actors themselves” (Barth 1967:10). Emberling (1997) porém, se 

posiciona criticamente ao conceito ‘Barthiano’ de fronteira. Segundo o autor:  

 

“Barth's use of the term "boundary" was in some ways unfortunate; a more appropriate 

term might have been "difference." The metaphor leads us to use other physical terms: ethnic 

groups construct and maintain boundaries, boundaries are permeable (or not), and boundaries 

enclose cultural traits. These associations tend to make us view The metaphor leads us to use 

other physical terms: ethnic groups construct and maintain boundaries, boundaries are 

permeable (or not), and boundaries enclose cultural traits. These associations tend to make us 

view ethnicity as absolute, rather than based on perception of difference. For these reasons, 

"difference" may be a more appropriate term than boundary (Bateson, 1972; Lotman, 1990).” 

 

 

Assim, podemos relacionar fronteira à percepção da diferença, da variação. 

Partindo do conceito de variabilidade, i.e., a propriedade ou condição de modificar-se ao 

longo do espaço-tempo, isolamos um fenômeno (gravura rupestre) e uma relação de co-

variabilidade entre design (no sentido de forma gráfica) e geologia, e estamos 

explorando estilo por esse prisma.  O que não exclui  a percepção de fronteira estilística 

como fronteira social, ao contrário. Nesta direção, Wobst (1977: 329; ênfases nossas) 

sugere que:  

 
“We would expect to find social-group specificity of stylistic signals particularly in 

those instances where all members of a social group potentially encounter a given stylistic 

message (and thus its expression would be standardized among al the members of the group), 

and where this message enters into contexts of boundary maintenance (so that it will be 

maintained in contrast to similar signals of surrounding social groups) (…) Social-group 

specific stylistic form should occur only among those messages that are most  widely broadcast, 

that broadcast group affiliation, and that enter into processes of boundary maintenance”.  

 

A relação de relevância (Lewis-Williams 2002) aqui é fronteira e diferença. E, a 

partir de Wobst  e Bateson, vemos os estilos como códigos informacionais (sistemas de 

controle, ou seja, auto-manutenção através de trocas de matéria, energia e informação 

com o ambiente (i.e., outras populações humanas, e o mundo biológico e abiótico que 

os cerca [Wobst 1977:322]). Considerando-se a dimensão informacional dessa fronteira, 

em nosso caso, nos é particularmente cara a relação entre sociedade e mundo ‘abiótico’ 

(mineral). Nossas fronteiras  de trabalho são geo-informacionais, ou uma fronteira de 

sinal estilístico co-extensiva a uma fronteira de sinal litológico ‘sentiente’. Como se a 
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partir da primeira experiência de codificação geo-situada, aquilo que era estilisticamente 

neutro passa a situar-se dentro ou fora de uma membrana concepto-percetual (processo 

de abdução que Wobst [1977: 326] chamou  transição  off-on, da neutralidade estilística 

dos artefatos para a ubiquidade estilística).  Relacionando a mensagem estilística à 

diferenciação social, ou seja, à constituição de fronteiras, diz o autor (1977: 328):  

 
“…stylistic messaging adds support to processes of social differentiation. It allows 

individuaIs to surnmarize and broadcast the uniqueness of their rank or status within a matrix 

of ranks or statuses, or to express their social and economic group affiliation toward outsiders. 

Complex dlfferences in ideology, in niche-space, or in other group specific features can be 

reduced to, and advertised as, simple and unambiguous stylistic messages (…). It is particularly 

advantageous that artifacts will emit their messages even without direct interaction between 

ernitters and receivers, and that messages can be decoded before any direct contact has taken 

place.” 

  

Consideramos as rochas, independente das marcas técnicas, portadoras de carga 

informacional e de carga estilística. Sendo-lhes a condição de neutralidade inexistente. 

Porém, o design ainda é nosso principal índice de medida das fronteiras, das diferenças, 

da variabilidade gráfico-rupestre (design e rocha, como elementos co-extensivos e co-

intensivos). Acerca da variabilidade em design (considerando-se design, agora, no 

sentido mais amplo de estrutura formal), Schiffer e Skibo (1997:29) apresentam 

definição da seguinte ordem:   

“Although invoking the artisan’s activities does account for an artifact’s formal 

properties, archaeologists today, moving to the next level of explanation, seek to understand 

differences and similarities in the inferred activity sequences. Why, inquiring archaeologists 

want to know, did a given artisan employ a particular sequence of activities (e.g., Gosselain and 

Smith 1995; van der Leeuw 1991)? Because artifacts produced by different activity sequences 

are said to differ in “design”, a convenient label for the subject matter as this level of 

explanation is design Variability (…) design is driven by performance...” 

 

Entendemos, assim, que variabilidade em design é variabilidade em performance 

estilística e que por esta via se estabelece uma relação entre sequência de atividade, 

performance, design e estilo. Pensamos em estilo como código para desorganização-

reorganização do cérebro-corpo-mundo.  E por mundo entendemos o entrelaçamento 

entre comportamento, sociedade e ambiente como colocam Schiffer e Skibo (1997:45):  

“The Immense design variability in artifacts is not caused by inscrutable “cultural” 

factors, much less by style and function, but results from people trying to solve the problems of 

everyday existence – conceptualized in terms of activity-specific interaction and performance – 

in different behavioral, social, and natural environments (…).” 
 

Assim, a variabilidade em interação e performance operaria em três níveis 

relacionais: o comportamento – a sociedade – o ambiente). O processo fenomenológico 
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subjetivo que nos acometeu desde o primeiro contato com a área e com o material, em 

linhas gerais, também nos expôs à variabilidade em três níveis relacionais: (1) morfo-

temático; (2) técnico; e (3) geológico. Equacionamos aqui a geologia à ambiente 

natural, e seleções  técnicas e  morfo-temáticas à comportamentos. Entendemos que 

sociedade, ou ambiente social,  é de natureza inclusiva e pervasiva no modelo, 

interferindo simultaneamente nas duas outras dimensões de interação e performance. 

   

O primeiro nível de impacto sensório-informacional que fenomenologicamente  

nos atingiu foi a variabilidade morfo-temática (em que incluímos formas e temas de 

maneira relacional), isto é, a ampla gama de expressão das formas constitutivas e dos 

temas representados no design das gravuras na área de pesquisa, que obedeciam à 

divisão preliminar clássica entre grafismos reconhecíveis e não-reconhecíveis (e.g., 

Guidon 1984, 1986; Pessis 1983, 1987), encapsulando as três (3) classes fundamentais 

das taxonomias rupestres: geométricos, antropomorfos e zoomorfos.  

 

O segundo nível de impacto sensório-informacional foi a geologia. A geo-

diversidade da área foi um aspecto ambiental muito ativo na leitura visual da paisagem, 

quasi-determinista em nossas expectativas quanto à variabilidade tecnológica. De fato, 

não se tratava de um predicado implícito na geologia, mas sim na sua relação de co-

variabilidade com  práticas culturais, no caso, as técnicas de produção da gravura 

(Pessis 2002).  Trata-se do fenômeno mais conhecido e medido, portanto, esperado 

(expectativa), de co-variação entre técnica e litologia do suporte (algorítimo 

tecnopetrográfico [Pessis 2002; Valle 2003]). Expressando  uma relação de 

variabilidade bidimensional (2D).  

 

Porém, no caso aqui examinado, mais do que as técnicas, as temáticas também 

variaram com as rochas. O que caracterizou-se inicialmente como um problema de 

ordem geo-tecno-temática. Ou seja, quando havia mudança na geologia (1) 

observávamos mudança na técnica (2) e na temática (3), de maneira simultânea e 

consideravelmente contrastante34.  O sinal era basicamente um padrão de variabilidade 

                                                           
34

 Resumimos, muito grosseiramente,  as relações geo-temáticas da seguinte forma: display 

antropomórfico nos arenitos, display zoomórfico nos granitos e display geométrico em todas as rochas. 
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simultânea em três (3) dimensões fenomenológicas, sensoriais e materiais. Um sinal 

informacional em 3D mostrando uma fronteira estilística, geológica e sócio-cognitiva. 

 

3.III.  Hipóteses 

 

A partir da problematização da semelhança e da diferença no contexto das 

relações de co-variabilidade entre geologia e performance cognitivo-comportamental 

(interfaces geo-cognitivas), desenvolvemos os seguintes constructos: a hipótese geo-

estilística (imediatamente presa à como vemos a evidência [2/3 da qual dividida em 

estilos geo-situados]); influenciados pelo enfoque geo-cognitivo e pela hipótese geo-

estilística, chegamos à problemática da etnogeologia (de caráter mais reflexivo-

explicativo [evidência-reflexão teórica]) através da qual formulamos as hipóteses do 

animismo geo-litológico como aspecto estrutural dos sistemas etnogeológicos, e do 

Jurupari de Pedra, uma interpretação para  um padrão gráfico específico que emergiu 

em uma das unidades estilísticas identificadas ( trata-se dos “Flautistas” do perfil Unini 

e expressa o nível mais conjectural de nossa proposição, a desenvolveremos apenas na 

Discussão). 

 

3.III.a. Da Geo-Cognição à Geo-Estilística 

 

Retomemos a exploração do fenômeno amplo das interfaces35 humanas com o 

mundo. Malafouris (2010b:2) fala em Brain-Artefact Interface (BAI) e em Brain-

Machine Interface (BMI), Sperber e Hirschfeld (2004) falam em Cognition–Culture 

Interface. Pensando nessas proposições e face às evidências materiais na área de 

pesquisa, propusemos uma delimitação cognitiva para o fenômeno das interações entre 

cultura e geologia: as Interfaces Geo-Cognitivas (cérebrorocha). Por essa perspectiva, 

as gravuras rupestres seriam a um só tempo produtos de tais interfaces e as próprias 

interfaces. Esta construção serviu como background  para a identificação mais 

específica do fenômeno  geo-estilístico (a co-variabilidade entre estilo de gravura 

rupestre e geologia). Este design geo-cognitivo nos levou às seguintes considerações: 

                                                           
35

 De acordo com Malafouris (2010b:2) “an interface is essentially any natural or artificial mediational 

means or prosthesis that enables, constrains and in general specifies communication and interaction 

between entities or processes.” 
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(1) estilo como cognição (cogniçãoestilo); e (2) etnogeologia (diversidade de 

sistemas geo-cognitivos) como campo reflexivo para derivação de hipóteses.  

 

Inicialmente  partíamos do algorítimo reducionista estilo-cultura (Hegmon 1992; 

Layton 1991). Por esse prisma, se uma área apresenta uma etnografia ou etnohistória 

multi-cultural (multi-linguística e multi-étnica) e nela ocorrem registros rupestres,  pode 

se esperar (expectativa psicológica e não lógica) que estes sejam multi-estilísticos. A 

não-correlação desses dois cenários seria, poderia indicar uma significativa distância 

crono-cultural entre os autores dos registros e o presente etnográfico,  que pertenceriam 

à distintas dinâmicas histórico-culturais, separadas entre outras coisas, pela irrupção da 

colonização. Pensando-se apenas nesta correlação simples (1 por 1), para o rio Negro 

seria esperado um cenário multi-estilístico, independente de geologia, hidrografia e do 

registro arqueológico.  

 

Porém, quando se trata de  gravuras rupestres, o registro geológico se torna fator 

de primeira grandeza, sendo portanto, obrigatória sua consideração em diversas escalas 

de análise. Nesse aspecto, a evidência material e seu contexto geo-litológico nos 

permitiu ir um pouco mais adiante, rumo à exploração do que entendemos ser o 

problema da variabilidade geo-cognitiva ameríndia a partir das gravuras rupestres.  

 

Propusemos inicialmente que um contexto geo-ambiental marcado pela 

variabilidade geológica e confluência hidrográfica tem uma contribuição relevante na 

determinação da variabilidade (heterogeneidade) em um corpus gráfico-rupestre nele 

instalado  (o que foi resumido na operação FG + CH = VE, em que FG [fronteira 

geológica] + CH [confluência hidrográfica] = VE [variabilidade estilística]). A área 

amostral  é a única na bacia do Negro com essas características simultaneamente 

presentes, em expressividade ecológico-paisagística. Talvez, único ponto no NW 

amazônico onde poderíamos refutar  essa conjectura ou elevá-la ao patamar de hipótese 

testada.  

 

Em complemento ao primeiro algoritimo ‘etno-gráfico’ (culturaestilo gráfico) 

e ao algorítímo geo-tecnológico (tecnopetrográfico) propusemos a interrelação de 

outros dois algoritmos,  cogniçãogeologia e cogniçãocultura, operação que derivou 
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na interface de trabalho  geologiacogniçãoestilo. E até onde nos é dado saber, a 

plataforma de lançamento de hipóteses acerca das performances geo-cognitivas são as 

interações entre cultura e geologia (e.g., etnogeologia e arte rupestre). A perspectiva da 

interface geologia-cognição-estilo aplicada às gravuras rupestres surgiu, basicamente, a 

partir de um contato com a obra de Malafouris (2006, 2007, 2008a, 2008b, 2010a, 

2010b; Renfrew e Malafouris 2010). Segundo este autor (2008a:1): “The human brain, 

for some million years now, is an extremely plastic, profoundly embodied, materially 

engaged and culturally situated bio-psycho-social artifact.” 

 

Muito grosseiramente, pensamos o seguinte: se os cérebros mudam orgânico-

estrutural e funcionalmente  pela aprendizagem e pela experiência nos níveis 

comportamentais, sociais e ambientais, fenômeno definido como neuro-plasticidade 

(Donald 1991; Wills 1993;  Mithen 1996; Mithen e Parsons 2008; Wheeler e Clark 

2008; Clark 1997; Clark e Chalmers 1998; Jerrison 2001; Malafouris 2008, 2010); e 

considerando-se que as experiências sensório-cognitivas e neuro-fisiológicas tendem a 

variar conforme variam os geo-ambientes de situação, podemos supor que a interação 

com novos ambientes, geram novas experiências sensoriais, que geram novos padrões 

neuro-plásticos, que, por sua vez, podem gerar mudanças na cognição de mundo que 

fixam-se de maneira a alterar a percepção do eu, dos outros e da paisagem, 

circunstancial ou permanentemente. Alteram, por fim, os estilos de comunicação neuro-

social dos organismos engatilhando diferentes construções percepto-conceituais  em 

outros cérebros, o que poderíamos chamar de inter-cognição, ou  sócio-cognição 

(Nisbett 2001), que é em grande parte  processada no, ou pelo, módulo cognitivo da 

Theory of Mind36
 (Tomasello 1999, 2007; Sperber e Hirschfeld 2004; Malafouris 

2008a).  

As relações retroalimentares entre neuro-cognição, cultura e mundo (estudadas 

pela neurociência cultural [cultural neuroscience37 in Malafouris 2008a:1]), são 

denominadas de ‘metaplasticidade’38. Pensando-se em cultura material no contexto de 

                                                           
36

 “Capacity to interpret behavior in terms of mental states like belief and desire” (Sperber e Hirschfeld 

2004:41). 

37
 “A new approach for understanding the impact of culture on the human brain (and vice versa) opening 

thus new avenues for cross-disciplinary collaboration with archaeology and anthropology.” (Malafouris 

2008a:1). 
38

 “‘…metaplasticity’ to describe the enactive constitutive intertwining between neural and cultural 

plasticity.” (Malafouris 2010c:49). 



 

112 

interfaces como BAI, o problema da metaplasticidade se situa no campo epistêmico 

subjacente às teorias da vida social dos objetos (Appadurai 1986), da agência dos 

objetos (Gell 1998), da mente estendida (Clark 1997; Clark e Chalmers 1998; Wheeler e 

Clark 2008) e da vida cognitiva das coisas (Renfrew e Malafouris 2010) que podemos 

extrapolar abusivamente para uma teoria da mente exo-neural ou inteligência artificial 

[IA] da cultura material). Piaget (1973) formula uma hipótese acerca da auto-regulação 

cognitiva do mundo externo (em relação ao mundo mental-orgânico) que pensamos ser 

convergente a essas teorias, nos auxiliando na reflexão acerca das rochas como 

entidades lito-sentientes, bio e psico-ativas. Segundo o autor (1973:38): 

“Os processos cognocitivos aparecem então simultaneamente como resultante da auto-

regulação orgânica, da qual refletem os mecanismos essenciais, e como os órgãos mais 

diferenciados dessa regulação no âmbito das interações com o exterior, de tal maneira que 

acabam, no homem, por estendê-las ao universo inteiro.” 
 

 

Entendemos que o processo de bio-psico-ativação das rochas está intimamente 

relacionado à prática gráfica em superfícies rochosas, podendo se estabelecer uma 

relação de causalidade ou de co-lateralidade entre ambos fenômenos. Pessis (1987:379) 

demonstra detalhadamente a conexão entre processos cognitivos e a atividade de 

reprodução gráfica do sensível:  

“(...) L’économie d’attributs graphiques en tant que régle de présentations graphique 

de la tradition Nordeste s’expliquerait par l’existence d’un isomorphisme structurel entre la 

structure cognitive et la estruture de la représentation matérielle symbolique. Dans le processus 

de connaissance le sujet fonctionne avec les composants de la structure del’objet ou de de 

l’événement présenté. Une sélection perceptive s’accomplit suivie d’un processus d’assimilation 

aux strutures de connaissance antérieures et aux schemas d’action. La hierarchie des 

composants s’etablit en function de ces forms de fonctionnement. Dans la pratique graphique le 

sujet travaille avec quelques composants choisis de l’activité qui s’accomplit sur le plan des 

structures mentales, et qui sont porteuses de signification. En conséquence, le caractére 

économique, qui fait de ces manifestation graphiques de la prehistoire un art essencialiste peut 

être considéré comme la manifestation visible d’une correspondence de fonctionnnement entre 

l’activité cognitive et l’activité de reproduction graphique du sensible.” 

 

A partir do exposto, entendemos que a dimensão tecnológica do fazer gravuras 

no granito  e do fazer gravuras no arenito resultam em experiências sensório-cognitivas 

qualitativa  e quantitativamente muito contrastantes (observações pessoais a partir de 

experimentos de replicação). Sugerimos, assim, que tais procedimentos produzem 

cicatrizes neuro-plásticas diferenciadas, forjam cérebros diferenciados, portanto, forjam 

sistemas cognitivos diferenciados. Entendemos os riscos do reducionismo neurológico 

(Renfrew e Malafouris 2010; Sperber e Hirschfeld 2004), mas a idéia de que a centelha 
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que dá ignição à variabilidade comportamental e cultural é neuro-plástica, se tornou um 

parâmetro para esta pesquisa e para nossa curiosidade.  

 

O importante a ser retido acerca da interface geo-cognitiva é que ela atua como 

uma espécie de algorítimo dialético êmico-ético (feedback loop ) em que na medida 

em que manipulamos as rochas, elas manipulam  nosso cérebro. ou seja, ao processo de 

Geomorfização Neuro-Plástica (GNP, i.e., as formas da geologia atuando na 

modificação neuro-cognitiva, e.g., geo-estilos) corresponde um processo inverso de  

Neuromorfização Geo-Plástica (NGP, i.e., as formas neuro-cognitivas modificando as 

estruturas  geológicas, e.g., gravuras rupestres, mineração, etc.). Operação que 

sintetizamos no algorítimo GNPNGP. 

 

 Portanto, achamos interessante invocar a dimensão neuro-cognitiva da 

variabilidade (evidentemente que dentro de nossas absurdas limitações teóricas e, 

portanto, de maneira muito rudimentar) e discutir o fenômeno estilístico-rupestre 

também nesses termos. Assim, propomos que as gravuras podem ser tratadas como um 

problema geo-cognitivo, o que, de fato, não acrescenta nada à sua compreensão. No 

entanto, percebemos que tal contextualização é necessária para atalharmos o fenômeno 

mais concreto da geo-estilística, que implica na consecução causal:  rochas diferentes 

 cérebros diferentes  estilos diferentes.  

 

Chegamos ao ponto: as gravuras rupestres como pensamentos rochosos e assim 

como pessoas diferentes pensam coisas diferentes, o mesmo princípio, analógico 

hiperreducionista, se aplicaria às rochas e às gravuras. Esta é a idéia da qual extraímos 

as proposições que intitulam este trabalho (por mais inadequadas e abusivas que sejam): 

mentes graníticas e mentes areníticas. Dito isto, as interfaces geo-cognitivas podem ser 

entendidas, a partir do que Malafouris (2008a:2) delimita como: “the intrinsic 

relationship between brain/body and environment.” 

 

Segue-se que, se áreas de contato geológico e de confluência hidrográfica  (com 

alto contraste fisiográfico) são propícias a apresentar variabilidade gráfico-rupestre 

(hotspots de mega-diversidade estilística), seriam também as áreas ideais para o estudo 

dessa variabilidade. Consequentemente, entendemos que experimentos dessa ordem, em 
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fronteiras geológicas (considerando-se o aspecto de separação, de limite, transformação, 

de geo-plasticidade) justapostas à confluências fluviais  no contexto de sazonalidade 

contrastante entre vazante e enchente (na seca há separação, inacessibilidade, 

diferenciação; na cheia observa-se o oposto no aspecto de contato, transição, interação, 

de transposição de fronteiras, de hidro-conectividade). Da reunião entre diversidade 

geológica e diversidade hidrométrica sazonal, que causam profundas alterações na 

fenomenologia da paisagem (Tilley 1994) Rionegrina surge a percepção da condição de 

liminaridade significativa na área amostral . Assim, a variabilidade geo-ambiental  

permitiu-nos a proposição de um modelo geo (- hidro) - arqueológico (ou, como vimos 

na Introdução,  geo-cognitivo)  baseado na caracterização do fenômeno geo-estilísitico.  

 

A  hipótese  geo-estilística  é  razoavelmente testável  em  outras áreas ao longo 

das  latitudes de contato geológico ígneo-sedimentar, tanto ao norte no contato entre o 

Escudo das Guianas e a Bacia Sedimentar Amazônica, quanto ao sul entre o Escudo 

Brasil-Central e a mesma Bacia (figura 6),  ao longo dos tributários na margem norte e 

sul do sistema Solimões - Amazonas (tanto na Amazônia Ocidental quanto Oriental). 

Isto posto, acreditamos que onde houver contato geológico e gravuras rupestres este 

fenômeno pode estar em operação (mas dificilmente de maneira absoluta e exclusiva, 

pois intuímos, com boa causa a partir da bibliografia que nos precede, que a mente 

humana é mais idiossincrática e plástica do que a mente humana pode conceber). 

 

Existe uma hierarquia entre esses fatores, estando geo-diversidade  num   

patamar de confiabilidade superior à confluência fluvial. A relevância do primeiro fator 

(geologia)  é intrínseca à gravura rupestre, sentida direta e internamente (sendo a 

consecução causal entre  litologia  e técnica apenas o início da cadeia cognitivo- 

operatória); a relevância do segundo fator é contingencial, sua maior ou menor 

importância pode ser condicionada por fatores externos. Neste caso, é sugerido que duas 

expansões linguístico-culturais pré-coloniais (Aruaque e Carib) que se deslocando 

quasi-sincronicamente por diferentes cursos fluviais integrantes da malha confluente da 

Amazônia Noro-Setentrional, teriam se encontrado em nossa área de pesquisa há 3.000 

anos atrás (Zucchi 2010). A rede hidrográfica, portanto, é um fator secundário 

potencializado pelo contexto etnohistórico e etnolinguístico da área.  

O modelo inicialmente sugerido se baseava em duas premissas: (1) múltiplas 

proveniências geográficas e culturais das comunidades autoras sendo condicionadas 
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pela confluência da rede hidrográfica; (2) múltiplas estratégias e escolhas na elaboração 

da obra gráfica sendo condicionadas pela variabilidade nas matérias-primas geológicas 

dos suportes e das ferramentas. Um contexto duplamente complexo, tanto em sua 

dimensão humana quanto em sua dimensão geo-ambiental. A intercalação desses dois 

fatores seria suficiente para engatilhar o processo subjacente à variabilidade em 

sistemas de pensamento visual rupestre.  Poderíamos perceber de maneira mais 

simplificada, assim, a operação complexa das relações de causalidade recíproca entre 

geologia, hidrografia e cultura (cérebro-corpo-design-paisagem).  

 

Entendemos que nosso modelo, apesar de testável, é reducionista. O controle 

observacional em três (3) níveis (morfo-temático, técnico e geológico) de transformação 

interna no corpus de evidência material analisada, de fato, é insuficiente para uma 

compreensão do fenômeno geo-estilístico, ou mesmo, para sua efetiva proposição 

enquanto entidade real, tratando-se de derivações cojecturais de uma análise incipiente, 

coarse-grained. Como sinalizou Popper (1972: 123): “Um  requisito muito importante 

que qualquer teoria do conhecimento precisa satisfazer, para ser adequada, é o de não 

explicar demais.” Não se trata da arrogância de propor uma teoria do conhecimento, 

estamos longe disso, mas nosso ponto é que não conseguimos explicar muito. Nosso 

alcance, por exemplo, está restrito à exploração da arte rupestre pelo algorítimo 

informacional fronteiras geológicas-fronteiras de semelhança.  

 

Do ponto de vista geológico, a questão da fronteira está bem situada, é 

intuitivamente perceptível, é um marco regulador, um datum paisagístico e litológico da 

diferença explícita na área de pesquisa. Nesse aspecto, fronteira geológica é um fato, out 

there, representa a instância mais próxima de uma realidade objetiva que nós temos 

nessa pesquisa, não se tratando de uma opinião, ou interpretação sobre a paisagem.  É 

desse ponto que partimos para pensar fronteira geológica na dimensão relacional com 

arte rupestre, e propor as fronteiras geo-estilísticas. 

 

A premissa da correlação entre arte rupestre e geologia é o fundamento da 

discussão, como posicionam Nash e Chippindale (2004: 10) “...the first factor defining 

the ocurrence of rock-art is the ocurrence of rock!”. Vencendo-se esse imperativo, 

desdobra-se consecutivamente, a questão da homogeneidade e heterogeneidade geo-

ambiental, os tipos de rocha e formações geológicas.  As evidências materiais que temos 
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trabalhado situam-se num contexto de  heterogeneidade e nossa reflexão tem caminhado 

para problematizar as relações causais simples,  por exemplo, entre diversidade nos 

tipos rochosos disponíveis e diferentes procedimentos técnico-operatórios na 

manifestação do fenômeno gráfico-rupestre, começando com o agenciamento primário 

sobre as matérias brutas até a aparição final do design ‘petrográfico’ e sua manipulação 

intencional subsequente.39 Por essa perspectiva, na dimensão tecnológica do fenômeno 

se manifestarão sensivelmente as imposições, ou restrições do determinismo geo-

ambiental. Resumindo: diferentes técnicas de produção poderiam ser resultado tanto de 

diferentes escolhas culturais quanto de fatores naturais, como disponibilidade litológica. 

Observando-se que os dois fatores podem atuar  juntos, e normalmente o fazem 

(determinismo mecano-mineralógico constringindo escolha cultural a um limite de 

plasticidade).  Portanto, no contato litológico, a variável técnica de produção, não pode 

ser tomada isoladamente como critério inequívoco de variabilidade cultural-cognitiva.   

 

3.III.b. Da Etnogeologia 

 

  Diversos autores (Lewis–Williams 2004, 2002; et al. 1988, et al. 1990, et al. 

1998; Whitley 2001, 1998; Reichel-Dolmatoff 1967, 1971, 1976, 1978; Eliade 1949 

[1993]; Lévi-Strauss 1966; Monod 1976; Layton 1991, 2000; Layton  et al. 2000; Taçon 

e Ouzman 2004; Chippindale e Nash 2004; Arsenault 2004b) sinalizam para a 

possibilidade de que as escolhas geológicas não sejam  aleatórias, nem constritas 

naturalmente, ou limitadas às propriedades mecano-mineralógicas, e que poderiam ser 

governadas por sistemas de etnoconhecimento geológico, em nosso caso, Ameríndios. 

Poderíamos falar,  pois,  em uma etnogeologia,  que se manifesta através das 

percepções, das significações e escolhas sócio-culturais e mito-rituais por tipos 

rochosos, paisagens litológicas e feições geomórficas específicas na base de cadeias 

cognitivo-epistemológicas ( rocha-cérebro – rocha-símbolo - rocha-artefato - rocha-

gente – rocha-casa - rocha-cidade – rocha-cosmos). Ou seja, com desdobramentos 

simbólico-culturais e mito-rituais para considerações diferenciais dos tipos rochosos 

                                                           
39

Ainda hoje alguns grupos étnicos do alto rio Negro retocam os velhos petróglifos, algumas vezes com 

técnicas líticas, mas, mais comumente aplicando tintas e pigmentos de origem natural e industrial dentro 

do gravado.  
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(etno-taxonomias geológicas, ou,  folk-geology). Reichel-Dolmatoff (1978: 2) posiciona 

o problema diretamente no ARN:  

 

“This period, when the spirit-beings prepared the lande so that mortal human 

creatures might live on it, is commemorated in many songs and dances that periodically 

recall these events and retrace them step by step, but their memory is kept alive also by 

physical marks the supernaturals visitors left behind. In fact, al over the Northwest 

Amazon, at certain spots where in mythical times some special event is said to have 

taken place, one still can see huge boulders the surfaces of which are covered with 

petroglyphs that are cut into the rock. They are signs and symbols ranging from simple 

geometrical patters to intricate figurative representations, and the Indians will readily 

interpret these designs. Thus, some concentric circles will be said to mark the spot 

where a spirit-being put the end of his blowgun upon the ground; a double impression 

will mark the place where another sat down to rest, or a drawing of the outlines of an 

artifact will commemorate the occasion when one of these beings first conceived a 

basket, a musical instrument, or a fish trap. Some times these marks are not man-made 

at all, but are accidents of nature which, because of their peculiar shape or color, have 

become associated with biological or cultural activities. Thus, a natural pothole in a 

flat rock surface on the riverbank is said to be the spot where people for the first time 

cooked a meal of manioc flous; or a thin vein of whitish quartzite running across a 

darker matrix is said to be the flow of broth when the pot boiled over. On these rocks, 

then, can be seen the footprints and artifacts, the traces of everyday life, and the first 

indications of ritual behavior, all of it in proof of the divine origin of the cultural 

heritage the foundations of which had been laid down by the spirit-beings who, at that 

time, still dwelled upon earth.” 

 

O fenômeno está disseminado por toda Ameríndia. Arsenault (2004b:303) nos 

diz a respeito das paisagens sagradas Algoquinas (Canadá):  

“The Approach supported here – and part of a growing trend in the study of 

rock-art sites (…) – consists of investigating the natural setting of these sites and 

attempting to determine what elements in this setting would have been seen and 

considered by aboriginal viwers as motivating the choice of this site rather than another 

as a place where age-old sacred symbols would be left.” 

 

Estes autores, porém, não se referem ao termo ‘etnogeologia’. Até onde 

conseguimos rastrear, o conceito de etnogeologia possui algumas definições esparsas, 

mas não parece ser uma perspectiva de investigação muito utilizada na Geologia nem na 

Antropologia Social, ou na Arqueologia da Paisagem (Arsenault 2004a; Nash e 

Chippindale 2004). Mas, duas definições nos foram particularmente influentes:“[S]e 

nós tivéssemos uma etnogeologia, ela estudaria as relações entre homem e as rochas de 

seu ambiente.De minha parte, uma definição menos rigorosa e mais útil de 

etnogeologia incluiria a interação do homem com o reino geológico como um todo” 

(Kamen-Keye 1975). Semken (2005) discutindo sobre Sentido de Lugar (Sense of 
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Place) entre os Navajo (Navajo Geoscience)  define etnogeologia como: “conhecimento 

geológico indígena baseado na observação empírica.” 

Porque etnogeologia? 

Acerca do xamanismo entre os Aruaque do ARN, Vidal (2002:3) nos responde a 

esta questão da seguinte forma: 

 

“El conocimiento chamánico además de ser la habilidad para controlar fuerzas 

ocultas, para mediar entre el mundo natural y el sobrenatural, para curar 

enfermedades y otras dolencias, constituye uma forma de historia política que puede 

transmitirse em mitos, cuentos, cantos, rezos, etc., y puede insribirse o escribirse em el 

paisaje a través de petroglifos, monumentos naturales u otras características físicas del 

ambiente, como montañas, ríos, piedras, raudales, etc. Es decir, que representa um 

modelo para construir, representar e interpretar el pasado y el espacio, la historia y la 

geografía.” 

 

Jean Monod (1976:16) acerca dos Piaroa, relacionados â família linguística 

Saliva, por este autor, e ocupando o sul da Venezuela (inseridos, portanto, na área 

cultural do NW Amazônico, pouco acima das cabeceiras Norte do sistema Rionegrino, 

zona de interface Aruak-Karibe), nos diz o seguinte:  

El Mundo “interior”, quiero decir el mundo dentro de las rocas, el cual es 

tembién el mundo “dentro” del alma cuando sus aspectos invisibles se hacen aparecer 

mediante drogas, se concibe como un reflejo del mundo exterior. La única diferença es 

que sus habitantes, siendo inmortales, están representados por todos los Piaroa que 

han vivido y muerto alguna vez, desde su creación.” 

 

 O conceito de cidade subterrânea dentro dos pedrais ribeirinhos, ou estes como 

entrada e saída de tais lugares encantados, também foi recolhido entre pajés da etnia 

Mura, no Baixo rio Madeira (OPIM e Valle 2008). Esse conceito fundamental nos levou 

à percepção de que as rochas e os afloramentos rochosos se configuram em elementos e 

lugares importantes dentro das cosmologias e filosofias indígenas na Amazônia, 

organizando-se em torno da noção sobrenatural das formações rochosas como corpo-

casa-cidade-cosmos, sendo ao mesmo tempo uma porta, um acesso, uma conexão 

(conectividade) entre mundos, que pela liminaridade da situação, implica  

simultaneamente  num processo de transformação (plasticidade). Começamos, 

ingenuamente, a desconfiar que essas percepções rochosas integravam sistemas de 

conhecimento complexos e que as gravuras rupestres dialogavam diretamente e 

indiretamente com esses sistemas. Mais do que isso, começamos a achar que ainda seria 



 

119 

possível observar e registrar os termos desse diálogo entre as tradições orais ameríndias 

amazônicas (etnogeológicas) e as gravuras rupestres. 

 

Portanto, o fenômeno que nos chamou atenção inicial para a etnogeologia foi a 

interpretação indígena (talvez uma ressignificação) da arte rupestre Rionegrina, 

amplamente verificada no ARN (e.g., Stradelli 2009 [1890]; Koch-Grünberg 2010 

[1907]; Reichel-Dolmatoff 1967,1978; Ortiz e Pradilla 1999; Xavier 2008; Valle e 

Costa 2008). Neste contexto dois sub-fatores foram considerados relevantes: os 

complexos mito-cosmológicos associados às gravuras (aspecto êmico interno [audível e 

imaginável]) e os reavivamentos seletivos de determinadas formas gráficas integrantes 

dos painéis antigos (aspecto ético externo [visível e táctil]). Apesar de não termos 

detectado processos de confecção diretamente, encontramos marcas ‘petro-gráficas’ 

recentes em diversos lugares no rio Içana (Valle e Costa 2008). Ou seja, há verificado 

processo atual de marcar rochas fora dos antigos petróglifos e dos sítios tradicionais. 

Portanto, não descartamos a possibilidade de ‘novos’ estilos de arte rupestre estarem em 

prática no ARN. 

 

Além de engatilhada pela interpretação indígena das gravuras, a reflexão 

etnogeológica surgiu em nossas inquietaçõe s a partir da constatação de que diversas 

fontes etnográficas no ARN (Stradelli 1999 [1890]; Reichel-Dolmatoff 1967, 1971, 

1976, 1978; Koch-Grünberg 2010 [1907], Hugh-Jones 1979; Wright 1998; Ortiz e 

Pradilla 1999; Andrello 2004, 2006, 2007; Cabalzar 2008; 2009; Xavier 2008) trazem, 

direta ou indiretamente, algum tipo de consideração acerca das rochas nas diversas 

cosmo-visões e tradições culturais indígenas Alto Rionegrinas. Várias relações podem 

ser estabelecidas a partir de um sobre-vôo nessa literatura: rocha-origem; rocha-antes da 

origem; rocha-história; rocha-mito; rocha-memória; rocha-escrita; rocha-ancestral; 

rocha-espírito; rocha-bicho; rocha-Jurupari; rocha-flauta; rocha-gente; rocha-corpo; 

rocha-mulher; rocha-mortos; rocha-doença; rocha-panema; rocha-casa; rocha-caminho; 

rocha-porta; rocha-sociedade; rocha-mundo; rocha cosmos; etc.  

 

Dada a ubiquidade e plasticidade de referências etnogeológicas nessas narrativas 

fomos levados a nutrir expectativas de que: (1) estas referências esparsas são proxies 

para sistemas de conhecimento estruturados (sistemas etnogeológicos), e que  (2) tais 

sistemas de conhecimento, em sendo passíveis de observação, registro e reflexão por  
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uma ‘arqueologia rupestre cognitiva’, têm a contribuir com o estudo das gravuras 

rupestres, na perspectiva de fornecer um contexto para os já conhecidos inventários 

semânticos de significados simbólicos para cada forma gráfica (i.e., interpretações 

literais das formas por informantes indígenas e suas relações cosmológicas e mito-

históricas, que Ingold (2000:160) critica na antropologia cognitiva). Do inter-

cruzamento dessas duas linhas de evidência etnogeológicas no ARN, poderemos 

reconstituir hipoteticamente elementos de um contexto social e mito-ritual (sócio-

cognitivo) para as gravuras rupestres no BRN, do mesmo modo como, na perspectiva 

inversa, o enfoque geo-cognitivo e a hipótese geo-estilística necessitam ser testados no 

ARN, guardando-se a ocorrência significativa de loci experimentais em fronteira 

geológica. 

 

A partir desse estado de inquietações e de possibilidades relacionais propusemos 

que uma característica fundamental dos sistemas etnogeológicos seria a pervasividade 

de uma perspectiva animista na consideração dos fenômenos geológicos (Hodgson e 

Helvenston 2009; Guthrie 1980, 1993; Bird-David 1999; Viveiros de Castro 1999; 

Ingold 1999; Bouissac 1989), e adotamos o termo animismo geo-litológico como 

categoria de trabalho para designar, em linhas gerais, o ‘espírito’ dos diversos tipos 

litológicos. Ou seja, as rochas estão vivas, têm identidades vitais. A partir de Viveiros 

de Castro (1996, 1998, 2002, 2004) e da teoria do Perspectivismo Ameríndio
40

, fomos 

levados a perceber um caráter antropo-sóciomórfico na etnogeologia, uma ‘sensação’ 

que denominamos de perspectivismo litológico, isto é, e a grossíssimo modo, o ponto- 

de-vista das diversas rochas, as suas identidades sócio-cognitivas.  Fausto (2007:497) 

situa o problema da seguinte forma:  

“… intentionality and reflexive consciousness are not exclusive attributes of humanity 

but potentially available to all beings of the cosmos. In other words, animals, plants, gods, and 

spirits are also potentially persons and can occupy a subject position in their dealings with 

humans.”   

 

                                                           
40

 “I use the term perspectivism as a name for a set of ideas and practices found throughout the 

indigenous America and to which I shall refer, for simplicity´s sake, as though it were a ‘cosmology’. 

This cosmology imagines a universe peopled by different types of subjective agencies, human and non-

human, each endowed with the same generic type of soul, i.e., the same set of cognitive and volitional 

capacities. The possession of a similar soul implies the possession of similar concepts which determine 

that all subjects see things in the same way; in particular, individuals of the same species see each other 

(and each other only) as humans see themselves; that is, as beings endowed with human shapes and 

habits, seeing their bodily and behavioral aspects in the form of human culture.” (Viveiros de Castro 

2004:2) 
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Enquanto possibilidade reflexiva da etnogeologia, poderíamos pensar que as 

rochas são dotadas de agência
41

, linguagem, percepção, faculdades cognitivas, estados 

mentais e sócio-organizacionais humanos. Nesta perspectiva, os estilos de arte rupestre 

geo-situados seriam idiomas visuais das diversas sociedades rochosas. O que 

poderíamos chamar de uma Theory of Mind rochosa, são as interfaces e algorítimos 

pelos quais os humanos domesticam cognitivamente a paisagem (e.g,  mindscaping  

[Ouzman 1998]), e a paisagem domestica o cérebro (e.g., geomorfismo neuro-plástico).  

 

Por este enfoque, às diferentes rochas, feições geomórficas e paisagens 

litológicas corresponderiam diferentes sistemas de organização percepto-conceitual  

próprios das performances histórico-culturais de entidades sociais (sistemas sócio-

cognitivos ecológico-historicamente situados). Problematizamos aqui a expressão 

gráfica dessas performances em contextos paisagísticos de alta-transformação (e.g., 

enchente-vazante/ granito-arenito/ flutuações climáticas holocênicas). O que pode ser 

resumido na consecução causal entre plasticidade geo-cognitiva ( a variabilidade dentro 

das categorias geologia e cognição) e conectividade geo-estilística (conexão como 

equivalente à co-variabilidade comportamental entre rochas e entre sistemas gráfico-

cognitivos).  

 

Postulamos que o background  informado e cognitivo situado acima permíti- nos 

contrastar reflexivamente as gravuras rupestres silenciosas, sem etnografia, do BRN, 

bem como, contrastar os problemas derivados da aplicação da agenda investigativa 

formal-estilística. A caracterização do fenômeno geo-estilístico como consequência da 

aplicação dessa agenda na área amostral, quando confrontada à moldura teórica da 

etnogeologia permite-nos refletir um pouco mais, para além do estabelecimento de 

padrões entre formas, e contextos relacionais entre formas, temas e geologia. Permíte-

nos conjecturar uma aproximação à elementos da mente ameríndia subjacentes â 

gravura e à paisagem gravada.  

 

                                                           
41

 “Agency is Attributable to those persons (and things...) who/which are seen as initiating causal 

sequences…events caused by acts of mind or will of intention...An agent is the source, the origin, of 

causal events, independently of the atate of the physical universe” (Gell 1998: 16; apud Layton 

2003:451). 
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Esta abordagem geral, de superposição relacional entre os constructos estilísticos 

dos arqueólogos (sob enfoque geo-cognitivo) e os sistemas etnogeológicos ameríndios 

(sob enfoque animista e, ou, antropomórfico [perspectivista] litológico), parece-nos ser 

uma interessante alternativa exploratória (ou complemento)  à abordagem dos 

inventários semânticos culturais, a compilação de significados étnicos e, ou, mito- 

rituais, atribuíveis às formas gravadas, bem como, à análise estilístico-tipológica seca. 

No caso do BRN, os especialistas ameríndios e suas respectivas tradições 

etnogeológicas já não mais estão presentes, não fazem mais parte do registro 

etnográfico e etno-político, apenas do registro etno-histórico e arqueológico42. Ainda 

assim, as conexões etnohistóricas entre o alto e baixo curso da bacia, permitem 

extrapolações hipotéticas mais ou menos confiáveis entre ambos contextos 

(extrapolações etnogeológicas [informada] do alto para baixo e geo-estilísticas do baixo 

para o alto [formal]).  

 

 Taçon e Ouzman (2004) apresentam uma reflexão importante para o caminho 

etnogeológico que estamos tomando. Baseando-se em evidências etnográficas 

diretamente associadas a contextos de produção e significação de arte rupestre na 

Austrália e na África do Sul, os autores apontam consistemente para a existência de 

sistemas simbólicos baseados na noção de inner worlds rochosos acessíveis através das 

gravuras rupestres. Segundo eles (2004:52; ênfase nossa):  

 

 “...rock-engravings inform us of a concern with the inner spirit world beyond the 

visible rock surface – by virtue of the engraving technique itself. The very act of engraving – 

removing the dark outer rock cortex to expose the lighter, honey-coloured rock beneath – places 

the engraved image either directly within the spirit world or in a somewhat ambiguous space, 

part way into the inner spirit world but still visible and tangible from the outer ordinary world. 

These engraved images are thus both ambiguous [plasticidade] – belonging simultaneously to 

two worlds – and enabling, in that they show the possibility of permeability and journey 

between the two worlds [conectividade]. (…) the act of engraving is very immediate, requiring 

the engraver to feel each incising, pounding or scraping action, to hear the rock resonate with 

each blow and to smell the strange rock smell so released.” 
 

 A perpectiva dos inframundos associados às formações rochosas, os inner 

worlds, está em pleno acordo com as informações fornecidas por Monod acerca dos 

Piaroa da Venezuela e nossas in formações acerca dos Mura do rio Madeira, portanto, 
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 Foram exterminados, expulsos, escravizados, e, ou, radicalmente transformados ao longo dos séculos 

XVIII, XIX e XX, De ‘Baré’ à ‘Mura’ e depois para ‘Caboclos’, ‘Arigós’, ‘Soldados da Borracha‘, 

‘Ribeirinhos’, sendo hoje, ‘população tradicional em unidade de conservação’. 
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entendemos que sistemas  de meta-representação rochosa semelhantes devem ainda ser 

detectáveis na etnografia do rio Negro. Uma evidência de que relações complexas como 

essas  podem estar ocorrendo no registro arqueológico é  a constatação de sistemas 

gráficos formalmente diferenciados em rochas distintas e adjacentes, em locais de 

contato entre formações geológicas. Espera-se variabilidade técnica em diferentes 

suportes, enquanto resposta sensório-motora específica à condições petrográficas 

(mecano-mineralógicas) iniciais diferentes (variabilidade 2D), mas variabilidade 

estilística indica que algo mais complexo se manifesta na amostra. Outra evidência  de 

complexidade geo-cognitiva é o aproveitamento de feições geomórficas no design 

(Clottes e Lewis –Williams 1998), um indicador de mindscaping (Ouzman 1998), isto é,  

a domesticação cognitiva da paisagem. Fenômenos complexos como co-variabilidade 

3D e design geomórfico ocorrem na área de estudo. 

 

Portanto, o que estamos detectando em diferentes superfícies rochosas na área 

amostral, indica não apenas diferentes técnicas (o que seria esperado) mas outros tipos 

de escolhas estilísticas em termos das temáticas, estruturas morfológicas e arranjos 

sintáticos no espaço gráfico (cenografia [sintaxe]). Padrões estes que vêm emergindo 

heterogeneamente conforme cambiam as litologias. Acreditamos que esses fatores não 

estão relacionados de maneira aleatória, nem simples, e que a tafonomia pode ser 

responsabilizada por alguns desses padrões fenomenológicos, mas não todos. Alguns 

deles podem  expressar consecussões causais (Sperber 1992) complexas, associadas à 

interfaces geo-cognitivas (cérebro-rocha) que extrapolariam uma relação materialista 

com os corpos rochosos. Estamos hipotetizando, portanto, modalidades relacionais, 

entre humanos e rochas, mais inter-cognitivas, neuro-plásticas, subjetivas, simbólicas, 

emocionais, espirituais, por fim, mais imateriais, embora materializadas.  

 

 Encontramos esse cenário nas gravuras do Seridó Portiguar e Paraibano,  entre 

granitos na planície e as serras xistosas e quartizíticas (Valle 2003), porém, não 

estávamos equipados para explorar as consequências geo-cognitivas do fenômeno. 

Agora voltamos a nos deparar com isso aqui entre os granitos e arenitos do rio Negro, 

ou seja, parece haver um padrão de reação comportamental de alguns grupos culturais43 

(Sensu Sperber  e Hirschfeld 2004) à variabilidade litológica justaposta na paisagem. 
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 “A cultural group is held together by a constant flow of information, most of which is about local 

transient circumstances and not transmitted much beyond them. Some information, being of more general 
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  Como sugerem Lewis-Williams e Dowson (1990), Ouzman (1998) e Taçon (et 

al. 2004), os suportes não são neutros, mas são dotados de significação anterior à 

imposição da marca técnica. As rochas são marcadas cognitivamente na mindscape 

(marca êmica – interna – geo-cognitiva) antes de serem gravadas (marca ética – externa 

– ‘geo-gráfica’). Geodiversidade e hidrodiversidade compondo paisagens liminares, 

paisagens de transição entre mundos: o da superficie, dos vivos, da estação seca dos 

arenitos e granitos visíveis, e o mundo subaquático, dos mortos e ancestrais, do fundo 

do rio, na cidade dos encantados durante a estação de cheia e das rochas invisíveis. 

Apesar de uma imobilidade no eixo horizontal, elas são altamente móveis no eixo 

vertical da paisagem. São formações rochosas que se movem pela axis mundis (Elíade 

1998 [1949]) ao longo do tiered cosmos (Lewis-Williams 2002).  Como sentencia uma 

expressão indígena do baixo Madeira: “Todo pedral é casa de encantado!” (Barão 

Arara-Mura, in OPIM  e Valle 2008) e nisso podemos procurar conexões com  o 

conceito de ‘maloca’ ou ‘casa’, ou ‘cosmos’ como no NW Amazônico (House in Hugh-

Jones 1979; e Cidade dos Índios in Andrello 2004) e no rio Madeira, expresso no 

conceito de cidade dos encatados e pedral encantado (Dário Mura, in OPIM  e Valle 

2008). 

A reação (relação) não-randômica das rochas e das marcas culturais no contato 

geológico indica que temos uma reação comportamental de caráter estruturado (Hodder 

1982), que definimos aqui como sinal informacional redundante característicos de 

sistemas etnogeológicos pré-coloniais complexos. O que pode indicar respostas sócio-

cognitivas geo-culturalmente diferenciadas, mais do que, ou juntamente com, respostas 

derivadas do determinismo litológico, de ordem físico-mecânica. Fato é que, como 

observam Chippindale e Nash (2004:10), ocorre uma “striking correlation between rock 

art patterns and geology”.  

 

Pela perspectiva etnogeológica, nossa área de pesquisa se caraceriza como uma 

área de transformação do mundo, um ponto de warp na geo-hidrosfera onde universos 

se interpenetram. Uma espécie de wormhole onde especialistas em viagens 

                                                                                                                                                                          
relevance, is repeatedly transmitted in an explicit or implicit manner and can end up being shared by 

many or even most members of the group. ‘Culture’ refers to this widely distributed information, its 

representation in people’s minds, and its expressions in their behaviors and interactions.” (Sperber e 

Hirschfeld, The cognitive foundations of cultural stability and diversity; in TRENDS in Cognitive 

Sciences Vol.8 No.1 January 2004). 
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transdimensionais (xamãs) poderiam cruzar portais geo-hidro-cognitivos e penetrar no 

underworld, nas casas e cidades dos encatados, de fato, muitos xamãs em diversas áreas 

da Amazônia relatam viagens a tais mundos (OPIM e Valle 2008; Monod 1976), 

normalmente relacionados ao fundo dos rios, de onde emergem nas secas os pedrais 

como estruturas sígnicas espirituais. Seria interessante prospectar tais lugares, 

associando os padrões formais de arte rupestre neles contidos às narrativas nativas que 

são contadas sobre alguns desses lugares. Uma perspectiva iminentemente possível  e 

necessária no ARN, algo que já foi encampado pela antropologia social (e.g., Ortiz e 

Pradilla 1999; Xavier 2008), mas a ausência do olhar arqueológico nesses experimentos 

é sensível. 

 

Apesar da existência na região amazônica dessas tradições mito-históricas 

indígenas que interpretam os petróglifos, principalmente no alto rio Negro, não temos 

hoje, nenhuma forma inequívoca de demonstrar, verificar ou testar uma conexão 

filogenética44 ou histórico-cultural entre as tradições vivas e os conceitos e práticas 

gráficas dos autores pré-históricos.  Assumimos que esses petróglifos, grosso modo, são 

                                                           
44

 Pensamos que esses empréstimos da biologia evolutiva devem ser esclarecidos objetivamente, na 

medida do possível, para que não soem como metáforas vazias quando em analogia aos processos 

histórico-culturais, que são também etológicos e cognitivos, assim, apelamos aqui para as 3 modalidades 

de conceito filogenético de espécie (Coyne et al. 2004): “Phylogenetic Species Concept 1 (PSC 1) – A 

phylogenetic species is an irreducible (basal) cluster of organisms that is diagnosably distinct from other 

such clusters, and within which there is a paternal pattern of ancestry and descent (Cracraft 1989); PSC2 

– A species is the smallest [exclusive] monophyletic group of common ancestry (de Queiroz and 

Donoghue 1988); PSC3 – A species is a basal, exclusive group of organisms all of whose genes coalesce 

more recently with each other than with those of any organism outside the group, and that contains no 

exclusive group within it (Baum and Donoghue 1995; Shaw 1998)”. A partir dessas definições, aplicamos 

o termo ‘conexões filogenéticas’ para exprimir uma correlação à  conexões histórico-culturais estreitas 

entre membros de um mesmo grupo linguístico-cultural, ou grupo étnico, e entre diferentes grupos 

culturas. Tratam-se pessoas, grupos humanos, populações e seus fenótipos estendidos (Dawkins 1982),  

dentro dos quais se encontram conjuntos de grafismos e modalidades expressivas e tecnológicas 

culturalmente específicas.  Alguns desses grupos-conjuntos se encontram separados por pouco tempo e 

espaço de uma mesma entidade cultural ancestral, compartilham um ancestral comum mais recente e 

diversos aspectos fenotípicos derivados disso, constituindo-se, pois, em homólogos filogenéticos. Sendo o 

oposto proporcionalmente verdadeiro, quanto mais divergentes formalmente, mais distantes filogenética e 

histórico-culturalmente. Este empréstimo terminológico encontra respaldo também em Heckenberguer 

(2002: 99): “...This chapter considers these broad questions – history writ large – with the aim to agitate 

debate about the deep historical roots, the deep temporality, of Amazonian Peoples. Recent broad 

comparative studies along Linguistic lines in Amazonia […] and ‘phylogenetic’ modeling of dispersal 

and divergence within large prehistoric diasporas elsewhere in the world […], gives us reason to feel 

optimistic about the results.” Negrito nosso. 
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mais antigos que o passado etnográfico e a memória etno-histórica.
45

 Mas, seja na 

direção de estabelecermos uma conexão ou uma dissociação entre registro rupestre e 

tradição oral, a formulação nesse nível analítico é conjectural, da plausibilidade não-

verificável. 

 

 A desconexão entre arqueologia e etnografia apesar de importante no rio Negro, 

é menos significativa do que em outras áreas do mundo e  permite fazer inferências 

razoáveis sobre o período pré-colonial a partir de evidências etnográficas e histórico 

indígenas (Neves 1998). Em relação à arte rupestre no Baixo rio Negro, no entanto, o 

problema enunciado acima persiste, e se torna adequado termos uma boa compreensão a 

partir do método formal de pesquisa, das propriedades visíveis, micro-visíveis e macro-

visíveis  das gravuras. Ou seja, fundamentalmente, a  identificação das técnicas, das 

formas e de suas relações contextuais com outras formas e com a paisagem.  

 

Fundamentalmente, é preciso se ter em mente, ao usar os sistemas simbólicos 

ameríndios  em contexto etnográfico, como parâmetros analíticos para arte rupestre, que 

as (re) significações e práticas etnográficas podem estar separadas por milhares de anos 

da atmosfera de criação original dos registros rupestres pré-históricos. O que não nos 

impede, de forma alguma, em problematizar a situação e, nesse aspecto, quastionarmos 

até que ponto a etnografia da arte rupestre está desconectada da arqueologia rupestre 

amazônica de fato? 

 

3.III.c. Hidrografia e História Indígena 

 

 Adicionalmente, como outra linha de evidência na perspectiva do 

entrelaçamento epistemológico (cabling-tipiti) inserimos na operação o registro 

hidrográfico na área de pesquisa em interação com a história indígena Rionegrina. 

Acredita-se  que ao menos desde o holoceno final (aproximadamente há 3.000 AP) nas 

                                                           
45

 De fato,  como ja discutimos na sessão de ambiente, considerando a situação topo-geomorfológica de 

submersão das gravuras pode-se especular sobre uma origem médio-holocênica para a maior parte do 

corpus disponível hoje, baseado em indicadores paleoambientais para níveis da água do rio Negro bem 

mais baixos que o atual entre  6.000 anos B.P. and 3.000 anos B.P., (Ab’Saber 1996; Williams 1985; 

4.000 e 2.000 AP in Meggers 1979). Durante este periodo as localizações geomorfológica desses painéis 

rupestres estariam expostas ao longo de todo ano, ou na maior parte dele, acreditando-se que a maioria 

dessas gravuras foram feitas para serem vistas e comunicar algo a alguem.   
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terras baixas amazônicas o deslocamento dos grupos culturais tem se dado 

majoritariamente via fluvial, circulando pelos rios grande influxo e refluxo  de idéias, 

objetos, língüas, culturas e pessoas. Sendo, pois, este modus vivendi  ribeirinho uma das 

características que definiriam a cultura de floresta tropical (Lowie 1948).  

 

 No Negro o panorama é o mesmo e diversas fontes (Wallace, 1979; Spix & 

Martius, 1976; Rodrigues Ferreira, 1974a; Koch-Grunberg, 2005, Métraux, 1948; 

Goldman, 1948; Nimuendaju, 1950; Wright 1992, 1998; Urban, 1992; Montserrat 2000; 

Neves 1998) apontam para um cenário pré-colonial multi-cultural e multi-linguístico, 

em que os caminhos eram fluviais por excelência. Apesar do deslocamento terrestre não 

ter sido modesto e longas redes de trilhas e caminhos ancestrais ainda estarem em uso 

no NW Amazônico, como o que liga Uapuí-Cachoeira, no rio Aiary, até o médio rio 

Uaupés, próximo a Iauareté (Neves 1998).  

 

 Seja por rio ou por terra, esses caminhos eram os peabirus de transformação, 

síntese entre integração e diferenciação, entre conexão e plasticidade. Caminhos que são 

fronteiras, ou processos de diferenciação. Mas como tratamos de fenômenos culturais 

‘fixos’ na paisagem ribeirinha, os efeitos colaterais da proposição rios-caminhos são 

maiores. Assim, uma malha hidrográfica confluente teria favorecido a convergência de 

distintas proveniências geográficas e culturais dos autores rupestres, que utilizariam os 

rios como suas vias de deslocamento intra-regionais (Lowie 1948).  Koch-Grünberg 

(2010 [1907]: 91) chaga a definir as margens fluviais como locais internacionais 

quando, referindo-se ao rio Negro, diz: ‘...numa região tão”internacional” quanto as 

margens de um rio percorrido por tribos diversas e às vezes inimigas’ . 

 

Zucchi (2010) em recente artigo sobre rotas de deslocamento e circulação física 

e cultural entre os sistemas Orinoquia, Rionegrino e Guianense,  baseando-se em dados 

glotocronológicos e arqueológicos, indica que nossa área de pesquisa situa-se num 

ponto de contato geográfico entre as rotas migratórias, e, ou expansivas (Noelli 2008), 

de duas grandes famílias linguísticas importantes na região, os Aruaque e os Caribe. Os 

primeiros chegando na área em torno de 6.000 anos antes do presente, quando da 

primeira divisão do grupo Proto-Maipure; e os seguintes há cerca de 3.400 anos a.p. 

entram no sistema Rionegrino a partir do médio Branco durante uma segunda fase 

expansiva Caribe (Zucchi 2010:121). Portanto, é possível concluírmos que a partir de 
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6.000 a.p., e intensamente desde 3.000 a.p. com a formação e domínio de ‘cacicados 

Aruaque’ no rio Negro (Heckenberger 2002), e com a penetração Caribe concomitante, 

a área já estaria caracterizada como rota de trânsito e de provável contato entre diversos 

povos e idéias, entre diversos estilos de ser gente  e, ou, estilos alterados de 

comunicação (Altered Styles of Communication  [Harvey & Wallis 2007]).  

 

Portanto, para a área-alvo teriam confluido, tanto grupos culturais do extremo 

NW amazônico (SE colombiano e alto Orinoco) descendo o Negro, quanto de Roraima 

e da Guiana pelo Branco, além de entradas a partir da Amazônia Central subindo o 

baixo Negro. Ou seja, dada sua característica de multi-confluência, onde a conexão 

(entroncamento) Negro-Branco domina a paisagem  hidrográfica,  postula-se que a área 

amostral funcionou como uma encruzilhada entre povos, línguas e culturas, pelo menos, 

desde o holoceno médio, quando os Proto-Maipure teriam chegado e contatado grupos 

pré-existentes possivelmente caçadores-coletores pré-cerâmicos, que estariam na área 

desde o início do holoceno (Maku?). Equacionando confluência biótica e abiótica 

(Ab’Saber 2002) com confluência cultural e transformações histórico-culturais, 

acreditamos que áreas de contato entre bacias hidrográficas e entre formações 

geológicas são espaços privilegiados para a detecção e problematização do fenômeno de 

variabilidade gráfica, associada à plasticidade sócio-cultural e mito-ritual (escolha 

humana), contrastada à variabilidade geológica (oportunidade natural).  

 

Entendemos que nestes cenários experimentais é possível testarmos hipóteses 

sobre as escolhas culturais em interfaces geo-ambientais aos moldes da proposição pré-

condicional de Chippindale e  Nash (2004:10): “An exploration of human choice will 

need to demonstrate human patterning beyond that arising from the natural patterning 

of opportunity.” Na Introdução tentamos refutar a possibilidade de intemperismo 

diferencial com base litológica estar interferindo nos padrões geo-situados. 

Empregamos uma lógica tafonômica (Bednarik  2007; López n.d.) rudimentar e 

simplificada (for dummies), a partir do argumento da mútua exclusão entre as gravuras 

areníticas e as gravuras graníticas,  principalmente porque a arte potencialmente ‘nova’ 

arenítica não se transmite na mídia granítica, mais dura oferecendo, em princípio, maior 

durabilidade à gravura (o que se convertia num paradoxo tafonômico, mas não cultural-

cognitivo). Sustentamos que tal fato sugere que não é tafonomia-cronologia a causa da 

exclusão estilística arenito-granito, e sim escolha cultural e agência antrópica. 
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Postulamos que o mesmo pode ser válido para a ausência da arte granítica no suporte 

arenítico (relação inversa granito-arenito), que de outra forma poderia ser explicada  

unicamente por causa tafonômica (no granito a arte se preserva mais, portanto, pode ser 

mais antiga, e esses padrões mais antigos não sobreviveriam no arenito).  

 

Resumindo: tafonomia explicaria a ausência da arte granítica nos suportes 

areníticos, mas não a ausência da arte arenítica nos suportes graníticos. Assim, 

entendemos que, mesmo as exclusões não sendo absolutas46, elas indicam tendências 

comportamentais sugestivas baseadas na observação de que determinadas escolhas 

estilísticas operam exclusivamente no granito e outras no arenito, de maneira 

quantitativa e qualitativamente importante (no sentido médico, de sintomatologicamente 

grave). 

 

 A variabilidade geológica torna ainda mais contrastante os padrões de escolhas 

culturais, sugerindo que eles incorporam as oportunidades ambientais de maneira socio-

cognitivamente estruturada e não determinada unidirecionalmente pela geologia, nem 

pela cultura. A interface geo-cognitiva não resolve o problema da megadiversidade 

estilístico-rupestre, mas ataca uma conjuntura específica caracterizada pela sincronia 

entre mudanças no comportamento estilístico de gravuras rupestres e mudanças geo-

lito-paisagísticas. O contexto etnográfico da arte rupestre Rionegrina, permite também, 

o entrelaçamento das perspectivas geo-cognitiva e geo-estilística à etnogeologia, ou 

seja, o cabling entre linhas de evidência formais e informadas. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
46

 Isto é, minoritariamente observam-se intrusões estilísticas nas respectivas províncias geológicas, são 

porém, proporcionalmente inexpressivas não alterando as predominâncias geo-estilísticas, o que sugere, 

em nosso entedimento, populações de grafismos intrusivos originalmente pequenas ocasionando essas 

inversões. Ou seja, conjecturamos que em dado momento histórico-cultural as performances  rupestres no 

BRN tenderam à quasi-exclusividade geológica, em que estilo granítico no arenito, e vice-versa, teriam 

sido fenômenos marginais, controlados, ou até evitados. 
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1 – PROBLEMA DAS FRONTEIRAS DE SEMELHANÇA; 

2 – PROBLEMA DA PERCEPTO-CONCEITUALIZAÇÃO  ESTILÍSTICA; 

3 – PROBLEMA DA INTERAÇÃO GEO-AMBIENTE  E GRAVURA RUPESTRE (e.g., 

PETROLOGIA DO SUPORTETÉCNICA [VARIABILIDADE 2D]); 

4– HIPÓTESE DA VARIABILIDADE  GRÁFICA (3D) EM FRONTEIRAS GEOLÓGICAS E 

CONFLUÊNCIAS FLUVIAIS (FG + CH = VE); 

5 – PROBLEMA DAS INTERFACES GEO-COGNITIVAS (CÉREBROROCHA [i.e., 

GEOMORFIZAÇÃO NEURO-PLÁSTICA NEUROMORFIZAÇÃO GEO-PLÁSTICA]); 

6 – HIPÓTESE GEO-ESTILÍSTICA (CO-VARIABILIDADE ENTRE GEOLOGIA E ESTILO 

[GEO-COGNITIVO] DE GRAVURA); 

7 – PROBLEMA DA ETNOGEOLOGIA (PERCEPÇÃO E EPISTEMOLOGIA AMERÍNDIA 

SOBRE A GEOLOGIA, ESPECIFICAMENTE SOBRE AS FRONTEIRAS GEO- 

LITOLÓGICAS);  

8– HIPÓTESE DO ANIMISMO  LITOLÓGICO (e.g., ANTROPOMORFIZAÇÃO OU     

PERSPECTIVISMO GEO-LITOLÓGICO);  

9 – CONJECTURA DO JURUPARI DE PEDRA
47

. 

Tabela 1. Resumo da Evolução do Pensamento. Obs: Notar que foram necessários 3 (três) níveis de 

resolução do problema até que conseguíssemos elaborar uma hipótese minimamente satisfatória. 
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 A conjectura do Jurupari de Pedra não foi desenvolvida neste sub-tópico, pois será trabalhada na 

Discussão, mais adiante. 
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4. MÉTODO 

 

4.I. Quadro Teórico-Metodológico 

 

Vimos até agora uma contextualização teórica que delimita nossa pesquisa como 

um todo. Aqui, porém, especificaremos aspectos teóricos que se ligam diretamente a 

nossa metodologia de trabalho com registros rupestres. Em que, de fato, consiste o 

método formal que estamos empregando na observação,  registro e análise das gravuras 

rupestres no BRN? Como estamos identificando e analisando a mencionada 

variabilidade estilística? 

Nossa principal fonte de acesso ao pensamento visual fragmentado da (e na) 

história indígena de longa duração é a imagem. Nossas ferramentas são a observação 

direta e o registro fotográfico derivados da aplicação de um método formal (Chippindale 

and Taçon, 1998; Taçon e Ouzman 2004) que não depende de informes etnográficos 

vinculados à interpretação de significados, mas de propriedades que julgamos 

objetivamente observáveis na arte rupestre e fotograficamente documentáveis. 

Tentamos assim, identificar, registrar e analisar estruturas com organização interna 

recorrentes (padrões gráficos) e estabelecer relações entre diversas estruturas, sítios e 

corpora gráficos, numa perspectiva morfológico-espacial e, quando possível, temporal.  

Portanto,  nosso estudo se trata de uma análise de imagens. Neste processo 

lidamos com três (3) tipos de representação: uma representação geo-material (a gravura 

em si), uma representação mental (expectativas e inferências neuro-visuais) e uma 

representação fotográfica (efetivação da inferência neuro-visual em dado material). De 

fato, na documentação fotográfica da arte rupestre há um confronto, entre o olhar 

fotográfico do pesquisador (seu estilo estocástico [cérebro-câmera], ou meta-estilo 

visual) e as possibilidades e limitações percepto-visuais da obra gráfica indígena 

tafonomizada e de seu contexto ambiental e climático de inserção. 

Apesar de nossa percepção ser culturalmente alienígena, exógena, xenomórfica, 

em relação ao sistema ameríndio pré-colonial (diacronia cultural), ela é biologicamente 

endógena condicionada pela unidade neuro-visual da espécie48 (sincronia biológica).  

                                                           
48

 Apesar de não haver consenso atual na biologia sobre o conceito de espécie e sobre quais aspectos nos 

unem enquanto Homo sapien sapiens, partimos aqui da condição de interbreeding do Biological Species 

Concept (BSC): “Species are Groups of interbreeding natural populations that are reproductively 

isolated from other such groups” (Mayr 1995 in Coyne et al. 2004:27). No caso de unidade neuro-visual 
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Boa parte dos estudos com registros rupestres pré-históricos relacionam tais 

manifestações à sistemas de comunicação visual de grupos humanos, estruturados como 

linguagens
49

 gráficas desses grupos. Isto é, seriam códigos simbólicos ordenados por 

regras e convenções gráficas correlacionadas às regras e convenções de apresentação 

social50 dos grupos culturais (Pessis 1989) que produziram os registros. Estas 

abordagens, em maior ou menor grau, se inspiram no paradigma semiótico-estrutural de 

investigação dos registros rupestres (e.g., Conkey 1979; 2001; Lewis-Williams 1972, 

2002; Raphael 1945; Leroi-Gourhan 1968; Laming-Emperaire 1962; Sauvet e 

Wlodarczyk 1977; Sauvet et al. 1979). Trata-se de uma perspectiva que parte da adoção 

de um modelo linguístico para estudar outros fenômenos culturais ‘não-lingüísticos’, 

com o pressuposto de que todos os fenômenos culturais possuem uma estrutura 

lingüístico-comunicacional. Em uma revisita ao problema da mente funcionar 

linguisticamente e, por conseguinte, de podermos estabecer a pervasidade do modelo 

linguístico nas mais diversas dimensões da experiência cultural humana, Bloch 

                                                                                                                                                                          
me refiro ao processo de conversão da luz em sinal elétrico que ocorre na retina a partir da estimulação 

ótica do cristalino e da córnea. A retina envia o sinal elétrico através do nervo ótico às partes da topologia 

neural responsável pelo seu processamento, em grande parte é o Córtex Pré-Frontal (Hodgson 2006), mas 

diversos outros neural pathways processam informação visual em lugares diferentes do cérebro e não 

geram imagens “conscientes”. De fato, nosso cérebro processa mais estímulos visuais, do que aqueles que 

usamos para construir a hiperimagem cognitiva de realidade, esta seria uma das causas do blindsight 

phenomena (Hoffmeyer 2008), efeito colateral do que o cérebro faz com a informação excedente que não 

sabemos conscientemente, mas podemos externalizar comportamentos alimentados por essa informação 

inconscientemente capturada. O processo percepto-visual, e suas consequências neuro-cognitivo-

etológicas, é o mesmo entre nós desde quando estas estruturas co-evoluiram para permitir a visão bifocal, 

estereoscópica, possivelmente já em Homo habilis há mais de 2.600.000 anos atrás (Hoffecker 2007) e 

quando se definiu como área de descarga principal dos stimuli foto-elétricos o córtex pré-frontal, ou o 

chamado cérebro visual. 

49
  Rappaport em Ritual and Religion (1999) define linguagem da seguinte forma: “All animals 

comunicate, and even plants receive and transmit information (Bickerton 1990), but only humans, so far 

as we know, are possessed of languages composed, first, of lexicons made up of symbols in peirce’s sense 

of thje word (1960 II: 143ff.) or Buckler’s (1955:99, 102, 112f.): that is, signs related only “by law”, i.e., 

convetions, to that which they signify, and second, of grammars, sets of rules for combining symbols into 

semantically unbounded discourse.” (Rappaport 1999:4). 

50
 O conceito de apresentação gráfica, segundo Anne-Marie Pessis (1989), “baseia-se no fato de que uma 

representação do mundo sensível seja pré-histórica seja moderna, é uma manifestação do sistema de 

apresentação social ao qual o autor pertence. Aceitando-se que cada grupo cultural e que cada segmento 

da sociedade tem procedimentos próprios para se apresentar a observação de outrem,... pode-se pensar 

que tais procedimentos estarão presentes nas representações gráficas de um grupo cultural..., a análise da 

obra gráfica do homem pré-histórico, procurando identificar os padrões de apresentação das pinturas 

rupestres, constitui um modo para aceder à sua cultura”. 
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(1991:196) em seminal artigo de revisão à antropologia cognitiva, citando Fodor (1987) 

coloca o seguinte: 

 “After all, it is possible to argue, as Fodor does, that although thought is not a matter 

of speaking to oneself silently, it still is ultimately 'language like' and involves series of 

'grammatically' (though not the grammar of the surface structure of natural languages) linked 

representations and propositions. This suggestion enables Fodor to talk of a 'language of 

thought', though it might be better to say a 'quasi-language of thought' (Fodor 1987).” 

 

Refletindo sobre a aplicação da perspectiva linguística ao estudo dos mitos Lévi-

Strauss (1955: 430) nos diz: 

“There is a very good reason why myth cannot simply be treated as language if its 

specific problems are to be solved; myth is language: to be known, myth has to be told; it is a 

part of human speech. In order to preserve its specificity we should thus put ourselves in a 

position to show that it is both the same thing as language, and also something different from it. 

Here, too, the past experience of linguists may help us. For language itself can be analyzed into 

things which are at the same time similar and different. This is precisely what is expressed in 

Saussure's distinction between langue and parole, one being the structural side of language, the 

other the statistical aspect of it, langue belonging to a revertible time, whereas parole is non-

revertible.” 

 

Há duas proposições implícitas no tratamento da arte rupestre como 

comunicação visual, e portanto, como um sistema ‘quasi-language like’: registro 

rupestre como sistema de signos e registro rupestre como sistema (quasi-) linguístico. A 

primeira leitura é semiótica e ‘universal’ (langue), a segunda é linguística e mais 

específica (parole). A primeira pode ser tomada ao pé-da-letra e instrumentalmente 

utilizada, a segunda convém refletirmos, até certo ponto, metaforicamente (e.g., Gell 

1998; Layton 2003; Bloch 1991) sobre sua aplicação à arte rupestre. Aqui utilizaremos 

elementos das duas perspectivas entrelaçados (lembremos do cabling-tipiti). 

 

Sistemas de comunicação em primatas são baseados em dois princípios 

etológicos fundamentais (Pessis 2004): observação sensorial da realidade (meio sócio-

ambiental) e auto-apresentação a esta (e representação desta) realidade que se expressa 

na interação sócio-ambiental a partir de auto-reflexão, observação, emulação, 

aprendizagem social, etc. Em humanos, o entendimento do outro como uma entidade 

intencional igual ao self, permite a construção das intecionalidades compartilhadas 

(shared intentionality), que leva aos processos de aprendizagem por imitação e 

aprendizagem ensinada (atuantes nas interfaces eunós, o que alguns teóricos chamam 

de “Theory of Mind”, ou basicamente, colocar-se eficazmente nos sapatos dos outros, 

um módulo cognitivo que compartilhamos, em alguns elementos, com chimpanzés e 
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bonobos [Pan troglodytes, Pan paniscus  ver, e.g., Tomasello e Call 1997; Tomasello 

1999, 2007; Sperber e Hirschfeld 2004]).  

 

As apresentações sociais consistem em displays de representações histórico-

culturalmente e histórico-ecologicamente construídos que transcendem o indívíduo e 

criam comunidades de sentido compartilhado (manipulado, a partir de uma perspectiva 

da construção de redes de controle informacional, sócio-ambiental, sócio-político, 

xamânico, negociações cognitivas, etc.,). Esses displays praticados e reconhecidos pelo 

grupo consolidam-se ou transformam-se na escala histórica (i.e., Hatchet effect in 

Tomasello 1999) e acabam por integrar visões de mundo, pontos de vista ecológico-

histórico-culturalmente situados, mitos, ritos e imagens. Considerar a arte rupestre como 

sistema de comunicação é relacioná-la à esses displays sócio-comportamentais, ou, 

como  ‘fenótipos estendidos’ (Dawkins 1982)  de perfis sócio-histórico-cognitivos.  

 

Depreende-se dessa perspectiva, com boa causa, a expectativa de que existam, e 

de que sejam detectáveis, isomorfismos entre os estilos de arte rupestre e formas de 

organização sócio-culturais distintas (e.g., Pessis e Guidon [1992]; Barreto [2005]). Um 

problema atacado por Layton (2000) e por Sauvet et al. (2001) acerca da definição de 

standards para relacionar determindados estilos à sociedades xamânicas e sociedades 

totêmicas que, de fato, se constituem em tentativas de restaurar uma compreensão sobre 

os contextos sociais de produção desses registros (e.g., Ross e Davidson 2006; Lewis-

Williams e Dowson 1988; Lewis-Williams 1982; Reichel-Dolmatoff 1967, 1976, 1978).  

 

Entendemos  que  o algorítimo registro rupestrecomunicação visual pode ser  

um atalho cognitivo para a compreensão de possíveis relações entre idiossincrasias 

gráficas e idiossincrasias sociais. Esta referência de trabalho (arte rupestre-comunicação 

visual) tem uma fundamentação semiótica
51

. Duas proposições básicas da abordagem 

semiótica como definidas por Eco (1974) são particularmente interessantes: 

                                                           
51

 Semiótica é uma disciplina  filosófica e ‘científica’ derivada da semiologia de Ferdinand de Saussure 

(1969) “que considera todos os fenômenos culturais como processos de comunicação” e lida com “o 

estudo das condições de comunicabilidade e compreensibilidade de uma mensagem (sua codificação e 

decodificação)” (Eco 1974). A semiologia saussuriana propõe a aplicação do conceito ‘signo’ como a 

união de um significado a um significante sob uma relação comunicacional entre um emissor e um 

receptor. De acordo com Saussure, Semiologia é “uma ciência que estuda os signos dentro da vida 

social”, algo como uma sociologia dos signos. A semiose de C.S. Peirce (1972) também contribui para a 

constituição de uma disciplina semiótica. De acordo com este autor, a Semiose se caracteriza por “uma 

ação, uma influência na qual é implícita uma operação entre três sujeitos: Um signo, seu objeto e seu 
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- “Toda cultura deve ser estudada como fenômeno de comunicação”  

- “Todos os aspectos de uma cultura podem ser estudados como conteúdos de 

comunicação” 

Nesta direção Layton (1991: 4; ênfase nossa) considera o seguinte:  

“There are two approaches to the definition of art which are applicable across cultural 

boundaries, even if neither seems to have quite universal application. One deal in terms of 

aesthetics, the other treats art as communication distinguished by a particularly apt use of 

images.” 

 

Pessis (2004: 70) postula:  

“Considerar a pintura rupestre como expressão de modos de comunicação abriu 

caminho para se conhecerem as culturas da pré-história. Mas são mínimas as possibilidades de 

descobrir os significados que, para determinada cultura, tiveram as figuras ou as cenas 

representadas. Se, em vez de procurar meros significados, se busca identificar o que 

representam as figuras, as características temáticas e técnicas e as maneiras como foram 

concebidas, será possível descobrir outras informações sobre o modo de comunicação. 

Identificar a maneira como os grupos se mostram graficamente é uma forma de identificá-los, 

pois na vida real eles também se diferenciam”  

 

Por fim, Georges Sauvet (1982: 443) metralha: “Such a social function 

nevertheless exists, at least as a semiological function. Rock art is undoubtedly and, I 

would say, above all a system of communication…” 

 

A unidade constitutiva de tais sistemas é uma entidade abstrata que os semiotas e 

linguístas chamam de signo e sua principal característica é “...the Saussurean principle 

of the arbitrary character...” (Lévi-Strauss 1955:429). Em muitos casos, também é 

denominado como símbolo. Lingüisticamente podemos definir os signos como 

constructos sociais de realidade (Renfrew 2007; Eco 1974; Ostrower 1977), unidades  

mínimas de significação de códigos lingüísticos que apontam simultaneamente para 

dois planos cognitivos: “the sensorial aspect, verbal or visual, by means of the sound, 

the written or the image of a word (signifier), and to its notion, that is to say, a 

conventionalized content (signified)” (Ostrower, 1977).  É a associação, referência, ou 

representação, conexão, portanto, entre forma e conteúdo que define a natureza sígnica 

de uma entidade, sua capacidade de unir coisas separadas. Este processo de 

recombinação (relacional, referencial) que opera por recursão e sintaxe, conectividade e 

plasticidade, paralelismo e deslocamento espaço-temporal (prospectivo-retrospectivo), é 

                                                                                                                                                                          
interpretante, não sendo possível de forma alguma, esta influência tri-relativa resolver-se em ações entre 

pares.” 
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o princípio fundamental subjacente ao  pensamento, à linguagem e à comunicação 

humanas (formaconteúdo). 

 

Esta perspectiva semiótica guarda raízes nos estudos de semiologia de Ferdinand 

de Saussure (1969 [1915], uma espécie de sociologia lingüística dos signos), e dos 

estudos de semiose (interfaces triádicas) de Charles Sanders Peirce (1972, uma espécie 

de filosofia dos signos). Saussure introduz o conceito de signo linguístico como uma 

construção cognitiva humana formada por duas propriedades fundamentais: o 

‘signifiant’, isto é,  o significador  (significante formal) – e um sentido – o ‘signifié’, ou 

coisa significada (o significado) (apud Trask 2004, p. 266). E estabelece que a relação 

entre essas duas entidades se dá arbitrariamente. Charles Sanders Peirce (1972)  propôs 

uma classificação sígnica triádica que define modalidades de relação de referência 

(conexão) entre significante e significado: (1) símbolica (arbitrária); (2) indexical 

([grosseiramente] denotação); e (3) icônica (semelhança). Os dois sistemas são 

complementares, em nosso precário entendimento. Diretamente ou indiretamente, a 

maioria das perspectivas de investigação da arte rupestre capturam elementos 

semióticos e utilizam categorias saussurianas ou peirceanas. O ponto central é a função 

referencial, de associação de uma idéia a um objeto. Sendo os signos classificados pelo 

tipo de referência que estabelecem.  Se símbolo é sinônimo de signo em Saussure, em 

Peirce é apenas aquele signo cuja referência entre matéria e pensamento é 

arbitrariamente estabelecida, não sendo mediada nem por relação proximal, indutiva ou 

causal, nem por semelhança formal. 

 

O símbolo
52

 como signo, é a unidade de pensamento e, portanto, nossa categoria 

de entrada. O símbolo nasce de uma relação dialética
53

 entre o sensorialmente captado e 

                                                           
52 Renfrew (2007) considera símbolo dessa ampla forma, no entanto Hoffecker chama atenção para uma 

restrição conceitual em que, seguindo Peirce, coloca“(…) symbols are arbitrary referents, the meaning of 

which is established by convention.”  (Hoffecker 2007). 

 
53

 David Lewis-Williams (2002, p.229) apresenta um uso do conceito de dialética que parece-nos útil: “I 

use the word ‘dialetic’ (in the sense of progressive, interactive unification of opposites) because I wish to 

move away from the purist struturalist notion of a fixed mental structure that people impose on the world. 

Instead, I argue that the uses that people made of the caves did not merely reflect structure, or structures, 

of diversifying upper Paleolithic society. Rather, the caves were active instruments in both propagation 

and the transformation of society. As the anthropologist Tim Ingolt puts it ‘Culture is not a framework for 

perceiving the world, but for interpreting it, to oneself and to others.’” Tratamos aqui de uma dialética 

primitiva de nível cognitivo e neuro-fisiológico que fundamenta a ontologia da dialética cultural, estamos 
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o neuro-fisiologicamente processado, pois só temos consciência da informação do 

sensor pelo processamento eletro-químico dessa informação (sensação, propriocepção, 

que antecede à percepção  [Von Uexküll 2010{1934}; Merleau-Ponty 1962] e que já é 

uma interpretação, uma hipótese proprioceptiva [Guthrie 1993]). Trata-se, pois, de um 

construto mental internalizado no aparelho neuro-cognitivo (com origem na interface 

sensor-ambiente) que ao final da cadeia cognitiva, se materializa extra-somaticamente 

como constructo social da (hiper) realidade sob a forma de imagem, de gesto, de 

palavra, de idéia, de rito, de mito, de fotografia, etc. 

 

Os registros rupestres como sistemas de comunicação visual constituem-se em 

ordenações sígnicas fundadas na relação referencial entre forma (objeto-propriocepto-

sensação) e conteúdo (idéia-concepto-percepção). Ao integrarem o registro 

arqueológico tais sistemas são drasticamente alterados em duas dimensões: (1) primeiro 

a desconexão de seus contextos sócio-culturais (conteúdos) que passam por 

transformações histórico-culturais e deixam de existir enquanto sistemas sinergéticos à 

produção e consumo de registros rupestres
54

; e, (2) em  sua existência material  os 

registros rupestres sofrem  um processo contínuo e,  normalmente,  intenso de 

transformação de suas propriedades físicas constitutivas (tafonomia) passando por uma 

paulatina descaracterização de sua forma até seu eventual desaparecimento.  Podemos 

comparar tal processo à uma dupla morte, a gravura morre quando seu contexto sócio-

cultural de origem (produção, uso, e ou reuso ameríndio) deixa de existir (uma morte 

social [espiritual]) e a gravura morre quando ela atinge um threshold  tafonômico em 

que a identificação visual de sua forma não é mais possível (morte física). 

                                                                                                                                                                          
no nível dos construtos de realidade humana em oposição à realidade objetiva Kantiana, aquela que está 

‘out there’, isto é, fora do cérebro de Homo (e.g., GNPNGP). 

54
 Em algum momento, [a] o sistema pára de produzir novos registros rupestres, e de um sistema 

produtor, passa a um sistema de consumo por reavivamento [b] - ressignificação êmico-ética com 

repercussões materialmente visíveis na arte rupestre – depois, consumo por interpretação oral [c] - por 

ressignificação êmica, sem repercussões materiais na arte, e daí para um sistema exógeno à arte, que não 

à enxerga como fenômeno identitário, mas alienígena [d] e aí podemos ter diversas outras sub-

modalidades de interação [superposição, depredação, rejeição, medo,  place avoidance, etc,.], ou às vezes 

nem o enxerga, o que caracerizaria a invisibilidade do fenômeno [e] e que consideraríamos como estágio 

mais avançado de desconexão histórico-cultural, se é que podemos falar em estágios lineares 

progressivos. Trata-se aqui de uma sequência sem caráter obrigatório,  não sabemos exatamente como se 

processa a cadeia de produção-abandono da arte rupestre, nem sabemos uma ordem dos fatores, além de 

que alguns desses processos podem e devem ser simultâneos. Mas intuímos que as 5 etapas enunciadas, 

cobrem fenomenologicamente diversas modalidades de relação entre sociedade e registro rupestre que 

estamos detectando no registro etnográfico no rio Negro e em diversas experiências na Sociedade 

Brasilera como um todo e fora dela. 
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Apenas fragmentos das formas ‘sobreviveram’ e estão disponíveis para análise 

científica no registro arqueológico. Isto é, perdemos integralmente as dimensões 

semântica e fonológica (oralidade) dos códigos restando apenas a estrutura  residual da 

sintaxe visuo-táctil.  Assim, os registros rupestres são concebidos como conjuntos de 

signos, cada um dos quais possuindo significados culturalmente convencionados 

atrelados arbitrariamente a determinadas formas materiais, o significante, integrariam 

sistemas lingüísticos visuais mortos,  de fato,  ‘línguas mortas’.  

 

De acordo com Renfrew (2007:92-93) símbolos e sistemas simbólicos de 

sociedades passadas têm sido estudados pela arqueologia cognitiva buscando-se 

entender: 

“…the ways human societies have come to use symbols. Symbols are what we speak 

with, and in large extent what we think with. The use of symbols involves two very radical 

procedures of abstraction: the formation of categories, and various processes of representation. 

(…) Human culture is based upon the use of symbols, in word and in material form. (…) Society 

is organized by means of symbolic categories – and it is important also to note that different 

societies organize themselves by means of different symbolic categories (..)”.  

 

A formação de categorias, grosso modo, pode ser entendida como classificação e 

os processos de representação, em sentido amplo são processos de deslocamento 

informacional de uma entidade para outra (e.g., comunicação), portanto, integramos 

nessa operação os dois procedimentos, categorização e representação, à classificação e 

comunicação. Falar em categorias simbólicas, portanto, é falar em sistemas 

classificatórios. É também afirmar que sistemas simbólicos se constroem através de 

classificações entre o que é pensado e o que é expresso, e antes, entre o que é 

sensorialmente detectado, neurologicamente processado e o que é corporalmente 

apresentado ao mundo externo, seja pela fala, seja pelo gesto, seja pela expressão 

gráfica, materialidade do gesto pensado, ao modo da Embodied Mind55 de Renfrew 

                                                           
55

 (…) the use of wheights to codify or symbolize property makes the point that the brain exists in the body 

and that the mind is embodied. Wheight has first to be perceived as a physical reality - in the hands and 

arms, not just in the brain within the skull – before it can be conceptualized and measured. The mind 

works through the body” (Renfrew 2007:101). 
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(2007:101) onde a mente transcende o cérebro e se difunde por toda sensorialidade 

corpórea56.  

De fato, não há mente, há cérebro-corpo-situado (Clark 1997), mente é uma 

abstração, derivação auto-reflexiva a partir do funcionamento eletro-químico neural na 

interface (cérebro)corpo-ambiente (interpretamos abusivamente o termo batesoniano 

ecologia da mente como uma referência geral a esse processo de construção de 

hiperrealidades [meta-representações cognitivas da realidade], uma domesticação 

cognitiva do mundo diretamente proporcional a uma domesticação do cérebro-corpo 

pelo mundo). Mas, nosso potencial quasi-irrestrito para aquisição de linguagem 

simbólica, e cognição (negociação-manipulação) do mundo permite ele mesmo que 

estejamos susceptíveis às investidas do mundo, que nos afeta multisensorialmente, 

sinestesicamente.  

Temos ‘consciência’ de que o mundo antecede ao sistema nervoso, mas o 

sistema nervoso antecede à experiência humana do mundo, antecede à consciência. Isto 

é, sem sistema nervoso não há mundo, no sentido de que se o mundo existe em função 

de um ‘eu’ situado (e.g., situated mind in Clark 1997, 2010), de um corpo no tempo-

espaço, um ser e estar no mundo (Merleau-Ponty 1962), então, sem sistema nervoso não 

há percepção-concepção de mundo, o que equivaleria em cultura e biologia humanas a 

uma inexistência do mundo. Assim, sistema nervoso antecede ao mundo
57

. Afirmar que 

a mente não passa de atividade eletro-química neural (de trocas iônicas), é uma visão 

extrema e abusiva, neurologicamente reducionista. Mas, o cérebro-corpo e a 

metaplasticidade podem ser medidos e testados, podem ser observados, dentro do corpo 

e no mundo (e.g., Mithen e Parsons 2008). Tal mecanismo de fine-tuning sináptico entre 

mundo e sistema nervoso-corpo pode ter evoluído como efeito colateral (unintended by-

product) da complexificação neural e massiva hiperplasia de tecido (neo) cortical
58

 com 

incrementos importantes na remodelação funcional total do cérebro de Homo.  

                                                           
56

 Poderíamos falar de uma conciência proprioceptiva a esse respeito.. vimos na Introdução que o corpo já 

não é mais o limite da mente, e há na literatura subsequente reinvidicações acerca de uma vida cognitiva 

das coisas e sobre paisagens cognitivas, que problematizamos aqui (Renfrew e Malafouris 2010). 

57
 Neste aspecto, um problema particularmente interessante é a exibição de emoções e de reações a 

estímulos ambientais em recém-nascidos anencéfalos, por exemplo. 

58
 Ver críticas a essa visão de que especificidade neurológica do fenômeno humano se deve apenas a uma 

mega  hiperplasia do córtex cerebral em Wills (1993) e Striedter (2005). Segundo esses autores e suas 

referências, muitas outras áreas foram substancialmente modificadas, não só apenas aumentadas. Mais 
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Wynn e Coolidge (2009, 2004) falam em melhoramentos na working memory
59

, 

ou memória curta, de trabalho, que coordena nossas funções executivas (equivalente à 

memória ram operacional dos PCs). O que, grosso modo, permite que façamos uma 

coisa e prestemos atenção em outra (e.g., dirigir e conversar ao mesmo tempo). Esta 

mudança teria ocorrido entre 150.000 anos AP e 50.000 anos AP, a partir de uma 

simples mutação genética (2009:120). Tal evento teria tido repercussões decisivas no 

modelamento da modernidade cognitiva da espécie permitindo, por exemplo, o 

desenvolvimento (e irradiação) exaptativo de fenômenos adaptativamente neutros (ou 

de baixa expressão), como linguagem e arte, complexificando e externalizando coisas 

que de certa forma, já estariam  “in there”, tornando-os fenótipos estendidos (Dawkins 

1982). Essas modificações juntamente com o que Mithen (1996) chamou de maior 

fluidez intermodular, e outras sugeridas na literatura (e.g. Pinker 1997; Donald 1991, 

2010; Clark 1997), permitiu a formação de complexos sistemas exográficos, como 

Donald (2010) define, basicamente, a arte e outras modalidades de marcar o mundo.  

Partimos da disposição central de que cérebro e o sistema nervoso são estruturas 

que evoluíram para processar  (e, principalmente,  através do processamento de) 

estímulos externos (Striedter 2005) e desenvolver estratégias de resolução de problemas 

a partir da perspectiva situada no mundo, tido como a resource for problem solving 

(Clark 1997: 83–4: apud Ingold 2000:166),isto é, o mundo pensado como integrante do 

processo cognitivo de resolução dos problemas, e não como ‘o domínio dos problemas a 

serem resolvidos’ ou campo para a efetivação de soluções (às vezes achamos isso).  

Extrapolando abusivamente a visão Chomskyana podemos pensar no mundo como um 

órgão gigante adjunto ao sistema nervoso central. Tal proposição por sua vez nos leva a 

indagar: quem é o sistema nervoso central e o períférico, o cérebro-corpo ou o mundo?  

Algumas dessas estratégias são iminentemente adaptativas, otimizam de 

imediato a sobrevivência do organismo, outras soluções caso não imediatamente 

descartáveis ou inviáveis (morte física), ‘ficam  no limbo’ (neutralidade) e podem 

                                                                                                                                                                          
importante, seu padrão de funcionamento sináptico, por conectividade e plasticidade neural foi 

drasticamente amplificado. Arte, Fé, e Linguagem são derivações quasi-matemáticas (ela também) desses 

processos neurológicos.  

59
 “Working memory is a tripartite cognitive system consisting of a central executive, primarily involved 

in maintaining relevant attention and decision making, and two slave systems, phonological storage or 

articulatory loop for the maintenance of speech-based information and visuospatial sketchpad, an 

interface for visual and spatial information.” (Wynn e Coolidge 2009:120). 
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ganhar um valor exaptativo posterior (exaptation  in Vrba e Gold 1982).  Portanto, 

pensamos nesses constructos hiperreais como exaptações. Sendo a maior expressão 

hiperreal exaptativa, a  mente. Uma ilusão (reconstrução neuro-) cognitiva de (hiper) 

realidade e de sujeito no corpo (alma, ou hipercorpo) e no mundo (consciência autista- 

reflexiva - hipercorpo) com valor exaptativo assintoticamente ajustado ao real out there 

Kantiano. São, portanto, constructos de hiperrealidade, ou meta-representações (Sperber 

1985, 1992) cognitivas da realidade. Trata-se, em outras palavras, de Umwelt (Von 

Uexküll 2010 [1934]), a bolha sentiente, campo percepto-conceitual transicional entre 

auto-reflexão e observação do mundo, que cerca os organismos vivos e delimita seus 

pontos de vista), membranas cognitivas. 

O primeiro nível de hiperrealidade é a consciência do corpo (Ingold 2000: 169; 

Merleau-Ponty 1962), neste sentido, Joyce (2005) reitera que o corpo é considerado 

hoje pelas ciências sociais “as metaphor for society, as instrument of lived experience, 

and as surface of inscription…” A projeção do modelo corporal para a paisagem e para 

o cosmos é o segundo nível de hiperrealidade (mais do que correlação morfológica com 

partes do corpo, há a transferência também de estados emocionais e cognitivos humanos 

Animismo-Antropomorfismo-Perspectivismo). Somos levados a pensar no corpo como 

símbolo, ou unidade sígnica, e sociedade como estilo simbólico, assembléia de signos-

gente compartilhando formas, conteúdos e espaços, aos moldes da vida social dos 

signos proposta por Saussure, e vida social das coisas de Appadurai (1986) mas que 

aqui estamos pensando numa moldura mais próxima ao  Perspectivismo  (Viveiros de 

Castro 1996, 2002, 2004). 

Uma outra consideração em adição à questão de registro rupestre-comunicação 

visual-construção hiperreal é a questão do registro rupestre-sistema de classificação. 

Partimos do princínpio que todo sistema de comunicação classifica a realidade e 

comunica esta classificação ao mundo (a alguem ou a alguma coisa em algum mundo). 

Considerando que estamos lidando com sistemas classificação visual de sociedades 

ameríndias pré-coloniais, talvez seja  relevante nos beneficiarmos de alguns elementos 

teóricos sobre o fenômeno das folk-taxonomies (Sperber e Hirschfeld 2004) ou das 

taxinomias indígenas (como coloca Lévi-Strauss 1966). Sperber e Hirschfeld (2004:42) 

comentam:  

“In different cultural traditions plants and animals play diverse roles (e.g. in 

activities ranging from foraging and agriculture to totemism). Nevertheless, folk 
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taxonomies the world over are remarkable in the degree to which they structurally 

resemble each other and in the extent to which they match scientific taxonomies 

(…)Sorting plants and animals into categories is largely guided by regularities in 

perceptual discontinuities in morphology in local ecologies.” 

 

Em O Pensamento Selvagem, Lévi-Strauss, também explora o problema das 

classificações indígenas.  Segundo o autor (1966:86-87): 

 

“[A]s observações indígenas são tão precisas e matizadas, que o lugar 

atribuído a cada têrmo, no sistema, prende-se muitas vezes, a um detalhe da 

morfologia, ou a um comportamento, definível apenas no nível da variedade ou da 

subvariedade...[C]ada espécie, variedade ou subvariedade está apta a preencher um 

número considerável de funções diferentes em sistemas simbólicos, nos quais apenas 

algumas funções lhe são efetivamente designadas. A gama dessas possibilidades nos é 

desconhecida e, para determinar as escolhas, é preciso referir-nos, não apenas ao 

conjunto de dados etnográficos, mas, também a informações provenientes de outras 

fontes: zoologia, botânica, geografia, etc. Quando as informações são suficientes – o 

que raramente é o caso – verifica-se que culturas diferentes, mesmo que vizinhas, 

constroem sistemas inteiramente diferentes, com elementos que parecem, 

superficialmente, idênticos ou muito próximos” 

 

Entendemos que tanto quanto comunicação visual, os sistemas gráfico-rupestres 

são expressões de etno-taxonomias, expressam classificações nativas, cosmovisões 

(cosmologias iconográficas) dos sistemas sociais ameríndios pré-coloniais. Assim como 

nos sistemas de comunicação visual, nos sistemas de classificação a unidade de 

operação interna e de análise externa é o símbolo. A performance simbólica se 

estabelece em dois níveis: (1)  performance imagética (marca-forma-imagem) definida 

pela  relação de referência entre forma e conteúdo que se estabelece por modalidades de 

combinação entre duas entidades, o significante (forma) e o significado (conteúdo);  (2) 

performance sintática (da unidade ao conjunto)  que é um nível relacional onde as 

unidades cognitivas de comunicação e classificação se organizam em sentenças mais 

amplas, sistemas de recorrências, padrões, códigos, onde “os elementos não são 

constantes, apenas as relações” (Lévi-Strauss 1966:76). Ou nas palavras de Jean 

Monod, discípulo de Lévi-Strauss e etnógrafo dos Piaroa da Venezuela:“El 

establecimiento de un orden singular para cada sociedad es lo que fija, por relación, la 

significación de sus rasgos. Lo que importa no es comparar rasgos aislados sino 

relaciones y configuraciones.” (Monod 1976, p.20).  À ação combinada entre símbolos, 

relações e configurações (performances) inter-simbólicas, subjaz dois princípios 

organizacionais relevantes: a recursão e representação.  
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Recursão e representação são conceitos geminados em linguística e em 

psicologia cognitiva e têm relevância para nossa discussão por serem princípios de 

funcionamento de nossa mente análogos à classificação e comunicação, portanto, cabe 

aqui a definição de ambos: representação seria a “[...] ability to project thoughts or 

mental representations outside the brain in a wide variety of media” (Hoffecker 2007, 

p. 360) e recursão “[…] the capacity for generating a potentially infinite array of 

varying combinations of their [representational] elements” (Hoffecker 2007, p. 361), ou 

em linha ao que Noam Chomsky (1986, 2006) definiria como a característica singular 

das linguagens humanas em relação às linguagens de outros animais, a capacidade de 

“permitirem um conjunto ilimitado de mensagens usando meios finitos (ou seja, um 

vocabulário finito e um conjunto finito de regras gramaticais)” (apud Spencer in 

Outhwaite & Bottomore 1993). Pela perspectiva neuro-cognitiva (Malafouris 2005, 

2008,  2010a, 2010b) que nos inpira, então, estabelecemos relações entre representação 

e conectividade (propriedade, ou capacidade de conectar-se, de projetar uma relação 

entre entidades espaço-temporalmente separadas), e, recursão (e sintaxe) com 

plasticidade (recombinação, aprendizagem, transformação). Em resumo: conectividade 

é semelhança (ou assemelhar-se), é estilo; Plasticidade é diferença, é variação e 

variabilidade. Ambas são coisas e são processos. 

 

Chomsky (1986, 2006) parte da perspectiva de que a língua é um sistema de 

conhecimentos interiorizados na mente humana e que as estruturas dessa gramática 

ontológica (generativa) são genéticas e inatas à Homo sapiens, co-evoluindo tal qual um 

órgão, ou uma estrutura orgânica do sistema neural. O autor  define dois fenômenos 

lingüísticos distintos, a ‘competência’  (neural) e o ‘desempenho’ (cultural). 

Competência é a capacidade inata de se comunicar por regras gramaticais complexas em 

qualquer língua falada, integrando estruturas programadas para se desenvolverem na 

ontogênese fetal; desempenho é o uso que culturalmente será feito daquela faculdade 

neuro-cognitiva ao longo da história de vida do indivíduo. Tais definições são  

comparáveis aos postulados saussurianos (1969) acerca da langue e da parole, onde  a 

langue é um sistema geral de convenções, regras e princípios, enquanto parole é o uso 

lingüístico (Mussalin et al. 2003) dado pelo contexto sócio-cultural do falante. Cavalli-

Sforza (2003:87) reitera essa propriedade linguística da recursividade sintático-

simbólica de Homo enquanto um marco diferencial de sua evolução cognitiva:  
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“Existe pelo menos uma grande diferença intelectual entre nós e nossos parentes mais 

próximos na escala evolutiva, os primatas: nós nos comunicamos por meio de uma linguagem 

muito mais rica e refinada que a de qualquer outra espécie. Os chimpanzés e os gorilas 

conseguem aprender e usar apenas 300 a 400 palavras, e mesmo isso exige esforço especial e 

comunicação não oral, pois não são capazes de articular a língua e a faringe para produzir 

sons comparáveis aos nossos. O vocabulário de um ser humano médio é no mínimo 10 ou 20 

vezes maior, e pode chegar a 100 mil palavras ou mais. Os grandes macacos conseguem usar 

símbolos para indicar coisas simples, mas só os entendem quando alguém fala as línguas 

artificiais desenvolvidas pelos pesquisadores que realizam esses experimentos notáveis. 

Contudo, os macacos têm enorme dificuldade para formar sentenças verdadeiras e talvez sejam 

incapazes de desenvolver gramática e sintaxe.”     

 

Assim, ao considerarmos o registro rupestre como sistema de comunicação 

visual que expressa uma classificação simbólica do mundo (cosmologia iconográfica), 

adota-se duas disposições: (1) a unidade de análise é o símbolo (signo), a categoria de 

entrada, equacionada ao grafismo, motivo, figura, gravura isoladamente; e (2) as 

relações entre forma, formas e espaços, que caracterizam as estruturas recursivo-

sintáticas, paralelísticas, e metaplásticas dos significantes materiais (os termos visuais 

da comunicação estilística expressos através de performances [desempenho, parole] de 

sistemas de regras e convenções [langue] histórico-culturalmente específicos), isto é,  a 

cenografia composicional, são postulados como as modalidades de pensamento gráfico 

(as configurações de Monod, as relações de Lévi-Strauss, as regularidades de Popper, 

que se tornam as culturas visuais de Conkey e Soffer) e se configuram em nossas 

categorias de saída.  

Nossa exploração do fenômeno geo-estilístico através do problema das 

interfaces geo-cognitivas, se coloca como uma tentativa incipiente de estudar os 

registros rupestres no rio Negro a partir de parâmetros teóricos cognitivos (e.g., mentes 

graníticas e mentes areníticas). Mais intuitivamente do que por erudição teórica, nos 

aproximamos da interface entre ciência cognitiva e antropologia, o que não 

necessariamente melhora a nossa compreensão arqueológica acerca dos registros 

rupestres, nem advogamos isso aqui. Não sendo, portanto, o procedimento pensado 

como suplementar à agenda tradicional de investigação, complementar talvez. Apenas 

foi um caminho que nos atraiu e começamos a refletir sobre a arte rupestre inspirando-

se nesses termos. Neste sentido, é preciso que se tenha em mente determinados limites 

de plausibilidade exploratória quando se abusa dessas interfaces epistemológicas. Bloch 

(1991:184) vai direto ao ponto:  
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“Of course I do not claim that other cognitive scientists have figured out how the mind 

works, and that anthropologists have only to slot culture into this well-advanced model. 

Cognitive scientists' understanding of the mind-brain is dramatically incomplete and tentative. 

Nonetheless, some findings are fairly clear and we should take these into account. Moreover, 

the hypotheses of cognitive scientists, however speculative, fundamentally challenge many 

unexamined anthropological assumptions in a way that should not be ignored.” 

 

4.II. Do Método Formal  

Panofsky  (1955, 1982 [1939]; Layton 1991:34-35; Sauvet et al. 1993; Conkey 

1997; Lesure 2005; Celis 2006) delimita uma abordagem à obra visual (método 

iconográfico) baseada em três níveis interpretativos: o pré-iconográfico; o iconográfico; 

e o iconológico. Na etapa pré-iconográfica a análise é dirigida para o processo 

identificacional e descritivo das formas (desambiguação visual). Na etapa iconográfica 

o processo identificatório parte da forma e alcança o tema, um conceito 

representacional, em que a forma se torna imagem, portanto, esta etapa se converte, 

pois, em um refinamento do processo de desambiguação. A terceira etapa, a 

iconológica, volta-se para o nível semântico da imagem, para os valores simbólicos e 

histórico-culturais atribuídos ao grafismo. Desnecessário dizer, que em termos da 

investigação de arte rupestre (encapsuladas no método formal), apenas os dois primeiros 

níveis são acessíveis, apesar dos problemas tafonômicos que interferem 

significativamente na percepção da forma e em sua avaliação estatístico-quantitativa. 

Nosso estudo não é diferente, o foco de pesquisa é nos níveis pré-iconográfico e 

iconográfico de Panofsky, isto é, descritivo formal e descritivo temático-conceitual. No 

entanto, consideramos que o uso de método informado no estudo das gravuras rupestres 

amazônicas através de um enfoque etnogeológico, se aproxima do nível iconológico de 

Panofsky. Portanto, temos em nossa pesquisa, de maneira não equitativa, uma 

preocupação com os três níveis da análise iconográfica proposta pelo autor, cujo design 

de pesquisa segue sendo influente.  

Método iconográfico de Panofsky é fundamentalmente um método formal (ou a 

maior parte dele). Seus dois níveis analíticos iniciais,  pré-iconográfico e iconográfico 

se ligam diretamente à forma. Etimologicamente método formal pode ser entendido 

como estudo das formas, ou morfologia, em oposição lingüístico-semiótica ao conteúdo, 

mas o conceito é muito mais abrangente, tanto quanto estilo, ambos têm raízes na 

História da Arte, e na Estética, sendo também, o estudo das formas um campo da 
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Geometria Descritivo-Analítica (Washburn 1983, 2005), e, em consequência, geminada 

à matemática e à lógica (formal). Métodos formais são largamente empregados na 

arqueologia para o estudo da mudança, da variabilidade. Sobre isso, Silva (2007:92) 

comenta:  

“A variabilidade formal se refere às propriedades físicas de um artefato e sua análise deve levar 

em consideração aspectos como tamanho, espessura, peso, profundidade, textura, cor, consistência e 

contorno formal do mesmo.” 

 

A maior parte do registro arqueológico representa testemunhos materiais de 

performances sociais, hoje, extintas (temos fragmentos das formas histórico-culturais 

mas não os conteúdos sócio-culturais), cicatrizes formais desses processos. Nos estudos 

dos registros rupestres o mesmo se opera. Taçon e Chippindale (1998) sintetizam as 

definições de método formal e de método informado, de maneira muito útil. Segundo 

eles (1998:7):  

 

“For much prehistoric art, beginning with the Paleolithic art of the deep European 

caves, we have no basis for informed knowledge. There we must work with formal methods, 

those that depend on no inside knowledge, but which work when one comes to the stuff ‘cold’, 

as a prehistorian does. The information available is then restricted to that which is immanent in 

the images themselves, or which we can discern from their relations to each other and to the 

landscape, or by relation to whatever archaeological context is available.” 

 

Mais tarde, sobre a mesma divisão metodológica, Taçon e Ouzman (2004:43) 

reiteram:  

“Formal methods are those which rely on no internal knowledge; information and 

meaning is restricted to what can be discerned by analysis of the verifiable material elements 

that constitute landscapes, artifacts and images. Though subjective to a degree, formal method 

operates best when applied to a rock-art region. This extensive approach results in a network of 

mutually constraining and enabling strands of evidence that provide a strong degree of 

confidence in the formal method. Alternatively, there are informed methods which ‘depend on 

some source of insight passed on directly or indirectly from those who made and used the rock-

art – through ethnography, through ethnohistory, through the historical record, or through 

modern understanding known with good cause to perpetuate ancient knowledge’ (Taçon e 

Chippindale 1998:6)”. 

A divisão metodológica proposta é influente, mas poucos lugares no mundo hoje 

se prestam à utilização do método informado (e.g., Austrália, África do Sul, partes da 

América do Norte, Amazônia e Andes). Ao passo que todos os sistemas rupestres que 

sobreviveram aos nossos dias, podem, em menor ou maior grau, ser investigados por 

uma agenda formal. Assim, os métodos formais são muito mais explorados, em função 

de dois (2) fatores que alteram o registro arqueológico e etnográfico, e nossa percepção 

de ambos: (1) os processos de transformação diacrônica das sociedades indígenas pré-
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coloniais, marcadas por uma megadiversidade etno-lingüística na fase final do holoceno 

(e.g., Carneiro da Cunha 1992; Urban 1992; Meggers 1979) mas, cujo processo de 

diversificação na América do Sul, resulta de uma história cultural de longuíssima 

duração (pelo menos 20.000 anos [e.g., Lage 1999] para o Piauí, 12.000 anos em Minas 

Gerais [Neves et al. 2012] e 11.000 anos na Amazônia [Roosevelt 1996]); e (2) a 

irrupção violenta do processo colonial e a modificação profunda das trajetórias sócio-

históricas indígenas (Neves 1998) milenares, o que reduziu drasticamente a diversidade 

sócio-cultural e lingüística ameríndia. Ao longo desses dois processos, muitas 

sociedades que possuíam as chaves cognitivas para a decodificação dos sistemas 

simbólicos rupestres desapareceram, ou foram  radicalmente alteradas. Gerando, de 

certa forma, uma ruptura entre os modelos etnológicos ameríndios (método informado) 

e os modelos arqueológicos pré-coloniais (método formal) nas terras baixas amazônicas 

(Barreto 2005, 2001; Neves 2001). 

O método formal de base panofskyana é referência importante no estudo da arte 

paleolítica européia, e influenciou a metodologia francesa de pesquisa (ver metodologia 

do Grapp in Sauvet et al. 1993).  Os reflexos disso foram diretamente sentidos no Brasil 

com a vinda das missões arqueológicas Franco-Brasileiras em Minas Gerais e no Piauí 

no fim dos anos 60 e início dos anos 70,  respectivamente, que iniciaram os estudos 

arqueológicos de arte rupestre no Brasil (Prous 1992; Martin 1999; Gaspar 2003; Vialou 

e Vialou 2005). Annete Laming-Emperaire à frente da missão Franco-Mineira deu as 

diretrizes seguidas posteriormente por arqueólogos como André Prous e Niéde Guidon, 

principais fundadores da moderna pesquisa com arte rupestre no Brasil, que desde seu 

início tem marcada inspiração ‘francomórfica’.  

No fim dos anos 70, Gabriela Martin, arqueóloga espanhola, retoma a 

investigação dos registros rupestres em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, e 

amplia a área coberta pelos princípios investigativos implantados por Guidon no Piauí. 

Ambas somam esforços e junto com seus times de colaboradores começam a construir 

um quadro mais regional para os registros rupestres ampliando e sistematizando uma 

base de dados que até o fim dos anos 70 ainda era pontual e fragmentada. No início dos 

anos 80, Anne-Marie Pessis, antropóloga visual e pré-historiadora (discípula de Jean 

Rouch)  passa a integrar a equipe de Guidon. As três juntas definiram as bases para as 

pesquisas arqueológicas com os registros rupestres no Nordeste do Brasil. Nós somos 

descendentes teórico-metodológicos desse processo. 
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Da aplicação do método formal de estudo dos registros rupestres desenvolvido 

pelas autoras resultaram as primeiras classificações preliminares dos corpora 

nordestinos (tradições, sub-tradições e estilos). A premissa metodológica fundamental é 

a exploração dos registros rupestres exclusivamente pela observação, registro e análise 

do significante gráfico e do contexto arqueológico diretamente relacionado como uma 

unidade analítica integral, o que era plenamente adaptado ao (e favorecido pelo) 

contexto geo-ambiental dos sítios rupestres piauienses, e nordestinos em geral, a 

maioria dos quais situados  em abrigos rochosos sedimentares, metamórficos ou ígneos, 

em ambiente semiárido), com sedimentação e níveis arqueológicos abaixo dos painéis 

rupestres. Especificamente, as proposições de Pessis se constituem no que poderíamos 

chamar de uma ‘arqueologia da imagem’, concernente a uma metodologia de registro 

visual e análise da arte rupestre e uma reflexão epistemológica sobre a imagem (e.g., 

fotografia) como evidência analítica acerca dos comportamentos sócio-culturais pré-

históricos. Uma Antropologia Visual da Pré-história (Pessis 1986:153), perspectiva à 

qual somos simpáticos. 

Pernambuco-Piauí e Minas Gerais se tornaram focos de irradiação teórico-

metodológica para as pesquisas rupestres brasileiras dos anos 80 em diante,  passaram a 

formar pesquisadores em outras regiões e estados. Reflexos desse processo irradiaram-

se para Amazônia (Pereira 1990, 1996). De acordo com Barreto (1995:5):  

“No Brasil, as tendências interpretativas da arte rupestre seguiram as mesmas 

discussões que se registram em outras partes do mundo: uma corrente defendendo uma análise 

formal da arte; outra com uma preocupação mais interpretativa, acreditando numa arte 

utilitária, que traduz manifestações simbólicas de ordem mágico-religiosa; e ainda uma 

terceira, mais recente, que sublinha a unidade da dimensão simbólica com a estética. Mas 

assim mesmo, a maioria dos autores considera difícil conseguir resultados positivos na procura 

do significado da simbologia. O avanço das pesquisas tem sido principalmente em relação ao 

aspecto formal (Pessis 2004). Especificamente para a Amazônia, abordagens mais sistemáticas 

tem permitido identificar não só estilos regionais, mas também estabelecer relações entre uma 

linguagem iconográfica da arte rupestre e da cerâmica (Pereira 1996)”.  

Estamos mais vinculados à agenda formal de investigação, isto é, exploração dos 

registros rupestres exclusivamente pela observação, registro e análise do significante 

gráfico. Especificamente dedicados ao processo de identificação dos estilos regionais. 

Uma etapa, ou processo, inter-iconográfico (e.g., comparação cerâmica-rupestre 

[Pereira 1996, 2010]) não foi objetivada neste trabalho, mas é plenamente possível e 

desejável que se construa no rio Negro e Amazônia Central (a esse respeito ver 

Cavalinni 2012). Se neste aspecto nosso trabalho não apresenta contribuições diretas,  
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por outro lado, o design desta pesquisa explora a interface entre registro rupestre e 

registro etnográfico-etnohistórico no rio Negro. Portanto, temos uma abordagem  

híbrida (relacional) entre método formal e informado. 

Enquanto método formal seguimos em linhas gerais as proposições de Pessis 

(1983, 1984, 1989, 1992, 1993, 2002; Aguiar 1986:8). A metodologia proposta pela 

autora estabelece quatro (4) níveis analíticos:  

“1) Nível  morfológico – a análise tem por objeto as formas representadas pelo 

traçado, ou seja, a parte pintada ou gravada das representações rupestres. 2) Nível 

cenográfico – primeiro nível de interpretação na ordem de rigor científico decrescente, 

no qual à análise concerne principalmente o mostrado, que é representado pelas 

figuras fitomorfas, antropomorfas, etc. O traçado dessas figuras permite seu 

reconhecimento. Estamos, ainda no campo da construção, a partir do qual fazemos 

uma leitura, ou seja, uma primeira interpretação. 3) Nível hipotético – segundo nível de 

interpretação, no qual a análise centraliza-se no reconhecimento dos indícios 

fornecidos pelo qual é mostrado  e pelo registro anterior. 4) Nível conjetural – último 

nível de interpretação, no qual o resultado do estudo dos demais níveis, conduz 

sobretudo o pesquisador, a suposições contestáveis. Trata-se efetivamente de 

suposições, mais ou menos razoáveis, fundamentadas em fatos conhecidos, mas que o 

pesquisador não está em condições de verificar.” 

Até onde conseguimos entender tais proposições, os níveis 1 e 2 podemos 

relacionar às etapas pré-iconográficas e iconográficas do método Panofskiano. Isto é, 

identificação visual das marcas técnicas, das formas e, posteriormente, das imagens e 

temas (desambiguação visual paulatina), até a primeira interpretação conceitual das 

semelhanças e diferenças entre os objetos, que leva à proposição da classificação 

estilística, de caráter eminentemente formal. O nível hipotético (3) pode ser postulado 

como de natureza explicitamente contextual, diversas linhas de evidência arqueológica, 

geológica, biológica, etnográfica (variáveis) podem e devem ser contrastadas, dentro e 

fora do registro rupestre. Seria o equivalente à proposição da co-variabilidade geo-

estilística (geologia-técnica-temática). O nível conjectural (4) podemos relacionar à 

abordagem etnogeológica, uma suposição em grande parte não-testável, mas plausível, 

sendo a proposição do Jurupari de Pedra o nível mais conjectural de toda análise.  

 

Portanto,  a segregação morfológica do signo, nível 1 (e.g., Guidon 1985), é 

apenas o primeiro nível de percepção de um código alienígena, ou de uma língua morta. 

Apesar de se constituir originalmente em uma combinação entre dois termos, forma e 

conteúdo, para o olhar externo apenas a forma se apresenta.  A dimensão do conteúdo é 
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explicitamente uma interpretação, mas a dimensão da forma também é uma 

interpretação, digamos implícita, pois sua formulação se dá mais próxima do sensor em 

interface com o real. Nossa percepção é conceitual (Guthrie 1980,1993) e sempre atrela 

um conteúdo arbitrário às formas, nos levando a especular acerca da inexistência de 

formas ‘puras’, ou seja, destituídas de conteúdos, uma vez que não conseguimos 

destituir nossa mente de seus conteúdos. O conteúdo da forma rupestre é ditado pela 

mente arqueológica ( por um pré-conceito arqueológico), apenas a forma é ameríndia. 

Dito isto, temos dois problemas ai: (1) o arqueólogo vê a partir de um estilo cognitivo 

estocástico, um ponto de vista  biased, teoricamente viciado (pré-conceptual que se 

antecipa ao input sensorial e que fornece o meaning range de sua interpretação); (2) a 

percepção arqueológica vê o que a tafonomia permite que sobreviva e o que o set de 

métodos e técnicas permitir detecção. 

 

À segregação da forma unitária, antecede uma etapa recusivo-sintática que trata 

a forma como um agregado de partes elementares (seriam níveis analíticos intra-

formais, a exploração dos elementos dentro da forma), de fato, a identificação da forma, 

passa necessariamente pela identificação de suas partes. Num segundo nível analítico, 

depois de construída a forma (marca-forma-imagem-símbolo-índex-ícone), a dimensão 

relacional se torna mais evidente quando começamos a trabalhar com as relações entre 

as formas no espaço, e a unidade sai da morfologia e passa para a interação morfo-

espacial (e.g., sintaxe, cenografia). Uma vez que conteúdo enquanto significado original 

está perdido, a relação da forma com o espaço se torna mais proeminente, e, portanto, 

analíticamente, conteúdo é substituído pelo espaço. O processo analítico não se esgota 

na forma, seu desdobramento é a análise da forma em suas relações com o espaço e com 

outras formas, tratando-se, pois, de seu contexto.  

 

Em resumo: na arqueologia rupestre formal, não só a morfologia é relevante 

como seu contexto sintático, topográfico e paisagístico. Poderíamos falar, pois, em 

quatro (4) níveis contextuais, tendo forma como base, sendo uma (1) das operações de 

caráter êmico e três (3) operações éticas: (1) sintaxe sígnica basal expressa na 

associação entre forma e sentido (nível interno-êmico); (2) sintaxe intra-morfológica 

expressa nas relações entre elementos que compõem a forma (e.g., microcenografia in 

Pessis 1983); (3) sintaxe inter-morfológica expressa nos arranjos combinatórios entre 

formas nos painéis e rochas (e.g., macrocenografia in Pessis 1983); (4) sintaxe 
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topográfica ou paisagística avalia os painéis, rochas, e formas, como unidades inseridas 

no espaço, no ambiente, na paisagem, estabelecendo o nível mais amplo de relações 

sintáticas (e.g., compartimentação topográfica da sintaxe, in Sauvet 1979). 

Desnecessário dizer, que apenas os três (3) últimos níveis (formais) deixam assinaturas 

legíveis no registro arqueológico. Podemos efetivamente inferir o nível um (1), a 

ontologia relacional do sígno (significante-significado) a partir dos 3 níveis de sintaxe 

formal, mas apenas como uma conjectura plausível e não refutável. O principal, é que o 

procedimento se destina ao entendimento da unidade, do conjunto e das relações 

(espaciais) com o contexto ambiental, mas não o significado. 

 

Vimos na Introdução e no capítulo dois (2) que cronologia é um problema 

importante (sensu medicinal do termo), ou seja, inferir escala de tempo, 

cronometricamente, para o fenômeno, isto é,  mensurar objetivamente a ‘idade’ em 

anos-séculos, por quaisquer dos métodos e técnicas disponíveis, é extremamente difícil 

e casos são raros. Tratamos agora a pouco, e na seção acerca da etnogeologia, de um 

outro problema: a questão da interpretação semântica, dos significados da arte rupestre. 

A consequência de não podermos, ou termos sérias dificuldades na exploração das 

dimensões semântica e cronológica da arte rupestre, produz um resultado semelhante: a 

concentração analítica na forma e no espaço. Ao ponto de postularmos que para a mente 

arqueológica o vazio semântico é preenchido por essa entidade recursivo-sintática, 

metaplástica, denominada, como já vimos, de contexto.   

 

Assim, desde a análise micro-espacial das constituições formais tecno-

morfológicas e tafonômicas das imagens até os níveis analíticos macro-espaciais das 

imagens nos painéis, das inserções geomorfológicas dos painéis na formação rochosa do 

sítio, e finalmente, da inserção do sítio nas características mais gerais da paisagem 

adotamos uma perspectiva sintáctica, de arranjos combinatoriais. Desde a relação entre 

duas marcas técnicas num campo espacial milimétrico até o aspecto quilométrico 

(Chippindale 2004) da exploração de padrões de assentamento podemos observar o 

conceito de sintaxe
60

 em ação. Como nos situa Sauvet (et al. 1979:349): “la syntaxe 

                                                           
60 De fato, o conceito de sintaxe é de importância capital. Por sintaxe entendemos regras de combinação 

em diversos níveis (micro, meso e macro) e entre diversas entidades: marca técnica e forma (grafismo), 

grafismo e Imagem, imagem e imagem, grafismo e rocha, rocha e paisagem, e nesse aspecto relacional a 

sintaxe se torna ponto central em estilo. Gell (1998: 163; apud Leisure 2005) deixa isso claro quando 

relaciona, em nosso entendimento, sintaxe à ação: “Artworks do not do their cognitive work in isolation; 
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peut se manifester non seulement dans la construction des panneaux, mais ausse dans 

leur répartition topographique”. O estudo da sintaxe é de grande relevância, se o 

compreedemos como o estudo das relacões entre espaço e forma, entre forma e forma, e 

entre espaço e espaço. São compreendidas diversas escalas e modalidades relacionais 

(combinatórias) entre entidades. Em arte rupestre, como dito, sem cronologia, o 

contexto espacial se torna mais relevante, muitas vezes, enquanto única fonte de 

informação. Sobre análise de contextos espaciais em arte rupestre, Franklin (1993:8) 

comenta:  

“Fruitful approaches might be spatial analyses, where attempts are made to 

measure variation within rock art on a spatial basis. We cannot at present deal in any 

detail with time in rock art, but we can deal with space. Rock art has a fixed location, 

and generally does not suffer the problem of, for instance, movement within an 

archaeological deposit…Although some movement and erosion of rock art panels may 

occur as a result of natural processes [deveríamos adicionar também processos 

culturais como no caso do retoque seletivo]…this may not be as great as disturbances 

observed in other archaeological sites…In spatial approach, one would proceed from a 

known factor, space, or location of sites, to in most cases unknown factor, time”.   

 

Desta forma, nosso foco é menos no tempo e mais no espaço.  Assim, nos 

concentramos nos fragmentos das evidências visuais e fotográficas, tentando segregar 

modalidades de características ‘factuais’ baseadas na materialidade cognitivamente 

detectável dos códigos gráfico-rupestres e recorrências analógicas (o que poderíamos 

chamar de visual analogies [Sieveking in Bahn e Lorblanchet 1993:33]) entre os 

aspectos materiais detectados e reconhecidos pelo nosso sistema neuro-visual e o 

sistema visual rupestre.  

 

Como dito, o método formal aqui empregado é em larga escala inspirado nos 

trabalhos de A.M. Pessis (1983, 1986, 1987, 1989, 1992a, 1992b 1993, 1999, 2002, 

2004) e de N. Guidon (1982, 1985, 1986, 1992) com os registros rupestres do Parque 

Nacional Serra da Capivara no SE do Piauí, bem como, nos trabalhos de G. Martin 

                                                                                                                                                                          
they function because they cooperate synergically with one another, and the basis of their synergic action 

is style.” Mas o conceito deriva da Lingüística, onde se define por sintaxe formal o estudo da organização 

estrutural e intrínseca das sentenças  mentais e verbais ou a determinação dos princípios de organização 

interna de uma língua (Mussalin et al. 2003). Aplicando à Arte Rupestre Sauvet (et al.1979:349) 

apresenta a seguinte definição:“...de même que, dans le langage, le sens d’une phrase n’est pas la somme 

des sens des mots, la signification de la décoration pariétale d’une grotte ne saurait être réduite à la 

simple addition des valeurs symboliques des animaux représentés. Un Sens global naît de leur 

combinaison, c’est-à-dire la syntaxe.” 
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(1982, 1987, 1999, 2000) no Serídó Potiguar e Paraibano e adjacências, além de 

esforços pessoais de pesquisa pretérita (Valle 2003, 2006) com gravuras também na 

região do Seridó Potiguar e Paraibano. As pesquisas desses autores compartilham um 

semelhante arcabouço teórico-metodológico que,  em linhas gerais, parte de respostas 

formais às perguntas, o que é isso (identificação)? E, como isso foi feito (processo)? 

Para a formulação de questões subsequentes ordenadas em dois grandes eixos de 

problematização: 

 

a)  Quem fez a obra gráfica?  

Isto coloca o problema das autorias culturais baseado na proposição de que a 

diversidade na apresentação gráfica (sensu Pessis 1989) e nos procedimentos técnico-

operatórios identificados nos registros rupestres brasileiros apontam para uma 

diversidade na apresentação social (Ibid. 1989) dos autores rupestres. Esta visão 

também encontra suporte no cenário lingüístico e etnográfico da população indígena no 

Brasil quando da intrusão européia, o que indica um contexto sócio-cultural altamente 

heterogêneo na pré-história anterior à conquista (Carneiro da Cunha 1992; Urban 1992; 

Porro 1993; Mann 2005; Hemming 2005), o que pode ser extrapolado para o holoceno 

final.  

 

b) Quando foi feita a obra gráfica?   

Esta perspectiva, onde e quando é cabível, tenta estabelecer cronologias 

hipotéticas e relativas baseadas em superposições, repatinações e erosões diferenciais, 

entre distintas unidades gráficas, tentando-se verificar momentos gráficos distintos 

dentro de um painel ou sítio. Outro enfoque, é a provisão de datações absolutas post 

quem e ante quem através de posicionamento contextual e estratigráfico em depósitos 

arqueológicos datáveis (Prous 1999; Lage 1999; Pessis 1999, 2002; Neves et al. 2012). 

O primeiro procedimento colocamos em prática na amostra estudada. Já o segundo 

procedimento está fora de cogitação para sítios ribeirinhos, via de regra, assim como 

datações diretas, que repousam além de nosso alcance, pelo menos por enquanto (mas 

ver na seção final do Capítulo 2 proposições acerca do sítio Pedra do Sol e das 

possibilidades cronométricas relacionadas). 

 

Para a resposta do problema quem  (autoria social) coloca-se a ferramenta 

estilística (classificação de padrões de apresentação gráfica formalmente construídos 
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pelo pesquisador e identificados enquanto correlatos materiais das disposições e 

comportamentos de cérebros-corpos-ambientes antigos). Para responder ao problema de 

quando colocam-se os métodos arqueológicos de contextualização crono-estratigráfica 

da arte rupestre, dependentes das propriedades físico-culturais do sítio.  Vemos nos dois 

eixos a interface entre análise interna (e.g., Marshack 1991; D’Errico 2001) e externa do 

registro rupestre. A análise interna envolve a identificação das formas e de seus 

contextos espaciais imediatos, considerados como atributos internos da arte o que 

expressamos pela leitura sintática em diversos níveis e escalas, da espacialidade da 

marca técnica na superfície rochosa (nano-escala) até a inserção do sítio na paisagem 

geomorfo-litológica (macro-escala). Nessa etapa interna a análise se centra no 

significante gráfico, na etapa externa a análise centra-se no contexto arqueológico 

associado por proximidade espacial, inicialmente.  

 

Nosso estudo lida com análise interna formal em sua maior parte, com um 

apêndice reflexivo sobre o método informado no rio Negro e uma modesta aplicação 

pontual, como teste do potencial heurístico do intercalamento entre registro rupestre e 

registro etnográfico (Etnogeologia e Jurupari de Pedra). Aqui na explanação de nosso 

método formal, portanto, o foco é na análise interna e no contexto espacial da arte 

rupestre. Assim, na análise interna do significante gráfico adotamos sete (7) parâmetros:  

 

1. CADEIA TÉCNICO-OPERATÓRIA - Toda a seqüência de procedimentos, etapas 

técnicas, gestos, posturas, implementos, acessórios, que levam das matérias-

primas ao produto final (Pelegrin 2009); 

2. MORFOLOGIA - A segregação das formas das unidades gráficas, os traços 

estruturais dos grafismos, os atributos que se combinam para formar a unidade 

gráfica. 

3. TEMÁTICA – Os temas morfologicamente representados nas unidades gráficas. 

podem ser: biomorfos (zoo, antropo e fito), grafismos puros (abstratos, 

geométricos, não reconhecidos pela cognição do observador externo) e grafismos 

objetais relacionados à representação de objetos componentes da cultura 

material.  

4. SINTAXE – Modalidades de interação das formas no espaço gráfico, tratando da 

articulação, combinação e isolamento entre grafismos dentro de uma composição 

(chamaríamos de sintaxe formal [reuníão de marcas formando imagense sintaxe 

composicional [reunião de imagens formando um painel, e.g., uma cena {com 

narrativa discernível} ou um grupo de imagens. 

5. GEOLOGIA- Padrões na seleção petrográfica do suporte rochoso, do 

instrumental e da marca técnica, ligados à cadeia técnico-operatória; e padrões na 
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seleção geomorfológica dos sítios na paisagem e dos painéis no sítio (poderíamos 

chamar de sintaxe geomorfo-topográfica). 

6. CRONOLOGIA – Observação de superposições entre momentos gráficos 

distintos, e, ou, estados de conservação diferenciados (coloração e texturas 

diferenciados [repatinações e erosões diferenciais]) em justaposição indicando, 

entre outras coisas, reavivamento seletivo posterior, diacronia, etc. 

7. TAFONOMIA – Processos naturais de alteração das características físicas 

originais do registro rupestre que estão em permanente atuação, desde o 

momento da confecção passando pelo momento de seu estudo e documentação 

até seu total desaparecimento. 
Tabela 2. Parâmetros percepto-cognitivos adotados na análise do significante gráfico e de seu contexto 

espacial.  

 

A sistematização analítica desses 7 parâmetros quando aplicados a um dado 

corpus de registros rupestres leva à segregação das modalidades de apresentação 

gráfica, recorrentes na amostra, bem como, à proposição de cronologias relativas entre 

essas modalidades. Quando quantitativamente nos referimos a um único sítio estamos 

propondo a identificação do perfil gráfico do sítio. Mas quando tratamos de um 

conjunto de sítios próximos, buscamos semelhanças e diferenças entre esses perfis 

gráficos e postulamos os conjuntos de semelhanças detectadas como  identidades 

gráficas
61

 hipotéticas distribuídas entre os sítios, em seguida tentamos situá-las crono-

culturalmente comparando as diferenças intra e inter-sítios. Primeiro agrupamos as 

semelhanças e depois exploramos as fronteiras. 

 

Na resolução com a qual estamos tratando estilo rupestre, i.e., padrões de 

apresentação gráfica que traduzem escolhas ativas por convenções histórico-culturais, 

ideológico-políticas, mito-rituais  explícitas,  e sujeições passivas à modelos estruturais 

sub-reptícios,  no design específico de um sistema de controle de informação visual, 

entendemos que podemos equacionar, sem grande prejuízo término-metodológico, 

identidade gráfica a perfil estilístico como um atalho cognitivo para nos ajudar a 

pensar. 

 

Comumente observa-se que os sítios rupestres foram usados em diferentes 

momentos ao longo de séculos o que leva à superposição ou justaposição de diversos 

                                                           
61

 As identidades gráficas são “constituídas por um conjunto de características que permitem atribuir um 

conjunto de grafismos a uma determinada autoria social. Essas características constituem padrões de 

representação gráfica que correspondem a certas características culturais”(Pessis, 1993).  
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padrões de apresentação gráfica no mesmo sítio ou painel, e que podem  indicar lenta 

evolução e proximidade e, ou, por vezes, rupturas radicais indicando a irrupção de 

tradições distintas (Pessis e Guidon 1992), caracterizando, assim,  cenários de 

homogeneidade ou heterogeneidade gráfico-estilística. Se o fenômeno da 

heterogeneidade, por exemplo, for recorrente em outros sítios próximos fica sugerido 

que diversas identidades gráficas  (e.g., grupos sócio-culturais diferentes) teriam 

ocupado os mesmos sítios naquela área expressando correlação a um povoamento pré-

histórico diacrônico e multi-cultural.  Neste modelo, o oposto, a homogeneidade, 

indicaria lenta evolução (transformação) e dispersão espacial de uma mesma tradição, 

manifesta em estilos semelhantes mas com padrões de dispersão provavelmente 

diferenciados.  

 

Metaforicamente, usando a analogia lingüística que tem  nos guiado nas linhas 

gerais do pensamento (quando não estamos absortos no modelo cognitivo), as 

identidades gráficas (e.g., perfis estilísticos) seriam idiomas dentro de uma família 

lingüística (e.g., uma tradição rupestre
62

). Dentro dessa família lingüística ‘rupestre’ 

evoluem diversas ‘linguagens’ gráficas inicialmente aparentadas (constitui-se numa 

proto-língua), mas, que vão se transformando no tempo-espaço conformando-se em 

entidades culturais diferenciadas (Pessis e Guidon 1992). Se pensarmos numa 

perspectiva lingüístico-histórica (Rodrigues 1955; Greenberg 1986; Payne 1991; Urban 

1992) ou glotocronológica,  os ‘cognatos’ em nossa análise seriam os grafismos 

rupestres recorrentes, as unidades gráficas que podem ser comparadas em três (3) 

níveis:  intra-painel, inter-painel e inter-sítios. A recorrência formal aumenta o poder 

heurístico de um grafismo, ou melhor, de um tipo de grafismo (em oposição a idéia 

                                                           
62

 Tradição (rupestre): Sinônimo antropológico de horizonte cultural e arqueológico de classe taxonômica 

mais geral na classificação dos registros rupestres nordestinos, onde se definem identidades culturais de 

caráter mais geral (Pessis, 1992); a unidade maior de análise entre as divisões estabelecidas para o 

registro rupestre (Martin & Asón, 2000). Caracteriza classes distintas de registros rupestres pela 

segregação de indicadores de ordem morfológica, temática, da apresentação gráfica, cenográfica, técnica  

e cronológica, apresentadas pelo acervo gráfico rupestre de determinada região.  A identidade gráfica de 

uma tradição é a reunião das feições próprias de cada um desses indicadores, o comportamento padrão 

dos indicadores dentro de um dado corpus gráfico, que tende a variar no espaço-tempo. Binford 

(1965:208) formula um conceito interessante e convergente: “We define tradition as a demonstrable 

continuity through time in the formal properties of locally manufactured craft items, this continuity being 

seen in secondary functional variability only. There may or may not be such continuity with respect to 

primary functional variability. To put in another way, the tradition is seen in continuity in those formal 

attributes which vary with the social context of manufacture exclusive of the variability related to the use 

of the item. This is termed stylistic variability (Binford 1962:220), and on a single time horizon such a 

tradition would br apatially defined as a style zone.” 
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Peirceana de token) traduzir um padrão identificável pelo pesquisador. Contudo,  formas 

isoladas, alijadas de esquemas macro-composicionais,  são outro proxy para 

comportamentos específicos caracterizadores de potenciais ‘cognatos’. Recorrências em 

modalidades de isolamento morfológico (e.g., Guidon 1985, sobre segregação de 

grafismos puros), que podem indicar caminhos para desambiguar formas em painéis 

formalmente apinhados, se configuram igualmente, em elementos discerníveis enquanto 

cognatos. Portanto, ‘cognatos gráficos’ não são apenas formas, são também  relações 

espaciais entre formas,  e entre formas e paisagens. Poderíamos pensar na idéia de 

cognatos sintáticos, em diversas escalas relacionais, de sistemas de pensamento 

estendidos por toda a antropo-litosfera.  

 

Assim, não apenas nos níveis tecno-morfológico e temático são detectadas as 

recorrências, mas acima de tudo, nas modalidades sintáticas de ordenação dessas 

convenções visuais em determinados contextos geo-espaciais. Compreendemos estas 

convenções como todos os arranjos distributivos e associacionais  que caracterizariam 

relações de transformação das marcas-formas-imagens-paisagens, aproximando-as ou 

distanciado-as no espaço formal, o que inferimos refletir escolhas histórico-culturais 

situadas e, portanto, ter uma dimensão cronológica e sócio-cultural. Uma expectativa de 

aproximação à mente ameríndia, gerada na mente arqueológica quando esta substitui 

analiticamente conteúdo por contexto geo-espacial (sintaxe). 

 

Portanto, nossa categoria analítica de entrada é a unidade tecno-morfológica 

(grafismo), à qual se agrega analiticamente, níveis crescentes de organização espacial, 

do painel à paisagem. Por conseguinte, no âmbito do sítio, podemos tratar de uma 

unidade analítica mais ampla denominada perfil gráfico (Pessis 1993; Valle 2003). O 

perfil gráfico do sítio é uma matriz de dados que alimentamos com nossas categorias de 

entrada (técnica, morfologia, temática, sintaxes). Da inter-relação entre os diversos 

perfis de sítio, a partir de uma matriz geral, onde todos os dados dos sítios são 

contrastados, derivamos hipóteses sobre as identidades gráficas de uma determinada 

área arqueológica
63

 (Martin 1999) que equacionamos, grosso modo, aos perfis 

estilísticos dos registros rupestres.  

                                                           
63

“Uma área arqueológica, como categoria de entrada para o início e continuidade sistemática de uma 

pesquisa, deve ter limites flexíveis dentro de uma unidade ecológica que participe das mesmas 

características geo-ambientais. Com o andamento das pesquisas e o estudo sistemático dos sítios 
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Ao cabo desse processo todo, o que se produz?  

Uma classificação hipotética e preliminar dos ‘comportamentos sociais’ da arte 

rupestre na área amostral. E por classificação nos referimos a constructos de realidade 

(hiperrealidade) dos pesquisadores que expressam o esforço intelectual contemporâneo 

de tentar se aproximar de realidades históricas extintas. Por meio de segregação e re-

agrupamento dos elementos gráficos em categorias de sentido à mente atual, o 

pesquisador tenta desambiguar os fenômenos culturais polimórficos, polifônicos, 

polissêmicos e poliétnicos (Barth 1969) no registro arqueológico traduzindo-os em 

categorias observáveis, documentáveis e comunicáveis (à mentes não-indígenas e 

indígenas), visando uma compreensão necessariamente parcial dos mesmos. Sendo-nos 

possível interpretar a arqueologia como um processo de comparação e tradução (e.g., 

Carneiro da Cunha 1998) entre nossas classificações não-indígenas e as classificações 

dos sistemas ameríndios, como situa Viveiros de Castro (2004:1) “...every culture is a 

gigantic and multidimensional process of comparison...”, à diferença de que os 

‘sujeitos’ dessa  antropologia perspectivista da pré-história são rochas e designs dotados 

de agência e de capacidade de alterar nossos cérebros-corpos (metaplasticidade) tanto 

quanto fizeram e fazem às ‘mentes’ amerídias, influenciando em nossa percepção e 

classificação hiperreal através de diversos tipos de interfaces. Usamos aqui o método 

formal,  inserido numa matriz reflexiva informada alimentada, entre outras iguarias, 

pelo  Perspectivismo Ameríndio, como algorítimo exploratório para o problema das 

interfaces geo-cognitivas. 

 

4.II.a. Análise dos Dados 

 

Nossa unidade de análise, a unidade gráfica, é o petróglifo individual (quando 

possível identificá-lo), uma imagem, ou um motivo (Reichel-Dolmatoff 1976). Mas, 

dois níveis desse fenômeno podem ser analiticamente discernidos: o nível micro-

cenográfico (Pessis 1983), ou seja, dentro da unidade gráfica o aspecto relacional de 

seus atributos,  e o nível macro-cenográfico (entre unidades gráficas [Ibid. 1983]). O 

nível micro-cenografico concerne aos atributos e suas modalidades de manifestação, ou 

                                                                                                                                                                          
arqueológicos, podem se obter crono-estratigrafias fatíveis de determinarem ocupações humanas 

espaço-temporais, demonstrativas da permanência humana em toda ou parte dessa área. Podemos 

também chegar a conhecer os processos de adaptação humana e o aproveitamento dos recursos” (Martin 

1999).  
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seja, as características morfológicas estruturais que se combinam para formar um 

motivo. Nesse aspecto Tratebas (in Bahn e Lorblanchet 1993:165) nos diz: 

 

 “Rock art researchers frequently use motifs as their basic unit of analysis and 

interpretation. Motifs generally correspond to individual glyphs and are actually a complex of 

attributes or characteristics. Attributes are finer units of analysis, which combine in various 

ways to form motifs. A study of motifs misses much of the variability within the rock art. The 

basic data for research consequently should be attributes rather than the complex sets of 

attributes that comprise motifs.”  

 

Tratebas aponta para uma nanoescala analítica das formas como locus de 

variabilidade importante e aqui o estamos considerando juntamente a outros níveis da 

análise formal (e.g., o estudo das espirais como elemento estrutural na constituição de 

motivos nos estilos Jaú e Iaçá), mas apenas quando tais elementos atributivos puderem 

ser identificados como unidades gráficas (e.g., espiral, círculo, etc.), ou seja, apareçam 

como elementos isoladamente (Guidon 1985).  

 

O nível macro-cenográfico da análise concerne às relações estabelecidas entre os 

motivos, aquilo que definimos mais atrás, como as relações sintáticas que articulam as 

sentenças de pensamento gráfico (Renfrew 2007; Chomsky 1986, 2006; Saussurre 

1969; Hoffecker 2007). Lembremos das relações de Lévi-Strauss (1966) e 

configurações de Monod (1976) e do comportamento cenográfico, associativo e 

dissociativo, dos componentes dos painéis rupestres (Pessis 2002; Valle 2003). O 

melhor nível de observação macro-cenográfico é o painel rupestre onde podem ser 

observadas as disposições das figuras, unidades, imagens em relação umas às outras e 

em relação espaço gráfico e à supefície geomórfica. 

 

Portanto, nossa unidade analítica segue sendo o grafismo, mas subdividido 

nessas duas dimensões estruturais do comportamento morfológico e espacial, os 

atributos elementares do grafismo e as associações inter-grafismos, inter-gráficas. 

Portanto, o processo analítico segue uma escala crescente do menor nível analítico (o 

atributo) ao maior nível analítico (o perfil estilístico). Relacionamos aqui essa hierarquia 

em  seis (6) níveis analíticos: 
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1- Atributo; 

2- Grafismo; 

3- Painel; Rocha
64

; 

4- Área de Concentração Gráfica;  

5- Perfil Gráfico de Sítio; 

6- Perfil Estilístico 

Tabela 3. Escala analítica com níveis de organização percepto-cognitiva da evidência material na análise 

gráfica. 

 

 Cada um desses níveis corresponde à etapas analíticas sequenciadas. Os três 

primeiros níveis analíticos estão diretamente relacionados, do atributo ao painel, e 

podem ser tomados como uma macro-unidade analítica onde nossa percepção é 

inicialmente estimulada para agregar elementos visuais na composição de formas 

(agregação 1 – bias Popperiano da semelhança) o que leva ao estabelecimento das 

unidades gráficas (conjunto inclusivo de traços – formas), porém, separados no espaço 

de outras formas separadamente identificadas (segregação 1); e suas relações 

associativas espaciais (agregação-composição-painel), buscando-se os padrões gráficos 

entre os dois movimentos percepto-cognitivos (agregar-segregar, lembremos de nossa 

discussão no sub-tópico Do Problema – agregamos, seguimos continuidades- 

contiguidade de traço -  e nesse processo constituímos as membranas das formas, as 

fronteiras de semelhança). 
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 Esta questão das unidades espaciais intermediárias é uma velha pendenga. Inicialmente painel resolvia 

bem a questão, porém fenômenos muito extensos e, ou, seguindo geomorfologias irregulares e acidentes 

topográficos significativos eram problemáticos. Painel em sua concepção bi-dimensional simplesmente 

não é uma resolução fenomenológica universal. Em casos de complexidade espacial semelhantes (e.g.,  

quando ampla espacialidade, ou volume e tridimensionalidade estão envolvidos, principalmente em 

gravuras rupestres) foi aplicado o conceito de mancha gráfica (Pessis 2002, 2004; Valle 2003; Cisneiros 

2008), uma delimitação mais inclusiva e plástica. Hoje, verificando a situação geomorfológica dos sítios 

no BRN parece-nos interessante nos referir a eles como espacialmente delimitados por rochas, blocos e 

afloramentos rochosos pronunciados, dispersos na paisagem fluvial, porém, mantendo-se em pequenos 

agregados de formações individuais, como ilhas, mesmo quando marginais, entre o Negro e a Floresta. 

Tal operação, o emprego do termo ‘Rocha’ ao invés de ‘Painel’ em situações geomorficamente 

complexas (e.g., onde um bloco inteiro em diferentes faces estiver gravado) encontra respaldo na 

terminologia empregada na arqueologia do Vale do Côa (Baptista 2009; Zilhão et al. 1997), NW de 

Portugal, a qual manifestamos simpatia pela parcimônia com a qual atalha à questão. Então, basicamente 

temos duas formas de segregar unidades espaciais intermediárias que seguem sendo fundamentais 

independente de como se chame essa unidade intermediária: (1) ausência de grafismos delimitando 

‘espaços vazios’ proporcionalmente significativos; e (2) interrupções e modificações geomorfo-

topográficas nas superfícies rochosas. O que importa é que a segregação tente ser o mais fidedígna 

possível às propriedades geo-litológicas da situação (portanto, flexível geologicamente) e às escolhas 

espaciais da mente rupestre nessa paisagem, ao menos o que for possível detectar na dispersão espacial do 

fenômeno vestigial. 
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  Este, portanto, é o primeiro momento do assalto cognitivo do pesquisador no 

sítio e onde o olhar fotográfico é inicialmente dirigido, doutrinado, condicionado a 

observar. Quando desembarcamos num sítio, as formas gráficas atraem nossos olhos em 

meio à matéria rochosa ‘disforme’, a partir da percepção da primeira forma, o campo 

cognitivo se amplia até o contato visual com a segunda forma, e aí forma-se a meta-

representação composicional, o painel, a rocha gravada, ou a área de concentração 

gráfica. A variável dominante aqui é o espaço de inclusão e de associação entre os 

objetos atributos-grafismos-painéis. Mas o marco dessas fronteiras espaciais é a forma 

gráfica, sua presença ou ausência delimita o campo epistêmico que deve se escanerizado 

pela interface olho-cérebro-lente-CCD (ou CMOS), no caso de uma BMI com câmeras 

digitais.  

 A definição do quarto nível (i.e., unidade espacial intermediária, ou seja, quando 

saímos da entidade quasi-objetiva de organização espacial ‘painel’), se torna mais 

explicitamente um híbrido entre categorias espaciais objetivas e relações arbitrárias 

percepto-cognitivas do pesquisador. A área de concentração gráfica (ACG in Valle 

2003) é um local no sítio onde diversos painéis, ou rochas gravadas, se apresentam  

mais próximos entre si do que com outros mais distanciados e a determinação dessas 

distâncias, por ser proporcional e não absoluta, pode conter considerável ambiguidade e 

variar de acordo com a divisão do espaço gráfico do sítio que cada pesquisador percebe 

diferencialmente.    

 Portanto, a definição das áreas de concentração gráfica é problemática, mas elas 

existem. Percebê-las não é o problema, demonstrá-las sim. Em nossa pesquisa de 

mestrado postulamos o seguinte:  

 “Em situações onde não possam ser identificadas unidades isoladas, todo o conjunto de 

traços e espaços proporcionalmente intercalados assinalados num agenciamento inclusivo, 

ganham valor de unidade hipotética e passam a ser denominados áreas de concentração 

gráfica
65

”(Valle 2003:18).        

 Percebe-se que esse conceito pode se confundir com a definição de painel, mas 

da forma como estamos considerando este último agora (equiparável à rocha ou bloco 

rochoso) essa confusão é reduzida. Isto posto, ressaltamos que os códigos gravados no 
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 Segundo um conceito discutido com Pessis,  a área de concentração gráfica designa um conjunto de 

traços gravados e espaços, no qual não é possível identificar, a princípio, seu início e seu fim, ou seja, a 

delimitação espacial original da(s) formas(s). O conjunto, pois, recebe o status de unidade preliminar 

hipotética. Um adendo: hoje não usaríamos a palavra agenciamento, usaríamos arranjo. 
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NE são majoritariamente abstratos e as modalidades de arranjos cenográficos são outras, 

as formas não são reconhecíveis e muitas vezes se apresentavam apinhadas com muitos 

pontos de contato entre formas, a segregação é bastante complexa em muitos casos. 

Além do intemperismo associado às amostras do semiárido nordestino, o que dificulta a 

definição de limites gráficos das formas e suas associações espaciais num painel (que na 

altura chamávamos de ‘mancha gráfica’ dadas tais dificuldades delimitacionais). 

Naquele contexto foi necessário trabalharmos com uma margem de incerteza na 

definição da unidade de análise, tornando-a, em muitos casos, mais flexível e hipotética.  

 Hoje entendemos que precisamos adaptar esse conceito de àrea de concentração 

gráfica para uma unidade de inclusão espacial entre vários painéis, ou rochas gravadas, 

dentro de um sítio. De fato,  estamos nos adaptando às codições geomorfológicas destes 

sítios. A primeira razão para a mudança, é que as morfologias e temáticas com as quais 

trabalhamos agora são figurativas, icônicas, reconhecíveis, o que torna a delimitação 

micro-cenográfica e macro-cenográfica mais intuitiva (no sentido de mais rapidamente 

apreensível), e não fosse o intemperismo hidro-físico-químico e biológico acentuado, 

associado à ‘vida’ flúvio-ribeirinha, se trataria de uma amostra mais facilmente 

menuseável do que no experimento nordestino. Áreas de concentração gráficas são mais 

comuns em sítios com muitas rochas gravadas dispostas ao longo de considerável 

extensão. Na amostra do BRN encontramos essas disposições, ao menos,  em 4 sítios 

(PSJ, Ilha das Andorinhas, Sta. Helena e Guariba 2).  

 O quinto nível analítico é o perfil gráfico  e por ora, manteremos a definição de 

trabalho  como apresentada em 2003, segundo a qual:  

 “A ferramenta básica adotada para identificação e sistematização destas relações 

designativas da identidade gráfica é denominada perfil gráfico (Pessis, 1992 e 1993). Trata-se 

de uma estruturação sistêmica
66

 de atributos flexíveis (categorias de entrada
67

), hierarquizados 

segundo menor grau de ambigüidade, orientados, em linhas gerais, no sentido de segregar as 

características próprias do acervo gráfico de uma determinada área, os marcadores de sua(s) 

identidade(s). No caso das gravuras irreconhecíveis, esses marcadores são, basicamente: 1) de 

ordem técnica (relativos aos procedimentos técnicos de execução do registro rupestre); 2) de 
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 Uma estruturação sistêmica diz respeito a uma ordenação de dados segundo um recurso metodológico, 

uma ferramenta ordenadora, oriunda de formalização matemática (Teoria dos Sistemas),  que concebe os 

fenômenos da realidade em modelos de conjuntos (sistemas) compostos por componentes inter-

relacionados entre si e a uma unidade ambiental, cujas variações  ou recorrências podem ser mensuradas. 

(Watson, Leblanc & redman, 1974). 

67
 Classe de dados que permite aceder a um sistema classificatório preliminar. 
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ordem cenográfica (referentes ao agrupamento e isolamento das unidades no espaço gráfico, 

suas dimensões e disposições espaciais e geomorfológicas) e; 3) de ordem  morfológica 

(relativas às formas das unidades gráficas). Tentou-se adaptar, nestas três categorias, as 

dimensões, material, temática e de apresentação gráfica do fenômeno gráfico (Pessis, 1992), 

derivadas do estudo do grafismo reconhecível.” (Valle 2003:14).  

  O sexto nível que definíamos anteriormente como  identidade gráfica e que 

expusemos no tópico 4.II., agora reaparece equacionado à perfil estilístico. 

Comparemos, pois:  

 “As identidades gráficas são “constituídas por um conjunto de características 

que permitem atribuir um conjunto de grafismos a uma determinada autoria social. 

Essas características constituem padrões de representação gráfica que correspondem a 

certas características culturais” (Pessis, 1993).   

 E em Clottes (1995) lemos: “…a chronological, formal and thematic 

convergence in the way some subjects are represented.” Em outro lugar este autor 

comenta (Clottes 1993:24): “…Conventions, manners, even particular themes are all 

part of the notion of style, which can be defined as a number of distinct characteristics 

that, when considered as a whole, are recognized as original.”  Sauvet (1991:9; apud 

Clottes 1993) reitera: “...Style must be understood as an element of differentiation 

caused by mutual interaction of human groups that are culturally linked.” 

 Entendemos haver uma congruência entre os postulados acima o que nos sugere 

a possibilidade de equacionarmos estilo à identidade gráfica como uma estratégia 

heurística válida.Trata-se, pois, de nossa categoria analítica mais geral
68

 e que deriva do 

mesmo tipo de raciocínio de agrupamento de padrões que define o perfil gráfico. O que 

muda é a escala do agrupamento de padrões que sai do sítio enquanto unidade amostral 

e vai para a área arqueológica enquanto  área amostral, campo de contraste e definição 

das fronteiras dos padrões gráficos. Basicamente, e até onde os entendemos, perfil 

gráfico é uma construção intra-sítio e identidade gráfica é uma construção inter-sítios. E 

neste sentido, entendemos haver uma aproximação com a categoria analítica estilo. 
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 Não avançamos rumo à Tradição em função da limitação geográfica de nosso conhecimento, portanto, 

nossa classificação estilística é aplicável ao fenômeno numa área restrita da bacia do Negro. Entendemos 

que a proposição de Tradições, apesar de serem classes gerais, apenas podem ser propostas a partir do 

conhecimentos dos estilos regionais, que contrastados em suas semelhanças e diferenças intra-regionais, 

irão dar suporte às Tradições rupestres, ou macro-identidades gráficas.  Contudo, apesar da restrição 

espacial de nossa pesquisa,  na Discussão apresentaremos indicadores de que os estilos Iaçá  e Jaú podem 

ser enquadrados como manifestações  da, ou incorporando elementos, tradição Guiano-Amazônica de 

gravuras rupestres (Williams 1985; Prous 1992; Pereira 1996, 2003). 
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  Os seis (6) níveis analíticos, expostos acima, estão distribuídos em 2 etapas de 

análise com procedimentos específicos para cada: (1) análises Intra-sítio (perfis gráficos 

dos sítios); e (2)  análises inter-sítio (perfis estilísticos da área amostral). Na primeira 

etapa cada sítio será considerado uma unidade macro-analítica e os patróglifos e painéis 

terão seus caracterizadores identificados, quantificados e inter-relacionados para 

identificação dos perfis gráficos do sítio. Este processo obedece aos 7 parâmetros 

definidos anteriormente que são aferidos por painel, ou por rocha  gravada, em cada 

sítio. Ressalvamos que num mesmo sítio podem ocorrer diversos perfis e o mesmo 

perfil pode estar contido em mais de um sítio. Mas, neste ponto, tratamos apenas do 

estabelecimento das relações intra-sítio, entre atributos, grafismos e painéis.                                   

  

 A segunda etapa é uma comparação entre os perfis gráficos dos sítios dentro da 

área amostral  interrelacionando-os em busca das semelhanças e das diferenças. É a 

etapa inter-sítios com vistas a alargar a malha comparativa e estabeler os padrões 

gráficos recorrentes na área amostral integralmente.  

 As comparações intra e inter-sítio, de forma geral, seriam as pré-condições para 

a definição hipotética das identidades gráficas nos termos que estamos trabalhando. No 

entanto, entendemos que só é possível propor hipóteses sobre as identidades gráficas 

quando se tem os dados contextuais e cronológicos de escavações de sítios rupestres 

junto aos dados das análises gráficas de uma amostragem de sítios quantitativamente 

robusta e representativa de uma unidade geográfica mais ampla (Pessis 1993). De tal 

sorte que só poderemos propor as identidades gráficas do rio Negro depois que tivermos 

coletado amostras no baixo, médio e alto rio Negro e em seus tributários principais 

como o rio Branco, o Uaupés e o Içana. Portanto, insistimos que o presente estudo só 

reúne condições de identificar os perfis gráficos dentro da área amostral, interrelacioná-

los e propor em nível  hipotético os perfis estilísticos nos quais se organiza a arte 

rupestre nos sítios amostrados.  Assim, a correlação estilo-identidade gráfica talvez 

necessite ser  refraseada:  os estilos são conjecturas acerca das identidades gráficas mais 

amplas, que nesse caso, seriam melhor enquadradas como Tradições rupestres, ou 

‘famílias linguísticas’. É um problema de escala relacional e de resolução do grid  

comparativo. Fato é que,  as extrapolações para as identidades gráficas do rio Negro, 

devem aguardar por estudos posteriores. Assim,  estilo se torna nossa categoria de saída. 
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4. II.b. Métodos Estatístico-Quantitativos  

 Todos esses procedimentos serão baseados em analogias visuais obtidas a partir 

da observação direta dos sítios e do material fotográfico coletado. Sendo, portanto, a 

repetição, recorrência ou paralelismo entre atributos, grafismos, painéis e perfis 

gráficos, nossos índices de observação. A cada etapa analítica tentaremos com maior 

precisão segregar os atributos caracterizadores (caráter) e suas modalidades de 

manifestação (estados de caráter) nos perfís gráficos segregados na amostral. 

 Por exemplo, o caráter temático antropomórfico pode se subdividir em vários 

caracteres morfológicos, a cabeça é um deles, podendo aparecer em inúmeras 

modalidades como as definidas a partir da ausência-presença de traços faciais, ou 

ausência-presença de adornos cefálicos, etc. Nessas combinações exemplificadas para 

cabeça antropomórfica podemos encontrar, ao menos, 4 modalidades de apresentação 

(estados de caráter): (1) simples (só o contorno); (2) com traços faciais (ex: olho e 

boca); (3) com traços faciais e adorno cefálico (ex: projeções retilínias saindo da 

cabeça); (4) sem traços faciais e com adorno cefálico.  

 Os atributos (ou variáveis) técnicos, cenográficos, morfológicos, temáticos, 

geomorfológicos e petrográficos presentes nos perfis serão então segregados com base 

em suas respectivas modalidades de apresentação, sendo organizados em lógica binária, 

ausência-presença, para que possam alimentar matrizes matemáticas sistêmicas, 

equivalentes em biologia evolutiva e em taxonomia às matrizes de organização dos 

caracteres e estados de caráter que servem para agrupar ou segregar elementos 

morfológicos, comportamentais e genéticos em organismos vivos. Idealmente seria 

necessária uma matriz para cada perfil gráfico de sítio e depois uma condensando 

amostra integral na área 1. O mesmo com relação aos sítios do Içana, uma para cada 

sítio e depois uma para o rio inteiro. E, por conseguinte uma para o Arara Vermelha e 

uma última matriz pra incluir os dados de todos os sítios e rodar uma análise  que 

confronte internamente todo o universo tratado. Essas matrizes por sua vez serão 

rodadas seguindo dois métodos, um já regularmente utilizado em arqueologia, a análise 

de cluster (estatística multi-variante), e outro menos conhecido, a cladística (sistemática 

filogenética), mas com algumas aplicações em arqueologia (O’Brien, Darwent and 

Lyman, 2001; Valle, 2006b). Ambos serão calculados com o programa PAUP 4.0 

plataforma Macintosh, para processarem a variação formal dos atributos computados 
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por dois algorítmos matemáticos distintos de maneira que possamos comparar os 

resultados dos dois métodos. Desta forma, pensamos que poderemos dar fundamentação 

matemática às hipóteses finais do trabalho acerca das autorias culturais e suas possíveis 

inter-relações filogenéticas
69

 e estatísticas dentro da bacia.    

 Cabe aqui uma definição dos dois métodos citados. Primeiro, definiremos o 

menos conhecido dos arqueólogos, a cladística, ou sistemática filogenética. 

 “In biology, cladistics is a method of systematics (...) which is used to reconstruct 

genealogies of organisms and to construct classification. However, it is also a general 

approach to classification which can be used for organizing any comparative information, 

having been independently discovered in linguistics (Platnick and Cameron 1977; Bonheim 

1990) as well as being used in biogeography (…) The axioms of cladistics are: 1. Nature’s 

hierarchy is discoverable and effectively represented by a branching diagram. 2. Characters 

change their status at different hierarchical levels. Characters whithin a study group that are 

either present in all members of the study group or have a wider distribution than the study 

group (plesiomorphies) cannot indicate relationships within the study group. 3. Character 

congruence is the decisive criterion for distinguishing homology (synapomorphy) from non-

homology (homoplasy). 4. The principle of parsimony maximizes character congruence” (Forey 

et all. 1992:3).     

 A escolha da cladística, ou sistemática filogenética (Lipscomb, 1998; Arias et al, 

2005; Forey et all. 1992), método próprio da biologia evolutiva moderna, como 

procedimento complementar de ordenação matemática final dos caracterizadores 

quantificados se deve à possibilidade concreta de sua aplicação nos estudos de 

lingüística, em que pese à formulação de hipóteses acerca da variação, formação, 

dispersão, cronologia, relações de parentesco e estabelecimento de tipologias 

lingüísticas (Cavalli-Sforza, 2003). Mais recentemente foi empregada com sucesso no 

levantamento de hipóteses para a dispersão e a variação tipológica em pontas de projétil 

no SE dos Estados Unidos (O’Brien, Darwent and Lyman, 2001).      

 Em 2006 um experimento dessa ordem
70

 (tabela 6, figuras 11 e 12), porém em 

caráter bastante incipiente, foi testado com as gravuras rupestres do Seridó Potiguar 

(Valle, 2006b
71

), onde os caracterizadores definidos e quantificados em nossa pesquisa 

                                                           
69 “Cladistics is a powerful tool for constructing phylogenetic histories of anything that evolves over time, 

including material remains found in the archaeological record (O’Brien & Lyman, 2000). To date, its 

major use has been in the biological realm, but the basic approach is identical in logic and  similar in 

method to tracing historical patterns of descent in languages.” (O’brian et al. 2001) 

70
Experimento executado em parceria com técnicos e insumos do Laboratório de Fisiologia 

Comportamental e Evolução (LFCE) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 

71
 Conferência apresentada no II Simpósio Internacional de Povoamento Pré-Histórico das Américas, São 

Raimundo Nonato, Piauí, Brasil, dezembro de 2006. 
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de mestrado prévia foram reordenados seguindo os pressupostos analíticos da 

Cladística. Desta maneira foram obtidos 2 cladogramas óptimos, baseados no princípio 

de máxima parcimônia, gerados a partir de uma matriz com 5 caracterizadores, portando 

entre 2 e 3 estados de caráter distintos cada, que corroboraram sistematicamente os 

resultados, previamente alcançados, reforçando e dando substrato matemático às 

hipóteses inicialmente formuladas. Sustentamos, pois, que é justificável dar 

continuidade a essa abordagem com intuito de refinar essa aplicabilidade 

preliminarmente demonstrada. 

 A análise de Cluster é um método estatístico bastante conhecido da arqueologia, 

possuindo larga aplicação e aqui o adotaremos como um método complementar à 

cladística para a verificação matemática da consistência de nossas analogias. Trata-se, 

pois, de:  

 “multivariate statistical methods used to isolate patterning in archaeological data.(...) 

Cluster analysis identifies similarities and differences among complete assemblages (…) and 

arranges them in terms of the similarities between them, so that the most similar are grouped 

(i.e. clustered) together. The similarities are assessed in terms of the occurrence or non-

occurrence of specific artifact types in the assemblages. If assemblages have the same types 

within them occurring in roughtly the same quantities, they are obviously very similar and are 

clustered closely together” (Renfrew & Bahn 1994:177).   

 Na África do Sul encontramos uma interessante aplicação da análise de cluster 

em arte rupestre (Smits in Bahn & Lorblanchet 1993:127-129) que ilustra o nosso 

ponto: 

  “In southern África the painters can no longer tell us which paintings belong together 

and which don’t. But further research would benefit greatly if the grouping of “unlike” 

paintings and the separation of “like” paintings could be avoid. Tool and techniques are 

required that uses characteristics intrinsic to the paintings and explore whether a particular 

body of rock art can be regarded as one homogeneous whole or should be seen as a number of 

discret sets or “types” of related paintings with specific formal characteristics (…) we need to 

establish whether a particular body of rock art can be regarded as homogeneous before any one 

specific interpretation of its meaning or function can be accepted as the accurate one. This 

paper attempts to establish whether statistically significant subsets or clusters can be 

recognized, that consist of paintings that are more like each other than like paintings of other 

subsets. It is an attempt to group paintings on the basis of similarity. Similarity not of subject 

matter but of the form-characteristics, of the way that subject matter has been depicted (…) 

Cluster Analysis is a powerful statistical technique of numerical classification…”  

 Portanto, a análise de Cluster é um método estatístico de agrupamento por 

semelhança entre múltiplas variáveis, que analisa a variabilidade  formal entre grupos 

de atributos ordenando-os pelo grau de semelhança mantida entre eles. Dentre as várias 

técnicas  de agrupamento tipo cluster disponíveis exploraremos a Upgma, ou média 
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aritmética entre pares, por já termos testado a mesma com os dados quantitivos das 

gravuras do Seridó nordestino (Valle 2006), cujos resultados foram positivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Matriz do experimento cladístico com as gravuras do Seridó contendo 4 caracterizadores 

ambientais e um caracterizador cultural (técnica de produção) (Valle 2006b) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cladograma gerado a partir da matriz da figura 6, por Máxima Parcimônia mostrando a divisão 

da amostra em 2 grupos (clados) situados um na planície granítica e outro nas serras metamórficas, que 

basicamente consistiam na divisão estilística proposta  pelo método formal (Valle 2003), testada 

estatisticamente sob uma ótica geo-ambiental (Valle 2006b). 
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Figura 12. Cluster por  

algorítimo de média 

aritmética por pares 

(UPGMA)Mostra divisão 

em dois grande grupos, um 

no granito e outro nas 

metamórficas (Valle 

2006b). 

 

 

 

 

 

Figura 13. Hipótese 

preliminar para a 

classificação da arte 

rupestre na área amostral 

como definida em 2007, e 

redefinida em 2011, 

baseada apenas na análise 

formal gráfica preliminar 

de alguns sítios. 

Intentaremos falseá-la com 

métodos estatísticos-

quantitativos aplicados em 

toda a amostra. 

 

 

 

 

 

 Intentamos, pois, replicar este mesmo experimento com a amostra amazônica e 

confrontar nossas classificações baseadas no recurso da analogia visual e fotográfica 

com classificações matematicamente construídas. Ou seja, tornar a sistemática 

filogenética e a estatítica calibradores matemáticos de nossa hipótese taxonômica 

preliminar que em linhas gerais formulamos em diagrama de árvore ainda em 2007 

(lastreado em nossas analogias foto-visuais até então). 
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4.III. O Registro Fotográfico 

 

A fonte de dados primordial desta análise é o registro fotográfico. Todo trabalho 

analítico é baseado na observação direta e no exame de imagens fotográficas. Neste 

sentido, campanhas para a captura desta ‘iconografia’
72

, devem ser empreendidas 

seguindo alguns objetivos de registro e análise próprios das necessidades da pesquisa. 

Os procedimentos aqui adotados estão em maior ou menor grau em acordo com 

diversos autores (e.g., Bahn & Vertuit 1988; Pessis 2000; Chippindale 2004; Loendorf 

2001; Whitley 2005), mas fundamentalmente, derivam de nossos exercícios de 

documentação fotográfica de gravuras rupestres no NE brasileiro (Valle 2003, 2006b), 

por sua vez inspirados nos postulados de Pessis (1986, 1987, 2000, 2002). A tônica da 

abordagem é a tradução antropológico-visual do sítio rupestre considerado enquanto 

entidade viva e visualmente dinâmica. Apesar da localização geológica fixa do sítio e 

dos painéis, a luz é móvel e a cognição do pesquisador também. 

 

Outras formas de documentação inicialmente foram evitadas aqui por 

necessitarem de contato direto com a obra gráfica como a frotagem (rubbing). 

Entendemos que qualquer contato físico com o gravado pode ter implicação nociva à 

conservação dos registros. Seguimos nessa decisão as precauções estabelecidas pela 

IFRAO (www.ifrao.com) em seu estatuto ético de documentação dos registros 

rupestres.  Ademais, tais tipos de documentação introduzem grande ambiguidade na 

análise técnica e tafonômica do gravado, níveis analíticos que não são traduzidos bem 

por essas modalidades subjetivas de documentação, detalhes que dificilmente passam na 

resolução do plástico ou da entretela. Métodos mais precisos e sofisticados de 

documentação, como fotogrametria (Loendorf 2001; Bednarik 2007:75) e a 

escanerização laser tridimensional (Clottes et al. 2003; Bednarik 2007:73) estão fora de 

cogitação dadas as condições atuais de pesquisa.   

                                                           
72 Acerca de iconografia em pesquisa de registro rupestre, Celis nos diz: “En arqueología, la iconografía 

hace referencia al estudio de las representaciones artísticas y objetos que usualmente tienen amplia 

significación religiosa o ceremonial, como poseedores de cualidades simbólicas; este, por ejemplo, es un 

importante recurso de la arqueología cognitiva (Bahn & Renfrew, 2000).(...)En el arte rupestre, los 

análisis iconográficos apuntan principalmente a la identificación de los objetos y escenas representadas 

sobre las rocas.”  In MARTINEZ CELIS, Diego. 2006 . Propuesta para un análisis iconográfico de 

petroglifos: La Piedra de Sasaima, Cundinamarca (Colombia). In  Rupestreweb, 

http://rupestreweb2.tripod.com/sasaima2.html  
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Posteriormente, por indicação da banca de qualificação, fizemos uma 

experiência no campo de 2010, com frotagem em entretela de alguns painéis e gravuras 

isoladas. Os resultados foram interessantes, porém, o subsequente tratamento 

fotográfico e digital para a conversão em representações gráficas de trabalho (dados 

visuais) se mostrou deveras custoso em tempo (e.g, ver proposta de Celis [2006] acerca 

da documentação visual da Pedra da Sasaima, Colômbia; e protocolo do GIPRI [Munõz  

et al. 1998] para modelos mistos de técnicas gráficas, técnicas fotográficas e 

manipulações digitais na documentação de arte rupestre) o que se mostrou uma 

praticalidade impeditiva ao andamento da tese. Uma alternativa foi o trabalho direto em 

cima das fotografias digitais das gravuras, o que muitas vezes implicava em 

trabalharmos em bases visuais não coletadas em ângulo perpendicular, ou seja, com 

algum grau de distorção da forma, às vezes considerável. Porém, para o nível de 

resolução com o que estamos lidando aqui, um survey record extensivo e oportunístico 

na área amostral, assumimos que o procedimento empregado se mostra suficientemente 

adequado para a geração de material analítico, estando adaptado às condições reais de 

campo e às condições de processamento da informação pós-campo. Tratando-se, pois, 

de uma questão pragmática. 

 

Isto posto, nosso método de trabalho não é bom, falta-lhe precisão,  não sendo o 

método mais adequado, apenas  o que foi possível. É operacional nas condições reais 

com as quais lidamos e gera informação válida sobre o fenômeno, mesmo diante destas 

limitações. Na Amazônia Brasileira apesar das condições complexas de se pesquisar 

arte rupestre, vivemos atualmente um momento de retomada das pesquisas com estes 

registros, Nos últimos 7 anos observa-se uma ampliação das áreas reconhecidas com a 

ocorrência pesquisas simultâneas em diversos estados da região amazônica: Tocantins, 

Rondônia, Roraima, Pará, e Amazonas. São pesquisas pontuais mas a maioria 

sistemática ligada a projetos acadêmicos, mestrados, doutorados, projetos de pesquisa 

institucionais, etc. O que denota uma crescente atividade de pesquisa e uma retomada de 

interesse investigativo no tema. Entendemos que o grau de imprecisão em nossos meios 

e procedimentos analíticos é compatível com a pesquisa preliminar e com nossa 

ignorância sobre o fenômeno e sobre a região. O primeiro passo para superar essas 

limitações é entendê-las. 
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Ainda sobre técnicas não-fotográficas. Consideramos que as representações 

‘impressas’ nas entretelas possuem a escala real dos objetos, neste aspecto são 

documentos importantes, que necessitam ser trabalhados futuramente, sendo-nos 

inviável procedê-lo por ora. Neste sentido, as entretelas são mais fidedignas do que as 

fotografias principalmente de grandes conjuntos, ou painéis, onde usamos lentes 

grande-angulares que curvam o campo visual, pois, na maior parte das vezes não há 

espaço de recuo para adoção de lentes 45 mm - 50 mm. Geomorfologicamente, esses 

sítios se situam numa interface muito direta entre rocha e água, sem ‘meios-termos’ 

espaciais (Sítio Ponta São João [PSJ S - 01º  55' 09,95226'' W – 61º  24' 20,17965''] é 

uma exceção). O que poderia ser adotado é o procedimento tipo mosaico (diversas 

chapas em postos de observação sequenciados em ordem de capturar uma imagem 

integral a partir de diversas sub-imagens em ângulo perpendicular à gravura, de maneira 

a tornar paralela a superfiície rochosa e o plano de sensibilização do fotograma-sensor) 

e depois remontar digitalmente o campo visual panorâmico (mas ver recursos como o 

Gigapan aplicado à foto-documentação panorâmica de arte rupestre [Mark e Billo 

2010]). O que se converteria num processo tão complexo e demorado quanto o emprego 

de técnicas não-fotográficas em antecipação à fotografia. E não exclui distorção. 

 

Também  experimentamos o tracing, ou tracce, o delineamento com marcador 

permanente do contorno das marcas técnicas no plástico (Anati 1976; Fossati et al. 

1990; Whitley 2005). Para este intento adquirimos em Vila Nova de Foz Côa, NW de 

Portugal, 20 metros de Plástico Cristal do mesmo tipo e gramatura dos usados no 

tracing das gravuras filiformes milimétricas do magdaleniense no Parque Arqueológico 

do Côa. No entanto, uma possibilidade antevista por um dos arqueólogos de lá (Reis 

com. pess. 2010) se cornfirmou em campo. Dadas as condições de alta umidade relativa 

do ar e clima tropical, há um problema operacional na interface plástico 

cristalgravuras amazônicas: o plástico sua e torna a representação gráfica 

inexequível. 

 

Não endossamos aplicação de qualquer tipo de substância química dentro da 

gravura para efeito de realce da forma com objetivo de coleta fotográfica (como no caso 

consagrado de aplicação de carbonato de cálcio – giz - nas gravuras [ver Bednarik 1993 

e 2007 para detalhes; Valle e Costa 2008; Xavier 2008]). O fato de não conseguirmos 

visualizar adequadamente a gravura para efeito deste ou daquele trabalho, não justifica 
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intervenções invasivas no balanceamento geo-bio-químico da rocha, que 

invariavelmente é desconhecido, e somente por meio de análises arqueométricas 

exaustivas é possível estabelecermos uma conduta de segurança para conservação em 

caso de necessidade de abordagem invasiva.  Até o momento a coleta fotográfica e 

videográfica com luz natural são as únicas quase 100% seguras, excetuando métodos 

mais modernos que prescindem de contato físico. Seguimos aqui, em linhas gerais, o 

Princípio da Precaução, da Carta do Rio Janeiro da Conferência Rio 92.  

 

“O Principio da Precaução é a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com 

o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. Este Princípio afirma que 

na ausência da certeza científica formal, a existência de um risco de um dano sério ou 

irreversível requer a implementação de medidas que possam prever este risco” (Goldim 2001. 

Institut Servier. La Prévention et la protection dans la societé du risque: le principe de 

Précaution. Amsterdam: Elsevier, 2001:5-16, 23-34) 

 

  

O conjunto de procedimentos (protocolo) que levamos a cabo entre 2001 e 2003, 

durante a pesquisa nordestina, foi implementado com uma câmera analógica Pentax K-

1000 e uma lente 50 mm com abertura máxima de 1.8 f  (uma lente clara ideal para foto 

em áreas sombreadas sem flash), tripé em três estágios Vivitar e rebatedor laminado-

branco de mesma marca, não usamos flash. Diversos tipos de película foto-sensível p&b 

e colorida, diapositivo (slides) e papel, em diversas iso (sensibilidade à luz) foram 

utilizadas, particularmente o Fuji Superia iso 400, papel, cor, rendeu melhores 

resultados. Notações das aberturas e velocidades bem como do tipo de filme e o número 

da foto na sequência do rolo eram sistematicamente tomadas com a ajuda de uma 

assistente de campo.   Nas fotos de abertura de cada novo rolo de filme a primeira 

chapa era das anotações contendo nome do sítio, local, data, hora, número do filme, 

características fílmicas, abertura e velocidade.  

 

Nas foto-documentações que temos feito para o presente trabalho estamos 

adotando equipamento digital (porém, dotado das mesmas propriedades ótico-

operacionais de câmeras analógicas, manuais, reflex com lentes intercambiáveis) pela 

versatilidade em manuseio, análise in loco das fotos e tratamento das imagens no 

computador. Particularmente temos usado o modelo D200 da Nikon com sensor CCD 

de 10.2 Megapixels (Mp) de resolução e lentes diversas Nikon (NK) e Sigma (SG). 

Sendo o único inconveniente deste equipamento a sua pouca definição quando operando 
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em condições de baixa luminosidade com iso acima de 800, o que deixa as imagens 

perceptivelmente granuladas, na linguagem da imagem digital, com muito ruído.  

 

 Sensores CMOS acima de 8.0 Mp em resolução, são superiores no 

processamento da imagem (e.g., Eos Canon) apresentando melhor desempenho que o 

ccd de 10 mp da D200, porém perdem em robustez geral no equipamento, sendo um 

environmental sealing robusto imprescindível nas condições amazônicas. O teste de 

campo, porém, demonstrou que quatro (4) anos foi o threshold da interface D200-

Amazônia. Metade da vida útil em ambiente não-amazônico. A rápida deterioração das 

lentes e da ótica do equipamento, em geral, também é grave em ambiente amazônico. 

Fungos, bactérias, e outros micro-organismos se instalam nas micro-atmosferas internas 

às lentes e no cristal líquido das telas de LCD, e colonizam esses micronichos de 

maneira bastante eficiente. As perdas de uma 18-70 mm NK e de uma 18-200 mm SG, 

com 3 e 2 anos de uso, respectivamente, e uma série de ‘túneis’ escavados dentro do 

visor de LCD por um ‘micro-inseto’, ou larvae, atestam o rápido processo de 

deterioração bio-ativa ao qual aludimos. 

 

Temos usado formato de arquivo JPG fine - large size, em função de limitações 

em armazenamento e memória em campo (nosso storage device de 80 Gb com slot 

Compact Flash [CF – a memória da D200] morreu no campo de 2008, e simplesmente 

os dois cartões CF de 4 Gb não permitiam peformances fotográficas mais autônomas, 

em 2010 ampliamos o estoque de memória com mais um CF de 8 Gb). Os pesos desses 

arquivos fotográficos ficam entre 2 e 3 Mb. Bem, entendemos que JPG é uma 

compressão que reduz sensivelmente a qualidade da imagem, (basicamente diminue a 

quantidade de pixels por imagem, aumentando o grau de pixelização-ruído – além de 

introduzir pixels alienígenas, ou fantasmas, em tons de cores contra-natura (e.g., 

púrpura e azul) perceptíveis em microescala [i.e., em arquivos de 2 Mb jpg fine large 

size isso é visível a partir de 115% de ampliação]). O melhor formato é o profissional 

RAW, bruto sem compressão, mas ele renderiza arquivos entre 10 e 25 Mb, o que o 

torna um formato praticamente inviável para operações longas de campo, ou pelo menos 

para o tipo de fotografia que fazemos (e.g., pulverizamos um obturador Nikon garantido 

para 100.000 disparos em quatro (4) anos de Amazônia fotográfica, que morreu no 

campo de 2010). Cada expedição fotográfica pode resultar de 14 a 27 gigabytes de 

memória fotográfica. Divididos em arquivos unitários de 2 Mb, cada giga 
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correspondendo a cerca de 500 imagens. Considerando uma média estimada de 20 a 25 

Gb por campo, então são entre dez mil (10.000) a doze mil e quinhentas (12.500) 

imagens por campanha (que têm média 20 a 22 dias de duração). Por dia de campo são 

em média 700 fotografias, aproximadamente.  

 

Nosso percentual de aproveitamento é baixo, chega a 20 %, isto é, a cada 100 

disparos, 20 se convertem em fotografias úteis analiticamente. Isto se deve a dois 

fatores: limitações neuro-fisiológicas e técnico-operacionais do pesquisador. 

Adaptativamente foi desenvolvido um estilo de fotografia para compensar essas 

limitações, que resultam na estratégia de alta quantidade versus resolução média nos 

arquivos.  São disparadas até seis (6) tiros de cada plano em bracketing (BKT) com 

intervalos de até 3 pontos acima e 3 pontos abaixo (mas o normal era três tiros, um na 

meta, um acima e um abaixo. Muitas imagens para garantir a imagem. Repetição 

exaustiva é o princípio em diversas escalas de observação e registro. Este não é o 

melhor procedimento de trabalho, apenas se configura numa adaptação perante 

condições limitantes que se impuseram. 

  

A interação com a câmera pelo exercício continuado e intensivo da fotografia 

acaba por gerar uma BMI  - brain-machine interface, a câmera se torna parte do 

cérebro-corpo humano, ela modifica a cognição do persquisador, e gera 

metaplasticidade. Ela é cognitivamente viva, e interfere na construção da representação 

neural da realidade. Neste sentido, a câmera–fotografia se torna uma extensão neural e a 

imagem fotográfica se torna pensamento.  Imagem e Câmera se constituem em 

instrumentalia epistemológica na construção de informação sobre o real. Aumentam a 

aproximação assintótica e refinam nossa resolução perceptiva sobre os fenômenos.  

 

O piso de resolução das profissionais, hoje, está em 21 Megapixel (e.g., canon 

eos 5 D mark II) resultando que os recursos exploratórios desses equipamentos mais 

sofisticados sobre a imagem do mundo estão incrivelmente mais poderosos e precisos. 

Sem dúvida, é necessário voltar aos sítios com equipamento mais refinado, em 

resolução e processamento (e.g., 21 Mp de resolução, sensor CMOS, capturando em 

RAW), os resultados desse processo poderão modificar estruturalmente como nós 

entendemos essas gravuras, baseados na evidência fotográfica atual. Há ainda uma 
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vantagem no processo, quando voltarmos a esses sítios eles ja serão ‘velhos conhecidos’ 

de nossos olhos-cérebros. 

 

 Isso nos remete ao procedimento-chave de nosso protocolo fotográfico: a 

observação repetida do objeto e a captura repetida da sua imagem. O que implica em um 

processo de amadurecimento continuado do olhar fotográfico sobre o sítio rupestre, 

sobre o painel, e sobre cada grafismo isoladamente, que passam a constituir-se em 

unidades cognitivo-epistemológicas, percepto-conceituais diacrônicas, nossa percepção 

sobre eles muda com o tempo. Cada reencontro com cada petróglifo e cada superfície 

geomórfica de inserção gráfico-espacial permite a construção de uma  intimidade 

sensorial que se reflete na meta-representação fotográfica gerada, que também muda 

com o tempo.  

 

Da mesma forma como o cérebro registra muito mais imagens do que as que 

usamos para construir a sensação visual de mundo (e.g., blindsight phenomena in 

Hoffmeyer 2008), a fotografia registra mais do que nosso olho vê no campo fotográfico 

e do que selecionamos no enquadramento do plano. O que ocorre é que muitas vezes o 

reexame das mesmas imagens, ou de imagens diversas da mesma superficie geomórfica, 

ou gravura, leva à descoberta de estruturas ‘novas’, uma modificação morfológica, ou, 

novas imagens que não foram vistas na observação presencial in situ. O que não é 

infrequente. Portanto, a fotografia é um recurso valioso de conhecimento, pois, aumenta 

nossa resolução perceptiva e nossa memória visual do mundo, se torna um AMS 

(artifial memory system in d’Errico 2001) poderoso.  

 

Uma vez no sítio é preciso se fazer um estudo de luz e de exposição das 

superfícies rochosas e determinar os melhores horários solares para fotografar cada 

painel, ou rocha, ou mesmo, cada grafismo numa superfície geomórfica.  As 

irregularidades geomórficas e a estrutura mineral determinam como a luz constrói a 

imagem em nossa retina. Se possível passamos um dia ou dois inteiros no sítio para 

entender o comportamento da luz em cada um dos painéis, antes de iniciarmos os 

trabalhos. Um fotômetro digital pode ser de grande ajuda posicionado em frente aos 

painéis medindo a exposição em diversos pontos do mesmo painel conforme o plano a 

ser tomado, e conforme a segregação desejada. A fotometragem deve ser tomada 

quantas vezes for preciso de acordo com a variação da luminosidade ao longo do dia. 



 

177 

Ao menos cinco (5) vezes ao dia ([1]de manhã cedo,  [2] meio da manhã, [3]ao meio 

dia, [4]meio da tarde e  [5] fim da tarde) observam-se mudanças significativas de 

luminosidade em função do movimento de rotação do planeta, e caso o dia se mantenha 

estável em suas condições meteorológicas. De fato, a luz muda a cada segundo, é uma 

grandeza hiperdinâmica, eis aí a razão da natureza hiperdinâmica de nosso sistema de 

captura de informação visual.  Se a forma é construída pela luz em nossos sistemas de 

interfaces, no caso, retinasítio então, resulta que as formas mudam em microescala 

temporal, não só em macroescala tafonômica. Por exemplo: o que era invisível pela 

manhã, ao fim da tarde explode em vida morfo-temática. Situação rotineira na 

arqueologia rupestre, o jogo de visibilidade-invisibilidade dos objetos de pesquisa em 

função da foto-variabilidade  natural. A luz  os torna sujeitos ativos se impondo às 

nossas cognições. 

 

Existem áreas mais claras e mais escuras em todos os painéis de arte rupestre, 

que são, portanto fotometricamente heterogêneos em função da cor, textura, estrutura 

mineralógica e do geomorfismo irregular do suporte, condicionado pela sua litologia 

específica. Quanto mais pontos tomados maior a precisão da fotometragem, dependendo 

do campo visual e do relevo e textura da superfície enquadrada, uma tomada já é 

suficiente, em outros casos a tomada de até 5 pontos, 4 nas extremidades e um central, 

pode ser necessária. A D200 e algumas outras câmeras possuem fotômetros internos 

muito bons, que podem ser utilizados nessa tarefa de maneira mais prática. O 

importante é que, seja usando o fotômetro da câmera ou um à parte, o comportamento 

da luz nas superfícies geomórficas do sítio e nas marcas antrópicas deve ser observado 

com atenção, inferido, aferido e conferido.  

 

Outro detalhe: provavelmente, o comportamento da luz nessas estruturas é o 

mesmo de quando os autores rupestres frequentavam tais afloramentos rochosos. 

Portanto, é um índice reflexivo acerca dos comportamentos pré-históricos. Se a 

percepção da cor e da forma pode ser, em grande medida, condicionada pela experiência 

cultural do cérebro (e.g., Deregowski 1989, 2000), a percepção da luz em si, depende de 

estruturas fisiológicas relativamente constantes. Evidentemente que alterações culturais 

no sistema neuro-visual (e.g., ingestão de Banisteriopsis caapi) irão redimensionar 

completamente a experiência percepto-conceitual da luz. Mas, com boa razão, das 

grandezas com as quais lidamos (e.g., tempo, ambiente e cultura) a luz é uma grandeza 
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transversal a essas todas, e apesar de ser hiperdinâmica, ultravariável em microescala, 

em macroescala ela mantem essa variabilidade ao longo do tempo, uma vez que a 

gênese de nossa luz é estelar, sideral (sol), muito acima de nossas cabeças (histórias de 

vida) e de nosso planeta (história da vida, incluindo da geologia). Se há algo mais 

uniformitarianista do que a Geologia (Lyell apud Lewis-Williams 2004),  esse algo é a 

luz. Evidentemente que a luz é percebida em função de condições de dispersão, 

refração, difração, reflexão atmosfericamente dependentes, ou seja, climatologicamente 

oscilantes. Assim, é possível que a luz do BRN durante os períodos mais secos e frios 

das oscilações holocênicas tenha sido perceptivelmente diferente da luz atual. Mas isso 

é especulativo.  

 

Fato é que, o caminho do sol foi, basicamente, o mesmo no pleistoceno final, no 

holoceno médio, na invasão européia, e agora, do outro extremo as rochas não moveram 

muito nos últimos 10.000 anos (claro que o contexto ambiental mudou, e do ponto de 

vista sedimentológico fluvial, muitas das rochas hoje de fora poderiam estar soterradas, 

ou submersas e vice-versa). São duas estações ‘fixas’ para observação da variabilidade 

comportamental, a luz e a rocha. Ponto. O pesquisador que usa fotografia como 

ferramenta de investigação tem que estar atento para o caminho do sol, pois é o mesmo 

caminho das formas (estamos falando de sítios a céu-aberto nos quais a luz é uma 

grandeza animista, isto é, viva, metamórfica). As mentes rupestres reagiam à essa 

mesma luz, e muitas vezes é possível detectarmos interações intencionais entre forma e 

luz. São situações em que a interação luz e geomorfismo gera uma pré-forma à qual a 

mente pré-histórica (ameríndia, antiga, alienígena, etc.) reagindo-lhe poderia 

externalizar uma marca com uma intervenção técnica sobre a pré-forma, realçando-lhe o 

contorno, por exemplo. Um fenômeno que denominarermo aqui, e apenas por ora,  de 

‘design geomórfico’(retornaremos a isso mais adiante). Com sorte, a tafonomia permite 

a sobrevivência de padrões organizacionais suficientemente redundantes para serem 

detectados pela resolução cognitiva do pesquisador. Forma, nesses casos, é uma 

composição interativa complexa entre luz, rocha, tempo, cérebro-corpo, cultura. E 

nessas cinco (5) dimensões deve ser apreendida (ao menos reflexivamente). Não temos 

mais a cultura subjacente ao fenômeno; o tempo é dificilmente mensurável em termos 

cronométricos; o cérebro-corpo talhado nessa cultura perdida é metaplasticamente 

muito diferente do nosso; por sua vez, a rocha modifica-se intensamente pelo 

intemperismo, restando-nos a luz como variável menos variante. Por isso, deve-se 
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respeito cognitivo à luz em um sítio, como um pré-requisito importante para 

aprendermos a vê-lo. A percepção da luz antecede à percepção do espaço-tempo de tal 

forma que sem luz não há espaço-tempo (enquanto hiperrealidade cognitiva
73

). 

 

Preferivelmente não utilizamos luz artificial para evitar distorções cromáticas, o 

que sujeita o trabalho à dependência de dias claros sem cobertura de nuvens, porém, 

entendemos que a fotografia noturna com  iluminação artificial, neste caso com um ou 

dois holofotes de 250 watts pode permitir um controle volumétrico e textural sobre o 

aspecto visual das gravuras que na luz do dia seriam impossíveis. Na campanha de 

2010, experimentamos fotografia noturna com um iluminador de LED (luz branca) 

equivalente a 100 Watts. Os resultados não foram satisafatórios, mas o procedimento é 

promissor, não só para o registro das gravuras conhecidas, como também, para 

prospecção visual dos painéis. 

 

 Dias nublados, podem  ser compensados com a luz do flash rebatida no branco 

pelas laterais do plano, sempre em ângulo oblíquo ao traço gravado. Ainda com respeito 

a luz chapada difusa do dia nublado, pode-se fazê-la útil quando o contraste da gravura 

no painel é mais cromático e textural do que volumétrico. Neste caso, a fotografia pode 

ser mais adequada do que em condições de insolação direta.  A luz chapada do meio dia, 

dependendo da posição do bloco gravado, pode ter o mesmo efeito que a luz difusa de 

uma manhã ou tarde nublada. 

 

O ideal para sítios a céu aberto, ribeirinhos cercados por cobertura vegetal semi-

aberta (ex: capoeira alta) é o horário fotográfico (na Amazônia Setentrional - Ocidental) 

das 6:30 às 9:30 da manhã e das 15:30 às 17:45 da tarde, pois a luz amarelada da manhã 

e avermelhada da tarde são suaves e a incidência dos raios solares é quase sempre 

oblíqua às superfícies rochosas (horizontais e diagonais) permitindo a projeção de 

sombras internas no gravado que realçam os volumes e morfologias das gravuras, desta 

forma desníveis milimétricos podem ser percebidos com clareza. São horários liminares 
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 Essa perspectiva é questionável do ponto de vista de uma pessoa cega de nascença, que tem percepção 

sensorial do espaço e do tempo eficiente na ausência total da luz externa (i.e. formação de imagens 

‘visuais’), o que é construído por outros sistemas de sensores procedadores neurais (Hoffmeyer 2008), 

como os terminais e centros do tato, audição, e olfato que formam imagens mentais do mundo eficazes. 

Porém, em condições normais, pessoas cegas de nascença não fotografam arte rupestre, de maneira que, 

para quem o faz, a luz é um importante fator de construção da percepção espaço-temporal. 
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de transição foto-cognitiva, quando o invisível aparece e a rocha se abre para a saída dos 

encantados (ou entrada) e os termos de uma comunicação com o invisível se 

estabelecem visivelmente. São comuns traços invisíveis à luz chapada do meio dia 

aparecerem ‘do nada’ ao fim da tarde. Trata-se de uma luz técnica e esteticamente 

aconselhada para fotos de planos mais abertos de painéis e da inserção dos painéis nos 

sítios, bem como de segregação morfológica de unidades gráficas. Porém é 

desaconselhável para os planos macro-fotográficos de caracterização técnica e 

tafonômica das gravuras. Neste caso, as sombras projetadas no traço gráfico precisam 

ser balanceadas com o uso do flash na lateral do plano, rebatido ou direto, para que as 

características micro-morfológicas da técnica e do intemperismo sejam evidenciadas. 

Em resumo: O realce volumétrico e morfológico pela sombra projetada em contraste à 

temperatura e cor da luz,  característico da luminosidade do início da manhã e do fim da 

tarde, são boas para planos paisagísticos, sintaxe de painel e isolamento morfológico 

mas não é a melhor solução para caracterização da evidência técnico-tafonômica (que 

pede controle de luz maior). 

 

Sítios abrigados ou em grutas oferecem outros problemas e possibilidades. O 

Pedra do Sol (Arara Vermelha), por ser semiafótico e ter um espaço para recuo interno 

muito restrito (aprox. 1,80 metros), oferece mais problemas do que possibilidades. A luz 

é o principal deles e o enquadramento também apresenta graves problemas. 3 

campanhas fotográficas foram realizadas nele, a primeira, em 2005, com equipamento 

analógico (Nikon FM 10 e lente 35-70mm abertura máxima de 3.5 f) com filmes slide e 

papel (diapositivo fuji vélvia iso 200 e papel fuji superia iso 400) com luz rebatida por 

folha de isopor branca com laminado em face oposta. Nas campanhas subsequentes foi 

utilizada a Nikon D200 com lente 50 mm 1.4 f, Macro 105 mm 2.8f e 18-70 mm 3.5 – 

5.6 f , e uma sigma 18-200 mm 3.5 5.6 f. Este mesmo kit de lentes foi o utilizado nas 

demais documentações. 

 

Normalmente operada em tripé com baixas velocidades.  Utilizamos luz natural 

externa rebatida e uma fonte artificial de luz (lanterna fosforescente branca), bem como, 

a baixa luz ambiente. Mas ressaltamos  que toda parte interna do abrigo precisa ser 

artificialmente bem iluminada para que fotos adequadas em exposição e foco possam 

ser feitas. 
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Normalmente é necessário três (3) ou mais retornos ao mesmo sítio para que se 

obtenham fotos analiticamente adequadas. O que chamamos de observação repetida do 

objeto, se converte em condição essencial para que possamos fazer boas fotos. Cada 

nova ida a um mesmo sítio rupestre leva quase que necessariamente à descoberta de 

detalhes no painel dantes não percebidos. Semelhante processo ocorre com a análise 

fotográfica posterior à coleta e ao contato neuro-corporal com o sítio arqueológico. 

Descobrem-se coisas nas fotografias antes invisíveis na observação direta presencial.  O 

registro visual, portanto, mesmo que coletado a partir das seleções cognitivas do 

pesquisador permite, a posteriori, a observação de configurações cenográficas e 

detalhes morfo-técnicos dos objetos que podem não ter sido percebidos no contato 

visual direto.  

    

Portanto, seriam indicadas, no mínimo, três incursões fotográficas em cada sítio. 

A primeira coleta trata-se de um reconhecimento fotográfico equivalente ao filme de 

reconhecimento (Pessis 2000), um ensaio cognitivo para o pesquisador. Serão 

identificados os problemas gerais do sítio quanto a sua documentação fotográfica, os 

horários solares e exposições, os postos de observação, e as possibilidades coreográficas 

do corpo-percepção do pesquisador dentro da espacialidade do sítio, etc. Muitas vezes, 

esse nível de reconhecimento não é vencido numa única campanha, sendo necessário 

repetir expedições de reconhecimento até que a percepção passe por um salto 

qualitativo, nem sempre o pesquisador pode sentir objetivamente, mas um exame 

comparativo do material fotográfico fornece índice objetivo de que a percepção mudou 

qualitativamente.  

          

Na segunda investida, onde se dá efetivamente a observação repetida do objeto, 

o pesquisador de posse de uma percepção mais amadurecida passa a explorar o sítio 

com maiores recursos e com um conhecimento prévio das limitações e potencialidades 

fotográficas específicas. Explora-se com maior precisão esta última e criam-se soluções 

alternativas face às limitações. Este segundo contato vai permitir a construção de uma 

relação cognitiva mais minuciosa do pesquisador com o sítio, o que vai estar refletido 

na qualidade do material fotográfico. Os erros da primeira abordagem podem ser 

corrigidos e os acertos podem ser repetidos e otimizados. E mesmo a repetição de erros 

do reconhecimento ficam mais evidentes e podem ser mais facilmente corrigidos depois. 

Normalmente, como dito acima, ainda se está fazendo um reconhecimento efetivo do 
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sítio neste segundo encontro e em função disso, desse processo de checar as primeiras 

observações e depois rechecá-las num terceiro contato, o sítio continua a modificar-se 

na percepção do pesquisador, na quarta, na quinta expedição ao mesmo.  A idéia é 

poder rever, revisitar, refazer, repetir a experiência cognitiva de fotografar o sítio 

rupestre 

    

A terceira campanha ao sítio, é complementar, mas pode ser fundamental.  

Como que visitando um ‘velho conhecido’ em sua casa já familiar, estreitamos nossos 

laços perceptivos. Pois como diria Pessis (2000:35):  

 

“Um dos primeiros problemas que deve ser considerado quando se prepara a 

realização de um filme de reconhecimento é aquele gerado pela inserção do pesquisador no 

meio no qual se encontra o objeto de estudo. É um problema de capital importância na 

realização do filme documentário(...) Existe o consenso de que a qualidade de um filme 

documentário depende, em grande parte, da qualidade da inserção do pesquisador.”  

 

Esta inserção é sensivelmente otimizada no terceiro contato com o objeto 

fílmico, onde espera-se um número de equívocos mais reduzido e uma liberdade de 

reflexão-ação maior acerca das possibilidades do sítio, lembremos que o cérebro 

também aprendeu a perceber metaplasticamente aquelas rochas e as gravuras nelas 

contidas. No terceiro encontro tudo isso se manifesta com mais vividez. O sítio rupestre 

por sua natureza espacial estática permite essas reiteradas observações, diferente de uma 

performance ritual fulgaz na antropologia social, ou de uma escavação arqueológica. De 

tal forma que podemos aprimorar nosso olhar sobre a arte rupestre a cada contato visual 

com o painel. Podemos repetir a experiência cognitiva de nos comunicarmos 

visualmente com aqueles signos e paisagens. 

 

 Normalmente o terceiro olhar é o mais preciso e detalhista. O que não quer 

dizer que resulte nas melhores fotos, pois muitas vezes o primeiro olhar destreinado 

pode resultar numa captação de planos mais abrangentes em seu nível informacional, 

pelo medo da perda de detalhes dos quais  não sabemos a hierarquia (Pessis 2000). 

Normalmente o primeiro olhar é mais macro-fotográfico
74

 (Ibid. 2000:32) e os 
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 Neste caso, macro-fotográfico coloca-se enquanto planos abertos e gerais de máxima inclusão de 

informações e não como o campo macro-fotográfico definido para planos fechados, em que a escala do 

objeto é mantida em tamanho natural 1:1. Normalmente isto implica que as dimensões do fotograma 

correspondam a 4 por 3 cm no campo real, equivalente ao tamanho de uma caixa de fósforo. Em resumo: 

Macro-foto se faz com o alcance de lentes macro em câmeras normais; micro-fotografia, tecnicamente 

falando, o  aumento da escala natural no fotograma, se faz com auxílio de microscopia ótica e eletrônica. 
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subsequentes tendem a um estreitamento do grid cognitivo. Muitos dos painéis que 

documentamos renderam suas melhores fotos na primeira campanha. Neste caso, o ideal 

é qua a equipe de pesquisa possa contar com dois fotógrafos, um conhecedor do terreno 

e outro neófito, para que as diferentes seleções possam ser comparadas em laboratório. 

      

 Tendo considerado os pontos acima, nos endereçamos aqui ao estabelecimento 

de um protocolo de registro fotográfico (Valle 2003, 2006a) orientado no sentido de 

‘traduzir’ o sítio. Isto é, transportá-lo imageticamente de seu meio ao laboratório 

permitindo a observação das propriedades físicas dos registros gráficos em diversos 

níveis analíticos, da interface geomorfológica e hidrográfica do sítio e seus painéis com 

o meio físico até o nível macro-fotográfico do detalhe técnico e da alteração tafonômica. 

     

Cabe aqui uma explanação sobre como estamos dividindo o sítio espacialmente 

para fins de registro fotográfico. De maneira geral, seguimos uma lógica geral-

específico na seguinte ordem hierárquica: (1) documentação da interface geo-ambiental 

do sítio: são planos amplos de contextualização geo-hidro-ambiental do sítio em 

interface com a paisagem de entorno; (2) documentação das àreas de concentração 

gráfica: são zonas dentro do sítio onde painéis apresentam-se aglutinados guardando 

distâncias entre si inferiores, iguais, ou pouco superiores ao tamanho médio de cada 

painel, ou, que estejam visivelmente distantes de outras concentrações gráficas. Não 

havendo uma metragem específica, mas sempre distâncias proporcionais que devem ser 

observadas e medidas com trena pelo pesquisador, atentando-se para os espaços vazios, 

sem grafismos entre os painéis; (3) documentação do painel rupestre: é um campo no 

corpo rochoso onde unidades gráficas (grafismos) se encontram inseridas num espaço 

de inclusão em que as distâncias médias guardadas entre elas sejam menores que a 

distância média entre um painel e outro ou que o comprimento do painel integral; (4) 

documentação da unidade gráfica: é o espaço delimitado pela contiguidade de um traço 

(sem interrupções, ou guardadas mínimas distâncias, no caso de percussão, entre uma 

cicatriz percussiva e outra) delimitando um campo inclusivo que pode ser acompanhado 

pela cognição do pesquisador de forma contínua; (5) documentação dos atributos 

gráficos das unidades: são partes estruturais da morfologia de um grafismo que possam 

ser segregadas pelo pesquisador segundo critérios morfológico, técnico ou tafonômico 

(e.g., áreas em melhor estado de conservação dentro de um mesmo grafismo). Estas 
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considerações, baseadas em nossos próprios experimentos anteriores, situam-se em 

conformidade com o modelo de análise espacial dos registros rupestres apresentados por 

Chippindale (2004:102) em seu artigo From millimeter up to kilometer: a framework of 

space and of scale for reporting and studying rock-art in its landscape. Para efeito de 

referência teórico-metodológica consideramos uma relação direta com suas proposições, 

embora nossos procedimentos guardem especificidades.      

  Os cinco (5) níveis espaciais no registro fotográfico estão ordenados e  

inseridos, por sua vez, em três (3) níveis de coleta de dados: (1) dados ambientais, 

relativos ao entorno geomorfológico do sítio e sua paisagem de inserção; (2) dados do 

sítio, sua estrutura física e sua situação no ambiente mais imediato, interno; (3) dados 

do registro rupestre, relativos às características das gravuras rupestres, da ACG, 

passando ao painel, à unidade e aos níveis intra-formais. Assim, a estrutura básica das 

seqüências de planos fotográficos partiu de uma divisão baseada no enquadramento e 

nas distâncias focais. Considerou-se, em condições ideais, um esquema tripartido em 

etapas com objetivos diferenciados:  

Etapa 1 – Contextualização geomorfológica, o sítio e o entorno ambiental, planos abertos. 

Tiradas em torno de 8 metros do objeto focal, com aberturas panorâmicas. A interface sítio/ 

meio ambiente é o alvo que deve ser preferencialmente captado com lente grande angular (18 

mm a 28 mm), evitando-se, porém as lentes Fisheye pelo alto grau de distorção.   

Etapa 2 – Planos intermediários de aproximação. As estruturas antrópicas e naturais do sítio são 

registradas, tais como manchas gráficas (painéis), marcas paleo – hidrológicas e segregações de 

campos cenográficos arbitrários, tipo zonas de um painel com alta densidade de preechimento, 

ou melhor, conservadas. Os planos são tomados em distâncias focais variantes entre 8 metros e 

2 metros. Esta etapa serve de subsídio importante para a seguinte. Usar preferencialmente lente 

50 mm, mas com margem de 35 a 70 mm tolerável.   

Etapa 3 – Os planos de segregação das unidades de análise e os planos macro-fotográficos de 

maior aproximação, obtidos entre 2 metros e 20 centímetros dos objetos focais, que foram  

selecionados por apresentarem um melhor estado de conservação e, em alguns casos, maior 

contraste entre a superfície externa da rocha e superfície interna do sulco. As informações 

objetivadas com esses planos de grande aproximação são, sobretudo, a respeito da técnica de 

confecção dos grafismos, das características petrográficas das rochas suporte e dos processos 

intempéricos atuantes. Podem ser usadas lentes 50 mm,  Macro 90 mm/ 100 mm, e macro 

50mm.  

Tabela 5. Protocolo fotográfico. Planos de aproximação geral-específico 

(geo→ceno→morfo→técnico). 
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1. Fotografar em planos perpendiculares ao eixo central dos grafismos, sempre que possível, 

para se evitar distorções de ângulo.  

2. Usar rebatedor, fontes alternativas de luz, ou fotografar em horários solares adequados para 

controle da projeção de sombras no interior dos sulcos gravados, que podem tanto mascarar 

detalhes técnicos, como vestígios de pigmento ou estrias transversais indicativas de polimento, 

quanto podem evidenciar morfologias e a tridimensionalidade das marcas técnicas. 

3. Adoção sempre que possível de tripé e batedor automático para evitar ao máximo o contato 

com a mão na hora de bater a chapa.       

4. Adoção sistemática de referência com escala gráfica (e.g., escala IFRAO, CPRM, Forense) 

para planos de aproximação e segregação.   

Tabela 6.  Protocolo fotográfico. Disposições técnicas pera tomada das fotografias 

 

Há que se fazer uma última ponderação acerca da Fotografia Forense. Isto é, 

“um ramo da Fotografia, que se ocupa da reprodução precisa e exacta de provas, 

lugares, armas e objectos, cenas de crime, destroços e autópsias.”
75

 O que implica em 

pensarmos o sítio como uma cena de crime ou de acidente e adotarmos um olhar 

pericial. Um sistema complexo com diversos elementos separados,  porém,  

interrelacionados, que necessitam  ser fotograficamente visionados em 3 escalas: (1) o 

sistema como  todo, gestáltico; (2) as interrelações significativas entre os elementos do 

sistema; e (3) os elementos individualmente em seus aspectos constitutivos. Objetiva-se, 

assim, a recomposição da experiência visual acerca da existência material do sítio em 

laboratório.  

 

O procedimento inclui a observação e análise cuidadosa das relações espaciais, 

por diversos ângulos e escalas, de contextos de ação pretérita que deixaram marcas 

indicando o quê e como ocorreram coisas que, presentemente, não podem ser mais 

observadas  (uma performance fugaz). Neste sentido, a descrição de uma cena de 

acidente aéreo é análoga a um sítio arqueológico, que de fato, é constituído por 

destroços que integram diversos tipos de interfaces visíveis, semivisíveis e invisíveis 
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 Em: ‘A Ciência de um Crime – Área de Projeto 12º E’ ; a partir de:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Forensic_photography 

http://www.mediacollege.com/photography/types/forensic// 

http://westchestergov.com/labsresearchFOrensicandTox/forensic/photo/forphotoframeset.htm 

http://www.all-about-forensic-science.com/forensic_photography.html 

 

http://www.mediacollege.com/photography/types/forensic/
http://westchestergov.com/labsresearchFOrensicandTox/forensic/photo/forphotoframeset.htm
http://www.all-about-forensic-science.com/forensic_photography.html
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em simultâneo (e.g., pedaços de corpos - fio de cabelo - DNA na cena do acidente; 

estruturas de combustão-carvão-fitólito numa escavação arqueológica; gravura-marca 

técnica- microerosão numa superfície geomórfica). Da cena ao detalhe, do contexto ao 

fragmento e deste à evidência micro-informacional.   

 

Uma exaustiva e detalhada documentação de cada evidência (cada gravura) e de 

cada atributo constitutivo da unidade evidencial (e.g., a marca de batom na ponta de 

cigarro, a cicatriz de impacto percussivo direto na extremidade distal do traço inciso) 

deve ser tomada em etapa subsequente à exploração do campo amplo. Semelhante a 

uma escavação, cada evidência é identificada, numerada, classificada, fotografada in 

situ e somente depois removida, no caso da arte rupestre não observa-se remoção (na 

maior parte dos casos).  

 

Fundamental é o sentido geral-específico, da macroescala para a microescala. 

Primeiro a cena com todos detalhes sintaticamente arranjados (relacionalmente 

dispostos na macroescala) e depois os arranjos sintaticos em separado, os sub-grupos de 

relações mais próximas que possam ser divisados (mesoescala). Por fim, os elementos 

cenográficos em detalhe ou micro-relações entre forma e técnica e entre forma e 

tafonomia (microescala). A fotografia forense permite um olhar panorâmico e detalhista 

da realidade e as relações que unem essas escalas, o contexto e os elementos 

contextuais, o painel e as unidades gráficas.  

 

A boa foto não é necessariamente uma bela foto, ou tecnicamente impecável, 

mas é aquela que guarda potencial analítico ao olhar desconfiado do pesquisador. E aí 

está a atitude-chave: o exercício sistemático da auto-desconfiança percepto-cognitiva, e, 

portanto, fotográfica, com relação à imagem em nossa retina, que é eminentemente 

emocional tanto quanto fisiológica. Fechamos aqui com o conceito de hyperimages 

apresentado por Hodgson e Helvenston (2009:86) e que pensamos convergir com nossa 

leitura da imagem fotográfica:  

“Image is influenced by subjective emotional factors but subject can perceive the real 

object as well as the hyperimage…Normal person under the influence of high emotion, myth, 

ritual or ceremony, can see both the hyperimage and the real object”.  
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4.IV. Da Desambiguação Formal  à Hipótese Visual  

 

Em complemento aos procedimentos metodológicos descritos acima foi possível 

utilizarmos softwares de tratamento de imagem (Adobe Photoshop CS5) e de 

diagramação visual (Adobe  illustrator CS5) no processo de análise das fotografias. Tais 

dispositivos se mostraram ferramentas de alta valia analítica. Inicialmente nos 

aproximamos do programa como um recurso auxiliar para fins  de tratamento dos dados 

visuais, tais como, contraste, brilho, vibratilidade, saturação e inversão (colocar a 

imagem em negativo [Valle 2007]) e, posteriormente, o decalque digital) para gerar 

representações mais contrastadas (e.g., preto no fundo branco) de imagens 

originalmente ambíguas, e permitir um acesso mais objetivo às informações visuais das 

formas. Portanto, nossa preocupação era eminentemente expositiva, ou seja, 

buscávamos otimizar as condições de apresentação visual das imagens da pesquisa. 

 

Durante o processo de decalque digital das fotografias, no entanto, o programa 

se mostrou uma ferramenta analítica preciosa. Pois, ao manipularmos a imagem usando-

se os diversos recursos que o programa oferece foi possível uma compreensão das 

formas que a análise exclusivamente das fotografias não permitia. Passamos a explorar 

as formas sob diversos espectros de apresentação visual, de realces, de enquadramentos,  

filtros, etc., o que permitiu de fato, diversos olhares sobre as mesmas imagens. O 

resultado era, mais ou menos, como um mosaico percepto-cognitivo de vários planos 

sucessivos das formas e dos arranjos espaciais das formas (painéis), que ordenados 

seguindo certos dispositivos, permitiam visualizar os objetos sob diversos matizes e 

aspectos  no exercício de uma multivisualidade. A este processo de amadurecimento do 

olhar designamos desambiguação visual das formas. 

 

O centro cognitivo do procedimento é o acompanhamento milimétrico da micro-

topografia e do jogo de sombras e texturas das marcas técnicas, observadas em escala 

macro-fotográfica, às vezes ampliando-se para escala micro-fotográfica (quando a 

escala do fotograma é mais aproximada que a escala real do objeto, comum confusão se 

estabelece com o nível macro-fotográfico, onde a escala reproduzida no fotograma é 

igual à escala do objeto real), que é seguida e superposta por uma linha que  delimita  

pela percepção do pesquisador os espaços de inclusão e exclusão da marca técnica 

permitindo que, aos poucos, uma forma menos ambígua, com menos ruído aflore. A 
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percepção da imagem mudou qualitativamente, e foi possível com a aplicação desses 

procedimentos e do programa, a construção de um novo tipo de proposição 

eminentemente visual, o que denominamos de hipótese visual. 

 

Portanto, ao cabo do processo de desambiguação formal gera-se um efeito 

colateral percepto-cognitivo denominado hipótese visual. Este constructo reúne 

otimizações expositivas e analíticas, e se torna uma outra forma de argumentação acerca 

de interpretações e identificações vísuo-formais, que podem, por escrutínio e reexame 

da imagem, ser formuladas e refutadas. Sendo a hipótese visual, fundamentalmente, 

uma argumentação por imagens ao invés de palavras, um discurso visual. 

 

As hipóteses visuais foram inicialmente formuladas para responder a dois (2) 

problemas: (1) desambiguação morfológica; e (2) desambiguação cronológica. Isto é, 

elas se aplicam ao entendimento da estrutura formal de grafismos, por exemplo, muito 

intemperizados, ou cuja a captura imagética se deu em condições fotográficas 

inadequadas (contingências climático-ambientais e, ou, imperícia do fotógrafo). Mas 

também se prestam a evidenciação de momentos cronológicos distintos num mesmo 

painel ou entre duas formas, ou até dentro de uma mesma forma, onde podem ser 

discernidos distintos momentos que interpretamos como sucessivos episódios de 

reavivamento nas formas originais, muitas vezes modificando-lhe a morfologia 

pretérita. Particularmente, em rochas graníticas, cujas gravuras executadas por técnicas 

abrasivas majoritariamente (raspagem superficial e polimento sobre percussão), são 

mais propícias a sofrerem o processo de repatinação cortical, formando-se sobre elas 

diferentes níveis de bio-layers com cores e texturas diferenciadas. O realce desses tons 

permite em comparação com o tom colorimétrico e textural intra-cortical da rocha 

fresca termos um relógio cronológico relativo para inferirmos diferença temporal entre 

marcas. Nestes casos, graníticos, utilizamos com resultados muito satisfatórios o recurso 

de inversão do Photoshop.  

 

As inversões (pôr em negativo) são importantes auxiliares na desambiguação 

cronológica de uma painel gravado por abrasão sobre rocha granítica, mas desconfiamos 

que a aplicação desse recurso pode  ser igualmente eficiente em outros casos (testamos 

nas gravuras percutidas areníticas, mas o resultado foi insatisfatório). Observamos que, 

de maneira geral, se a gravura tem volume, e em geral tem, também tem sombra 
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projetada dentro, o que na inversão não gera bom resultado visual, viram ‘zonas 

fantasmas’ dentro da imagem, com uma ilusão textural-volumétrica fictícia, ilusória. 

Sendo o recurso mais indicado para gravuras razas, onde o fator de distinção maior é o 

contraste colorimétrico e textural com a rocha suporte. Nestes casos, pensamos que a 

inversão pode ser bem explorada. 

 

Quanto às modalidades de apresentação das hipóteses visuais, inicialmente 

trabalhávamos com sucessões de imagens paradas divididas em camadas de trabalho, 

seguindo o formato dos arquivos PSD. Cada camada com realces específicos e níveis de 

desambiguação que iam se transformando conforme explorávamos camada após 

camada. A apresentação visual é, portanto, neste caso, inanimada. 

 

Ao cabo das primeiras experiências decidimos convertê-las em imagens 

animadas, sequências de imagens sucedidas automaticamente por breve intervalo 

expositivo (3 a 5 segundos cada fotograma), esta ilusão de movimento conferia por fim, 

o que temos entendido como a essência das hipóteses visuais que é permitir observação 

dos processos de transformação visual das formas e das composições, numa perspectiva 

diacrônica, onde tanto os processos culturais quanto tafonômicos podem ser 

acompanhados em simultâneo dentro do que postulamos como os eventos 

transformacionais em sua sequência cronológica presumivelmente real (eis o sentido da 

expressão Hipótese Visual, são educated guesses derivadas da observação optimizada, 

amplificada em sua resolução, mas sua  natureza interpretativa segue inconteste, não é a 

melhor imagem, mas uma imagem menos ambígua, ou cuja ambiguidade pode ser 

testada [experimentada] de diversas formas).  

 

Assim, o software anexado à câmera e ao olho-cérebro do fotógrafo (aquele que 

fotografa, e não apenas o profissional) forma uma interface tipo BMI (Brain – Machine 

Interface [Malafouris 2008a]), o que por fim, transforma o arqueólogo-fotógrafo em 

uma espécie de Cyborg (Clark 2003), quanto mais tempo ele fotografa, mais ele absorve 

a interface que vai sedimentando a fusão cérebrocâmeraimagem. A hipótese visual 

é uma forma de pensamento interativo entre cérebro e imagem (meta-representação 

visual)  que visa estabelecer um processo heurístico de descoberta visual da forma, da 

sintaxe e da cronologia. Assim,  em adição ao Photoshop, adotou-se o procedimento de 

salvar em separado cada camada dos arquivos PSD em formato JPG  para depois serem 



 

190 

montados em uma sequência animada com o software Movie Maker do Windows. Desta 

forma, atingíamos o formato final das hipóteses visuais. Um recurso analítico, mas que 

também serve em larga medida para fins de organização e de exposição do pensamento 

e da percepção do pesquisador para si, dele para seus pares, e com aplicabilidade para 

divulgação científica mais ampla. 

 

 Os processos que determinam as transformações visuais são tanto tafonômicos 

quanto culturais (e.g., o palimpsesto de várias imagens superpostas ou justapostas com 

diferentes taxas de repatinação em granitos e diferentes níveis erosivos nas superfícies 

areníticas). De maneira geral, pudemos constatar que a tafonomia apresenta 

singularidades evolutivas em cada tipo litológico, isto é, nos granitos observa-se uma 

prodiminância de processos acrescionais (formação de pátinas neo-corticais) e nas 

rochas sedimentares observa-se uma prevalência de processos erosivos, decrescionais, 

com remoção do córtex. Essas diferenças são importantes, e apresentam demandas 

particulares no sentido da utilização de recursos técnicos diferenciados para sua 

desambiguação, inclusive na etapa fotográfica de coleta da evidência (fotografia nesta 

abordagem tem que ser considerada como um dispositivo de investigação forense, não 

uma técnica, mas um sistema de data gathering recursivo-sintático e metaplástico). 

 

 A seguir apresentamos em telas de trabalho do programa Adobe Photoshop uma 

sequência de desambiguação visual e construção das hipóteses visuais aqui apresentadas 

em suas etapas transformacionais-chaves. Mas, antes é preciso que fique claro, que 

quanto mais avançamos na desambiguação, mais explícitas devem se tornar nossas 

hipóteses, portanto, espera-se um aumento regulado do grau de refutabilidade. 

 

Figuras 14, 15, 16 e 17 (páginas seguintes). Moura, Rocha 4, Setor Norte. Para se detectar as 

transformações visuais a partir da imagem, é preciso que se transforme a própria  imagem em diversos níveis, trata-se 

da desambiguação percepto-conceitual das formas até a formulação de hipóteses sobre as transformações diacrônicas 

ocorridas nos níveis morfológico e cenográfico dos grafismos e painéis. As hipóteses visuais sobre suas histórias de 

vida. Na sequência abaixo, observamos 3 operações que visam desambiguar níveis de repatinação diferenciais no 

córtex granítico, considerados indicadores de antiguidade (mais escuro = mais antigo na imagem original): (1) 

Imagem original; (2) a inversão cromático-volumétrica da imagem, equivalente ao negativo da imagem original e 

realce de valores de contraste, brilho e vibratilidade; (3) atribuição a cada valor cromático, numa escala de cinza, um 

valor cronológico (mais escuro = mais antigo na hipótese).Vermelho indicando ruptura mais recente no córtex. A 

informação fundamental que nesse caso se extrai é a constatação e demonstração de que o momento gráfico 

zoomórfico é mais antigo que o momento gráfico geométrico e antropomórfico. 

 

 



 

191 

 



 

192 

 

 



 

193 

4.V. Replicação de Gravuras Rupestres 

 Para entender como as marcas técnicas do gravado foram produzidas decidimos 

empregar a abordagem da replicação (e.g., Wadley 2005a, 2005b, 2010; Hodgskiss 

2006, 2010; Fiori 2001; Kumar 2007; Bednarik 2007). Tratou-se, evidentemente, de 

uma experiência muito incipiente, com diversos problemas de controle, e foi 

efetivamente mais ‘intuitiva’ do que acadêmico-literariamente orientada. Mas, em seu 

modesto objetivo,  que era educar os sentidos acerca do fazer gravura, o experimento 

teve repercussões importantes na forma como passamos a ver as técnicas de confecção, 

como cadeias sensório-corporais (com implicações cognitivas metaplásticas). 

  Partimos da hipótese de que as gravuras no granito foram executadas por 

técnicas abrasivas, como raspagem superficial e, ou, polimento mais profundo 

precedido de percussão. Ao passo que nas gravuras areníticas técnicas percussivas 

seriam quasi-absolutas. Tais afirmações derivavam de inferências acerca do aspecto 

visual das marcas técnicas. No entanto, necessitávamos saber, ao certo, como essas 

marcas tinham sido feitas, no sentido de entender a cadeia operatória (Pelegrin 2009) 

delas e refutar nossas hipóteses iniciais sobre a caracterização das marcas técnicas. 

Posteriormente, entendemos que o processo se faz importante não somente por replicar 

uma técnica de produção (e permitir a compreensão do processo) mas para que o 

cérebro-corpo entenda quais dispositivos percepto-sensoriais e coreográficos (da ordem 

dos gestos, posturas e mecânica geral do corpo) entram em ação durante a confecção de 

uma gravura rupestre. A idéia era replicar uma experiência multi-sensorial sinestésica 

tanto quanto técnica. 

 Na campanha de novembro 2008 executamos um experimento que consistiu na 

reprodução de marcas técnicas em uma superfície granítica. Coletamos um calhau 

intemperizado de granito Jauaperi (exibindo o mesmo córtex que os blocos gravados) 

com aproximadamente três (3) quilos de peso por 25 cm x 15 cm [nos  lados]  x 8 [de 

altura],  e um seixo de quartzo fosco, sem marcas de uso, com  aproximadamente 300 

gramas de peso e cerca de 9 cm x 4 cm x 5cm x 2 cm de tamanho, ambas amostras 

geológicas recolhidas no entorno do sítio Guariba 2 (nas coordenadas S 01 23' 

56,79223'' W 61 48' 08,87347'') próximo à foz do rio Branco na área de pesquisa. 

Durante aquele campo três (3) sessões de produção de marcas foram cronometradas na 

amostra. Na primeira sessão (23 minutos) foram efetuados por percussão direta 
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sucessivos golpes com a extremidade de 2 cm do seixo até a composição de  seis (6) 

marcas lineares, 3 retilíneas e 3 curvilíneas, numa das faces do calhau. Essas marcas 

possuíam em média 1.5 cm de largura e profundidade estimada em 3 mm a 8 mm 

abaixo do córtex, as 3 marcas retilíneas possuíam 14 e 19 e 23 cm de comprimento 

cada, e as marcas lineares curvas formavam diâmetros (entre as duas extremidades do 

traço pela borda externa) de 5 cm, 9 cm e 12 cm respectivamente. 

Figura 18. Amostras geológicas, primeiro experimento de replicação, 2008, rio Jauaperi. Um calhau 

granítico (suporte  na qual produzimos marcas de percussão direta formando ‘linhas’ expondo a rocha 

abaixo do córtex – avermelhada e liberando muita areia fina-média da matriz granítica,, subproduto da 

percussão direta) e um seixo de quartzo fosco (percutor direto-polidor), no alto à direita, estilhas do 

percutor. Portanto, temos quatro elementos (4) derivados do processo: a marca na rocha, a marca no 

percutor, as estilhas do percutor e a areia fina-média liberada da supefície percutida, e também do 

percutor (quartzo microfraturado pelos impactos).  
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Figura 19. Cicatrizes de impacto no percutor dos golpes de percussão direta contra o suporte granítico. 

Figura 20. Estilhas removidas do percutor durante a percussão direta contra o calhau granítico. Escala 10 

cm. 
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 A segunda sessão durou 21 minutos e foi para raspar as marcas das fraturas de 

percussão levemente com  a mesma face das percussões (para produzir uma feição de 

superposição de técnicas e entender como o polimento pode mascarar cicatrizes de 

percussão direta) e pesadamente com a outra face do mesmo implemento de quartzo 

(para deixar evidente no mesmo implemento padrões diferentes de cicatrizes técnicas).  

A terceira sessão durou 13 minutos para polir as marcas com areia e água usando a 

mesma face do implemento de quartzo usada na raspagem superficial e no polimento à 

seco, mais a areia quatzosa e a água do rio Jauaperi (aplicamos pouca diligência nesta 

fase, pela quantidade de Piuns [Simulídae spp.], insetos hematófagos impertinentes 

transmissores de filariose, que assolam os não-amazônicos desde a época de Orellana, 

que abundavam na praia Jauaperina onde desembarcamos).  

 

Figura 21. Fase dois (2) do experimento, abrasão a seco das marcas percutidas notar como a própria areia  

média-fina liberada do suporte participa como agente abrasivo.  

  Como resultado desse experimento observamos que a suposição de uma técnica 

mista de percussão e abrasão provavelmente é responsável pela maioria das marcas no 

granito. Observamos que a percussão direta deve ter sido preferencial sobre a indireta, 

por economia, controle e resultado final (marcas de percussão indireta se mostraram 
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muito mais trabalhosas de produzir, ou seja, em relação custo-benefício se marca 

melhor o granito pela percussão direta. Outro ponto: a areia fina liberada funciona como 

abrasador dispensando introdução de areia por fonte externa. Comparando-se o 

resultado da abrasão seca com a abrasão ‘molhada’, com areia média e água, observa-se 

que as diferenças não foram significativas, embora nota-se um maior grau de 

regularização textural depois da abrasão molhada. Outro ponto a ser considerado é que 

nosso experimento replica apenas uma situação topográfica, que é o plano horizontal, 

mas a maior parte das gravuras está na vertical e na diagonal. Portanto, o alcance dos 

insights  replicativos de nosso experimento é deveras limitado, principalmente no que se 

refere à acúmulo de detritos no traço gráfico e na superficie gravada, que não se opera 

em painéis verticais, por força da gravidade. 

 

Figura 22. Superfície ativa de abrasão no Implemento Percutor- polidor e marca abrasiva no suporte. 

 

Retornamos com as amostras geológicas depois do campo e as mantivemos 

expostas às intempéries na cidade de Manaus, Amazonas. Em agosto de 2009 
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conseguimos um calhau de arenito silicificado da formação Alter do Chão, denominado 

comumente de Arenito Manaus, coletado na Ponta Negra, zona oeste da cidade 

homônima. Demos início a um segundo experimento com rochas areníticas e nesse 

processo revisitamos a amostra granítica deixada ao relento desde novembro de 2008, 

portanto, havia  nove (9) meses estava em exposição intempérica. 

 

 
Figura 23. Cicatrizes da abrasão seca  no percutor-abrasador  (superpostas à algumas   

cicatrizes de percussão) derivadas da raspagem a seco das marcas percussivas no suporte granítico. 
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     Figura 24. Suporte após a etapa abrasiva  a seco, ainda sujo com a areia fina-média liberada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Amostras lavadas após polimento superficial com areia e água. 
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O resultado da exposição intempérica no granito foi informativo. Observou-se 

completa repatinação neo-cortical, pelo que parece ser uma interação entre pátina 

orgânica, micro-vegetal e partículas sólidas minerais (e.g., carbono) da fuligem em 

suspensão derivada dos motores de combustão automotivos entre outras fontes (e.g., 

queimadas). Tais resultados certamente apresentam um bias em função das diferenças 

atmosféricas do meio urbano de Manaus e a foz do rio Branco no BRN, não servindo de 

modelo comparativo para taxas de repatinação nos sítios. Até porque, o que caracteriza  

o intemperismo nas rochas dos sítios trabalhados aqui é a sazonalidade de nove (9) 

meses embaixo da água e três meses embaixo do sol. A amostra ficou permanentemente 

a céu-aberto. Mas o valor heurístico do processo de confeccionar, abandonar, e 

reutilizar permite a observação de uma cadeia completa de manipulação da marca e da 

rocha que favorece insights sobre os mesmos processos (reavivamento, modificações 

diacrônicas nas formas, manipulação técnica do campo lito-gráfico) quando estes 

ocorrem nos sítios arqueológicos. Permíte-nos uma visão sobre o que não está amostra, 

que é o processo que leva à forma. Infelizmente não dispomos mais do artefato, pois, o 

mesmo foi subtraído por terceiro das dependências onde se encontrava em 2010. 

 

Figura 26. Repatinação neo-cortical completa em agosto de 2009, após período de exposição intempérica 

na atmosfera citadina de Manaus. Ao centro observa-se uma nova marca técnica por abrasão reavivando a 

marca antiga e evidenciando o alto contraste entre a pátina e a marca técnica, o que simularia o contraste 

das gravuras originais com o córtex antigo da rocha. 
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Figura 27. Perfil da marca técnica reavivada sobre a repatinação neo-cortical. 

A amostra arenítica consistiu num calhau de arenito recristalizado Manaus, 

formação Alter do Chão, com  aproximadamente 5 quilos com 21 cm x 29cm e 13 cm 

de altura e dois percutores de arenito, um silicificado e outro pouco silicificado, aquele 

com 18 cm x 6 cm de base e 2,5 cm de ponta,  com cerca de 500 gramas de peso, e o 

outro percutor menor em proporção, com 13 cm x 5 cm x 3 cm, mas era um pouco mais 

pesado, aproximadamente 400 gramas de peso, e foi utilizado como talhadeira na 

percussão indireta. De maneira geral, o experimento foi menos documentado no seu 

processo inicial de produção de marcas, mas conservamos as amostras, de modo que 

podem ser revisitadas, como de fato foram em 2011. Grosso modo,  nos concentramos 

na produção da marca no suporte e menos com as marcas na ferramenta. Também  não 

cronometramos a experiência arenítica. A idéia aqui foi mais modesta, e mais intuitiva, 

era apenas atestar que a maior parte das marcas técnicas no arenito (dentro de um 

universo reduzido das que podiam ser identificadas em suas propriedades originais) 

apresentava sinais de percussão direta e não indireta, e nenhum sinal de abrasão.  
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Figura 28. Amostra arenítica coletada e trabalhada em agosto de 2009 (foto)  

através de percussão direta com percutor também arenítico. 

 

 
Figura 29. Detalhe das marcas de percussão direta na amostra arenítica em 08.2009. Escala 2 cm. 

 

Três (3) linhas em “V” foram executadas em uma das faces do calhau por 

percussão direta em menos de uma hora de trabalho em uma das faces do calhau numa 

manhã de agosto de 2009. Em outra face do mesmo calhau produzimos duas (2) marcas  
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Figura 30. Calhau 

Arenítico da fig. 25 

em 03.2012, 

apresentando 

repatinação. Percutor 

na base do plano. 

 

 

 

 

 

 

por percussão indireta que, como verificado, têm poder de penetração nesse tipo de 

arenito inferior à percussão direta. Como percutor utilizado foi selecionado um seixo de 

arenito médio pouco silicificado, portanto uma ferramenta petrologicamente mais mole 

que o suporte, embora ambas as matrizes sejam Alter do Chão. Desnecessário dizer que 

a proporção em que o percutor era reduzido superava a quantidade de pontos percutidos. 

Na percussão indireta usamos o mesmo percutor com um martelo de arenito silicificado, 

o que gerou cicatrizes em ambos os lados do percutor  intermediário (bipolaridade) e 

marcas na face de impacto do martelo. 
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Em fevereiro de 2011 retornamos à amostra arenítica e refizemos marcas novas 

sobre as marcas antigas e comparamos as diferenças em repatinação. O calhau ficou 

exposto de agosto de 2009 até dezembro de 2010, depois foi recolhido para novas 

experimentações. Os percutores também ficaram ao relento pelo mesmo período. 

Utilizamos o mesmo percutor das marcas antigas em ordem de superpor na ferramenta 

também impactos novos sobre os antigos, e avaliar indicadores de reuso diacrônico em 

percutores de gravuras. 

Figura 31. Detalhe de trecho da marca técnica reavivado, mostrando contraste entre a gravura repatinada 

(feita em  08.2009) e a gravura nova  ( feita em 02.2011). 
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Figuras 32 e 33. Cicatrizes da percussão direta (09.2009) no gume ativo do percutor 

   arenítico. (Foto em 03.2012). 
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Em outubro de 2010, no último trabalho de campo coletamos mais amostras 

geológicas para novos experimentos, que infelizmente no caminho de volta à Manaus 

foram extraviadas, menos uma delas, granítica, em que estávamos executando desde 

campo um machado polido. A idéia era confeccionar um machado polido de gume fino 

e estreito, tipo uma ‘cunha’ e usá-lo na confecção de gravuras percutidas. Queríamos 

explorar a hipótese de machados, ou implementos polidos,  como ferramenta  para fazer 

gravuras. Mais especificamente, que tipo de marca o machado granítico deixa no 

suporte arenítico e que tipo de marca o suporte arenítico deixa no machado granítico.  

Apenas em julho de 2011 demos início a esse experimento. O machado de fato 

trata-se de um seixo granítico lascado recentemente, sem córtex, provavelmente para 

construção civil (fabrico de brita), apresentando uma pré-forma adequada (cunha). Foi 

coletado na Ilha Prosperança (no Negro em frente à foz do Unini), um sítio histórico, 

fazenda até 1969, onde foi geologicamente identificado o tipo de arenito que tem esse 

nome (Formação Prosperança S  01 40' 58,24113'' W  61 29' 15,56459''), portanto, havia 

sido transportado para lá, não sendo da litologia local.  Trabalhamos ele contra um 

suporte granítico até conseguirmos duas faces polidas convergentes para um gume, e 

depois para afiar o gume submetemos à abrasão contra rocha sedimentar. Não demos 

atenção devida à confecção do machado, uma vez que não era nosso foco, apenas 

queríamos produzir uma ferramenta para vê-la inserida na cadeia operatória de uma 

gravura rupestre (evidentemente que isso passa pela elaboração do instrumento 

gravador, mas não entramos nesse nível de detalhismo).As figuras 32 a 37 ilustram esse 

processo. 

 

. 
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Figura 34. Terceiro set 

experimental ‘machadinha’ 

granítica contra suporte 

arenítico. Em 07. 2011. 

 

 

 

Figura 35         Figura 36 
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Figura  

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

38 

 

Figuras 36, 37, 38 e 39 mostram diversos planos da ‘machadinha’ polida e as cicatrizes de  

percussão direta no gume ativo. 
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Figura 39. Gravuras produzidas por percussão direta com o gume do machado polido em superfície 

cortical de suporte arenítico tipo Manaus. Deve-se notar que à medida que o gume se desgasta o traço fica 

mais rombudo, podendo-se acompanhar a cronologia técnica pela relação uso-desgaste-alargamento do 

traço. Assim, percebe-se que o semicírculo interno apresenta-se mais fino e regular em seu contorno. A 

segunda linha semicircular, no meio, mantem ainda uma espessura fina que vai se alargando na metade 

superior, e há ainda alguma regularidade de borda, mas visivelmente menos do que a primeira. A terceira 

linha semicircular, mais externa, apresenta morfologia de traço bastante alterada em relação a primeira, 

visivelmente mais rombuda e irregutar. Esta sequência ilustra uma cronologia do desgaste da ferramenta, 

e podemos acompanhar nela a sequência de ações do artesão na composição da forma através desse  

parâmetro. Esta observação  permíte-nos, por exemplo, inferir por onde um traço teria começado e onde 

teria terminado. Sendo a extremidade proximal ao início, mais estreita e mais regular nas bordas e a 

extremidade distal (mais distante do início) mais larga e mais irregular nas bordas. O que pode ser às 

vezes considerado como marcas de ferramentas diferentes ou de ângulos diferentes de uma mesma 

ferramenta, demonstra-se aqui essa terceira possibilidade, a mesma ferramenta  no mesmo ângulo 

desgaste-tempo. Sendo esta hipótese a mais parcimoniosa, ela ainda  permite uma inferência cronológica 

para as marcas. 

 

Figura 40. 

Aplicação de 

alguns princípios 

observados no 

experimento em 

uma imagem de 

gravura ameríndia 

pré-colonial (PSJ – 

Rocha 69 – Painel 

3). Setas – direção 

do traço. P- 

começo; D – fim. 
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Dois princípios norteiam nossos estudos de replicação grosseira: (1) saber o 

processo pelo qual as marcas técnicas foram feitas. Isto se dá basicamente por analogia 

entre uma marca produzida num experimento, portanto, sob condições controladas pelo 

pesquisador, com a marca encontrada na gravura, sob condições não controladas e 

desconhecidas. Portanto, trata-se de uma aproximação, uma hipótese de procedimento; 

(2) do ponto de vista das ferramentas busca-se criar critérios de reconhecimento de 

marcas, cicatrizes, e subprodutos técnicos (como as estilhas da percussão direta), para a 

identificação de ferramentas e efeitos colaterais da gravação em contextos 

arqueológicos. Em ambos os casos objetiva-se a identificação de processos não visíveis 

diretamente nos artefatos,  neste caso,  processo de produção de gravuras nos painéis e 

diagnóstico de cicatrizes de produção nas ferramentas usadas no processo, em contexto 

crono-estratigráfico ou em superfície. 

Fenomenologicamente, o que se pode dizer depois de experienciar  interfaces 

geo-cognitivas com identidades mecano-mineralógicas tão distintas quanto granito e 

arenito? Elas reagem ao corpo humano de maneira diferenciada. Fraturam e marcam, 

produzem ruídos e cheiros diferentes. Como se tivessem assinaturas morfo-plásticas 

específicas, mesmo entre rochas de uma mesma classe, como os arenitos, as diferenças 

são marcantes dependendo dos ambientes deposicionais, e das bacias de 

proveniência.Mas, quando avaliamos rochas tão distintas quanto ígneas e sedimentares, 

os contrastes fenomenológicos são mais gritantes ainda. Mecano-mineralogicamente 

parece que falam  línguas próprias. Têm ‘etologias minerais’ lito-específicas. Limitam o 

corpo humano de formas diferentes, e se impõem como (contra) agentes à 

intencionalidade humana resistindo à mão, ao olho, ao cérebro, à cognição, ferem a pele 

e a carne, dedos e unhas, fazem os músculos doerem, podem cegar o artesão menos 

habilidoso, ou o aprendiz, exigem destreza, perícia, cuidado e respeito. Modificam o 

corpo, modificam a sensorialidade da experiência corpóreo-ambiental, são agentes de 

metaplasticidade neural, geram aprendizagem e modificam o cérebro. Por fim, do 

processo de domesticação
76

 interativa dessas ‘etologias minerais’, surgem as mentes 

graníticas e as mentes areníticas. 

                                                           
76

 Usamos a definição recentemente ofertada por Wright (2011: 343). Segundo ele: “...the primordial 

animal spirits are a source of power that may be internalized into society that is, domesticated…” As 

rochas são internalizadas na sociedade, e acabam por formar suas próprias sociedades. Nosso ponto não é 

esse, mas deriva daí: rochas diferentesespíritos diferentessociedades diferentesmentes diferentes. 
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5. RESULTADOS  

Como dito no sub-tópico 4.II.a., a análise dos dados está basicamente dividida 

em duas etapas: intra-sítio e inter-sítio. Assim dividiremos a exposição de nossos 

resultados da mesma maneira. 

A primeira parte dos resultados será organizada a partir dos perfís gráficos dos 

sítios na amostra. Será passada em revista a relação dos vinte e três (23) sítios 

apresentando as principais características deles, quantitativas e qualitativas, tendo por 

referência os 7 parâmetros que apresentamos no tópico de Método Formal. Nossa 

expectativa é que esses dados sejam suficientemente informativos para estabelecermos, 

em linhas gerais, nossas hipóteses sobre os perfís gráficos de cada sítio (identificação 

geológica, técnica, morfológica, temática, sintática, tafonômica, cronológica). Após  a 

exposição acerca de cada perfil gráfico dos sítios apresentaremos um mapa contendo a 

localização cartográfica precisa de cada um deles.  

A segunda etapa de exposição dos resultados se concentra na análise inter-sítios 

para a definição dos perfís estilísticos na amostra. Adotando-se os mesmos sete (7) 

parâmetros vamos em busca das recorrências, repetições, semelhanças, conexões 

formais entre os corpora gráficos dos sítios amostrados. Descreveremos essas relações 

formais inter-sítios (padrões gráficos), relacionando-as em grupos de comportamento 

compartilhado e avaliando as dispersões espaciais e geo-ambientais desses códigos 

exográficos. 

Após a definição de cada estilo, apresentaremos tabelas com tipologias gráficas 

dos motivos mais recorrentes em cada entidade hipotética de nossa classificação. Elas 

não são exaustivas apenas segregam e põem em ordem de aproximação por semelhança 

morfo-temática determinados grafismos que pensamos representarem sequências, ou 

grupos de transformação entre formas semelhantes ou regularmente associadas (e.g., 

espirais e antropomorfos – espirais antropomórficas). Esses grupos de transformação 

(de interação e de negociação entre a semelhança e a diferença) caracterizam os estilos 

geo-específicos (i.e., a proposição dos estilos Jaú e Unini) e a entidade pervasiva (i.e., o 

estilo Iaçá). Em seguida apresentaremos gráficos detalhados cobrirão toda a dimensão 

quantitativa geo-temática da variabilidade, e sua distribuição geo-específica na amostra. 

Por fim, apresentamos os resultados dos testes estatísticos (e.g., máxima parcimônia, 

cluster, etc.) acerca das características morfo-temáticas que (1) relacionam  as gravuras 
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de cada sítio (os padrões estilísticos) e (2) das que separam esses estilos em entidades 

comportamentais específicas (as fronteiras gráficas).  

5.I. Perfil Gráfico dos Sítios Rupestres Pesquisados 

5.I.a. Sítio rupestre Madadá  - Conjunto de  11 gravuras rupestres, no flanco SE de um 

matacão arenítico ilhado no meio do canal próximo à margem direita do rio Negro em 

frente à localidade conhecida como Madadá, 38 km a NO da sede municipal de Novo 

Airão. Os 11 grafismos visíveis são na maioria não-reconhecíveis (Pessis 1983; Guidon 

1985), geométricos. Entre os reconhecíveis (duas faces antropomórficas estilizadas 

[como máscaras]) e um zoomorfo passeriforme. Os grafismos geométricos (espirais 

pedunculadas, espirais quádruplas, formas abstratas e motivos geométricos). Uma 

particularidade técnica é que em alguns grafismos pode-se ainda ver marcas técnicas de 

percussão direta executada por instrumento de gume pontiagudo (< 0.5 cm) e leve, ou 

aplicado com pouca força contra o suporte. Os traços são superficiais e regulares, a boa 

conservação nessas marcas técnicas bem como o aspecto pouco repatinado delas, 

sugerem uma idade para parte do conjunto mais recente do que o resto da amostra 

arenítica. Coordenadas 2°17'52.70"S 61° 4'14.50"W/UTM 20 M 714554 9745858 

aferida em 2007 não presencialmente. E S 02º 17' 52,77378'' W 61º 04' 14,58450'', alt. 

21,275, erro 10 m. Sujeito à submersão plena 10 meses ano. 

Perfil Gráfico do sítio Madadá 

Técnica – Aparentemente tem dois momentos gráficos em que a técnica de produção foi 

a percussão direta, porém, com instrumentos de propriedades diferentes. O que parecem 

ser gravuras mais antigas e mais intemperizadas não podem ser lidas tecnologicamente, 

mas algumas são visivelmente mais conservadas e presumidamente mais recentes. 

Nestas é possível identificar sequências de múltiplos impactos superficiais com 

instrumento de gume fino, pontiagudo, menor que 0.5 cm, formando os traços das 

formas gráficas.  

Morfologia – Neste sítio predominam grafismos puros, dos 11 grafismos, 8 são 

geométricos e 1 cripto-ícone de espirais quádruplas. 1 zoomorfo esquemático 

passeriforme, visto de perfil, e duas faces antropomórficas, muito estilizadas (diferentes 

das faces que ocorrem no PSJ, Jaú e Iaçá), com o que parecem ser  pinturas faciais com 

padrões geométricos em uma delas e adornos de orelha e cabeça em outra. Duas espirais 



 

213 

pedunculadas, dois geométricos complexos ‘indescritíveis’ (formas abstratas não 

facilmente descritas em termos da geometria ocidental analítico-descritiva) mas 

parecendo variações misturadas de elementos presentes nas faces e nos pedúnculos das 

espirais, bem como, nas pernas do passeriforme. Sugerindo que determinados elementos 

morfológicos são compartilhados por temáticas muito discrepantes aqui neste sítio. Esta 

mistura de elementos morfológicos, e a própria apresentação de padrões morfológicos 

nas faces estilizadas e nos geométricos indescritíveis (formas abstratas [FA]) indicam 

diferenças morfológico-estilísticas em relação ao material arenítico mais acima. Porém, 

a presença das espirais pedunculadas e de uma espiral quádrupla ‘antropomórfica’ 

estabelece uma conexão explícita com o material do PSJ, do Jaú e do Iaçá.  A presença 

do zoomorfo passeriforme, por sua vez, é um index elementar das temáticas e estilo das 

rochas graníticas acima da foz do rio Unini, que aqui apresenta seu elemento mais 

distante ao sul da área nuclear dessas manifestações. A mistura de formas que rio acima 

aparecem mais discernivelmente separadas (es estilos separados), parece ser a assinatura 

gráfica do painel de Madadá.  Porém, a relação morfo-espacial entre geométricos, 

cripto-ícones antropomorficos e elementos faciais antropomórficos, é uma conjunção 

comum no restante da amostra arenítica. Tendo Madada, elementos morfológicos e de 

sintaxe que a insere estilisticamente nos fenômenos que temos associado às rochas 

areníticas, de maneira geral. Inclusive com uma presença muito reduzida, 

quantitativamente insignificante, mas presente, de zoomorfos sedimentares. Madadá, em 

termos absolutos, introduz mais ambiguidade nas separações formais que temos 

estabelecido, mas em termos proporcionais, mantem-se na média do comportamento 

morfo-gráfico estipulado para as rochas areníticas. 

Temática – temática geométrica predominante (72,8 %), desses, dois grafismos foram 

considerados formas abstratas, por não serem passíveis de redução à formas geométricas 

conhecidas. Há ainda, um componente cripto-icônico (9%), um compenente  

zoomórfico (9%) e dois componentes faciais antropomórficos (18,1%). 

Sintaxe 1 – A composição interna das figuras em Madadá  aponta para dois elementos 

formais sendo adotados frequentemente (i.e., está na estrutura de diversos temas 

gráficos), o segmento de reta retilíneo, e o segmento de reta curvilíneo. As formas 

abstratas, o zoomorfo, as espirais pedunculadas e alguns elementos estruturais das faces 

parecem estar compostos por essas unidades formais mínimas.  
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Sintaxe 2 -  O único painel em Madadá não apresenta um padrão cenográfico claro. As 

duas faces estão em espaço de inclusão na parte superior direita (de quem olha) do 

painel e formam um nicho antropomórfico. As espirais pedunculadas parecem guardar 

as mesmas proporções e posicionamento na base do painel, uma mais a esquerda e outra 

mais a direita na mesmo nível topográfico. O que poderia indicar um arranjo espacial 

não aleatório para elas também. Fora isso os outros grafismos não parecem obedecer a 

nenhum arranjo espacial discernível 

Sintaxe 3 – do ponto de vista paisagístico, geo-hidromorfológico e topográfico o painel 

se situa num promontório arenítico, um pico elevado, de uma formação como um 

grande inselberg ruiniforme, cuja maior parte está submersa. No topo da estrutura, em 

seu setor NO encontra-se o painel voltado para SE, na face oposta à que recebe a 

corrente do rio, portanto, o painel é visível apenas para que sobe o Negro. 

Geologia – Arenito não geologicamente identificado, mas pela situação na cartografia 

geológica, deve se tratar da formação Alter do Chão. Matacão arenítico ilhado em meia-

seca, que se torna um inselberg ruiniforme de grandes proporções em secas mais 

pronunciadas, em seu extremo NO observa-se um promontório, um ‘pico’, mais elevado 

na face SE da estrutura localiza-se o painel rupestre. Há informes de outras gravuras na 

mesma formação local (outros matacões areníticos ilhados próximos, de fato, o trecho 

se caracteriza por um campo de matacões ilhados próximo à margem direita do Negro, e 

nesse aspecto a expressão no Madadá desta formação, pela quantidade  e proeminência 

das ilhas areníticas é marcante e distoa do restante das expressões sedimentares na 

amostra), bem como, nas cercanias, em localidade denominada Mirapinima. 

Infelizmente, em nossas prospecções nesses lugares, nada foi encontrado. De qualquer 

forma geologicamente abaixo da foz do rio Puduari na margem direita do Negro 

predominam as estruturas  areníticas da formação Alter do Chão. 

Cronologia – Dois momentos gráficos podem ser identificados no painel, um mais 

erodido, bastante descaracterizado tecnicamente, representado pelas unidades 

denominadas de cripto-ícones antropomórficos, uma espiral quádrupla antropomórfica e 

uma espiral dupla antropomórfica (quase inidentificável) no canto inferior esquerdo do 

painel. Os traços são largos e fundos e texturalmente suavizados homogeneamente, 

claro travbalho de erosção or carga suspensa em meio fluído, mesmo fenômeno 

identificado no Iaçá e no PSJ. Portanto, morfo-tecno-temático-tafonômico e 
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cronologicamente estes dois grafismos se equacionam ao restante da amostra arenítica. 

Os outros grafismos apresentam-se muito melhor conservados, talvez os grafismos com 

melhor estado de conservação na amostra arenítica. Portanto, estamos inclinados a 

considerar que estes são mais recentes que aqueles, talvez os grafismos mais recentes na 

amostra integral. Os traços não apresentam repatinação considerável, apenas levementes 

repatinados, e, em alguns trechos erodidos ao ponto de recuperabilidade visual da 

informação técnica com razoável precisão identificatória. Portanto, sugerimos, que o 

painel com 11 grafismos pode ser resultado de no mínimo dois eventos de produção. 

Um mais antigo responsável pelos cripto-ícones antropomórficos altamente erodidos e 

contemporâneos dos cripto-ícones de PSJ e Iaçá, e um outro moment mais recente onde 

o restante das figuras foi adicionado, numa ordem desconhecida, porém não parece 

haver grandes lapsos temporais separando essas gravuras mais recentes, pois 

tafonomicamente todas apresentam o mesmo aspecto de maneira homogênea. Inferir 

cronologia a partir de tafonomia exclusivamente, todavia, é arriscado, pois erosão 

diferencial da superfície geomórfica pode ocasionar diferentes índices de erosão ou 

repatinação numa mesma figura. No entanto,  a diferença tafonômica é brutal entre 

esses dois conjuntos dentro do painel. Uma superposição foi identificada, mas não é 

muito informativa uma vez que se apresenta erodida, e o dicernimento da estratigrafia 

rupestre não está claro. Outros pontos de contato gráfico podem ser dicernidos, mas o 

estado tafonomico homogêneo dessas figuras não permite inferir internamente que 

seriam as figuras mais recentes e as mais antigas.  

Tafonomia – Erosão hidro-mecânica intensa afeta todas as superfícies em que se situam 

grafismos, principalmente a base do painel onde se situam as gravuras mais 

intemperizadas, consideradas mais antigas, está visivelmente mais alterada em relação 

ao restante da superfície rochosa do painel. Isso ademais introduz ambiguidade na 

constatação dos 2 momentos gráficos, definidos por fatores tafonômicos. Uma vez que 

fortalece a constatação do intemperismo diferencial na base do painel, onde a erosão é 

mais intensa e onde se localizam os dois cripto-ícones antropomórficos. 

Quantitativos 

2 Antropomorfos 

8 Grafismos Puros (geométricos) 
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1 Cripto-ìcone antropomórfico (figurativos geométricos) 

1 Zoomorfos 

4 Não-Identificados 
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Figura 41. Mapa de localização do sítio Madadá. Autor: M.Brito. 
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5.I.b. Sítio rupestre Velho Airão - Conjunto de  5 gravuras rupestres dispersas (não 

formam  composições) situadas no plano horizontal em uma laje arenítica ilhada 

compondo os afloramentos que emergem  na seca em frente à praia-porto da 

comunidade de Velho Airão. O afloramento chato onde se situam as gravuras distava 45 

cm do espelho de água ( em novembro de 2010). Coordenadas S  01º 55' 35,57433'' W 

61º 22' 24,49259'', alt. 12,863, erro 11 metros. 

Perfil Gráfico do sítio Velho Airão 

Técnica – Percussão direta presumivelmente nos 4 grafismos, mas constatadamente 

apenas em um dos antropomorfos. 

Morfologia – Antropomorfos compostos com espirais (2), no lugar dos membros. Um 

deles apresenta uma única espiral nas pernas, outro apresenta 4 espirais substituindo os 

membros superiores e inferiores, ainda as espirais superiores ocupando uma posição 

anatômca ambígua, podendo ser interpretadas como orelhas. Fato é que, esta regra de 

converter os membros antropomórficos em espirais, torna esses antropomorfos 

imediatamente próximos de antropomorfos no PSJ. O terceiro antropomorfo é 

sensivelmente diferente destes. Não apresenta espirais, nem membros inferiores ( sendo-

nos possível visualizá-lo somente na metade superior). Apresenta 3 sets de linhas 

cruzadas em X no interior do tronco retangular, o que nos remete a uma figura 

geométrica (cripto-icônica antropomórfica) no painel 1 da ponta do Iaçá com o mesmo 

padrão decorativo no que poderia ser um tronco, no entanto, aqui os ‘X´s’ formam duas 

colunas, ao passo que em Velho Airão há apenas uma coluna dentro do tronco. 

Conseguimos ver no padrão dos antropomorfos espiralados, comparando-se os tokens 

de Velho Airão e do PSJ (rocha 17) todo o processo de conformação dos cripto-ícones 

antropomórficos partindo-se de um modelo antropomórfico esquemático, mas 

correspondente anatomicamente à forma humana geral, para a composição das espirais 

quádruplas, passando por essas formas intermediárias de antropomorfos com faces 

(principal sinal distintivo da propriedade antropomórfica que estamos adontando) e 

membros espiralados, passando pelo token PSJ da espiral quádrupla com braços e 

supressão da face. O grafismo geométrico que conseguimos identificar trata-se de uma 

espiral simples. 

Temática –   Antropomórfica e geométrica. 
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Sintaxe 1 – Antropomorfos com faces e espirais por membros, a meio caminho de se 

transformarem em cripto-ícones antropomórficos; um antropomorfo com  linhas 

cruzadas no tronco formando 3 ‘X’, braços fletidos para cima, também apresentando 

sinalização de traços faciais. O elemnto geométrico identificado trata-se de uma espiral 

arredondada simples. 

Sintaxe 2 -  Estes grafismos não se agregam em espaços de inclusão discerníveis 

enquanto painéis. Apresentam-se espalhados no plano horizontal à distâncias superiores 

a 2 metros. Uma das figuras antropomórficas  situa-se na junção de dois planos, vertical 

e horizontal, na beira da laje, apresentando sua parte inferior espiralada dentro da água, 

o que nos remete a uma intencionalidade na escolha do espaço gráfico naquele contexto 

geomórfológico liminar, as pernas na água e o corpo fora com os braços estendidos. 

Neste aspecto interacional entre dois planos geomórficos e a disposição do design 

estrutural (expessando [presumívelmente] uma interação intencional entre design,  rocha 

e a água do rio), este grafismo é único.  Mas, em linhas gerais não foi possível 

estabelecer nenhuma relação cenográfica de interação entre as figuras deste sítio. 

Portanto, podemos dizer que as 4 unidades se situamcomo grafismos isolados. 

Sintaxe 3 – Os planos de execução na laje (horizontais) indicam que essas gravuras não 

foram feitas para serem visualizadas por navegadores fluviais, e sim pelos 

frequentadores do pedral em suas atividades respctivas ali alocadas. A  pouca 

quantidade de gravuras faz-nos supor que o lugar foi pouco usado para esse fim (fazer e 

ver gravuras). Lembremos, porém, das questões de erosão diferencial e que o arenito é 

uma rocha mole facilmente erodida. Portanto, podemos estar lidando com apenas uma 

pequena amostra não representativa do universo original de gravuras que pode ter 

existido naquele pedral. A única gravura que ocupa, com  uma de suas partes 

anatômicas, uma superfície vertical e, portanto, visível do rio, é o antropomorfo com 

pernas em única espiral arredondada, sendo essa grande espiral visível a alguma 

distância (aproximadamente 20 metros da rocha, embarcado no rio). 

Geologia – Arenito Prosperança; afloramento rochoso plano e baixo (a 45 cm da linha 

de água em novembro de 2010), abarotado de feições geomórficas, rachaduras, 

reentrâncias, buracos de diversos tamanhos, promontórios suaves, etc., formando uma 

península que adentra no rio cerca de 100 metros se ligando à praia-porto da 

comunidade de Velho Airão. 
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Cronologia – nenhuma informaçã cronológica pode ser inferida a partir dessas 4 figuras. 

Os estados de conservação entre os grafismos, não apresentam grandes distinções 

perceptíveis,  não podendo ser índice de comparação cronológica e não há 

superposições entre os 4 grafismos detectados.  O estado tafonomico é muito 

semelhante aos antropomorfos do PSJ o que, juntamente com as relações formais, pode 

indicar que este material e o PSJ estejam cronologicamente relacionados. 

Tafonomia – Erosão hidro-mecânica, e bio-acresções acometem as gravuras 

generizadamente. 

Quantitativos 4 grafismos 

Antropomorfos 3  

Grafismos Puros (geométricos) 1 

Cripto-ìcone antropomórfico (figurativos geométricos) 0 

Zoomorfos 0 

Não-Identificados 0 
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Figura 42. Mapa de localização do sítio Velho Airão. Autor: M. Brito. 
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5.I.c. Ponta São João (Pedral Velho Airão em Valle 2007, 2010a, 2010b) – Este foi o 

primeiro sítio rupestre prospectado, fotografado e analisado na área, e foi a base para 

definirmos os padrões gráficos mais importantes na amostra arenítica. O que caracteriza 

seu comportamento estilístico é a maciça presença de antropomorfos em perspectiva 

frontal com detalhes anatômicos, associados à uma minoria de grafismos geométricos, 

alguns dos quais apresentando marcantes semelhanças com figuras antropomórficas 

estilizadas. O que serviu, sobremaneira, como demarcador de fronteira gráfico-estilística 

comparando-se com o material granítico apesar de, como dito anteriormente, estas 

fronteiras não serem absolutas serem proporcionais (e.g., 8 [3,3% do universo do sítio] 

figuras zoomórficas ocorrem no PSJ, e os geométricos [incluindo os pseudo-

antropomorfos, ou cripto-ícones {desenvolveremos no prefil gráfico da Ponta do Iaçá}], 

por exemplo, situam-se em ambas províncias litológicas. O PSJ contem, pelo menos, 

248 gravuras (petróglifos) distribuídas em 77 rochas gravadas que se estendem por 530 

metros ao longo de uma  linha de praia rochosa sentido E/W do ponto S 01º 55' 

10,55546'' e W 61º 24' 09,89124'' (S 01° 55' 09.9" W 061° 24' 14.8" na aferição de 

2006), alt. 15,507 metros, erro 9 metros no extremo E, até S 01º 55' 10,02076'' e W 61º 

24' 26,91468'' (S 01° 55' 09.8" W 061° 24' 27.0" na aferição de 2006)  no extremo W, 

alt. 26,562 metros, erro 10 metros. Sujeito à submersão em sua maior parte 9 meses ano 

(aparentemente, apenas a rocha 45 num promontório rochoso [serrote] e a rocha 63, 

também numa parte elevada ficariam fora da cota de inundação máxima, mas não 

verificamos o sítio na cheia, portanto, trata-se apenas de uma especulação). 

Predominam, como dito,  antropomorfos (117, em números absolutos) em diversas 

apresentações gráficas, mas em geral, com tronco bojudo, cabeça arredondada, traços 

faciais, pernas estendidas para baixo e braços flertidos para cima, alguns com distinção 

de caracteres distintivos sexuais, peitorais, abdominais, e cefálicos, mas sem interação 

com objetos (e.g., nas mãos ou na boca, ou em associação à nenhuma parte do corpo), 

com exceção talvez de um caso na rocha 63. Em vários painéis os antropomorfos 

encontram-se organizados em conjuntos, porém, sem uma narrativa (time-sequence  

relationships, ver Klassen 1998: 44) interacional dicernível entre as figuras, mais do 

que a proximidade espacial e homogeneidade de ‘corpos’ em postura ereta, perspectiva 

frontal, lado a lado, sem contato gráfico, podem sugerir. Os estados de conservação, 

grosso modo, apresentam-se tecnicamente muito descaracterizados o que pode ser 

indicativo de considerável antiguidade, pontualmente em raros grafismos é possível 

perceber a percussão direta, que uma vez (Valle 2007) julgamos ser percussão indireta, 
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mas após nossos experimentos replicantes, entendemos que as marcas de percussção 

direta se aproximam mais analogicamente das cicatrizes tafonomizadas que 

encontramos em PSJ). Bem, inter-relacionado aos antropomorfos ocorre um repertório 

significativo de grafismos abstratos, principalmente motivos espiralados de diversas 

modalidades. Em duas rochas (65 e 67), inequivocamente, foram identificados 8 

unidades gráficas zoomórficas, quadrúpedes apresentadas de perfil e em movimento, 6 

delas espacialmente relacionadas, aparentemente indicando uma cena (apontam para 

uma mesma direção como num  movimento ordenado de deslocamento de um bando), o 

que se configura numa ocorrência bastante singular para o PSJ e  outros sítios areníticos 

nessa área, estamos, portanto,  definindo o fenômeno como uma intrusão gráfica. Este 

sítio é o mais extenso e quantitativamente é o segundo maior da amostra. Nele foram 

detectadas 248 unidades gráficas dispersas em 77 rochas ao longo das 12 áreas de 

concentração identificadas até o momento, dispostas, como dissemos, por 530 metros  

de linha de beira rochosa. Uma capoeira, segundo informes de nosso guia local, extensa 

e abandonada desde os anos 80, se estende atrás do setor  em aclive entre as rochas 45 a 

63, uma coordenada foi tirada no seu  topo plano (S 01º 55' 12,01230'' W 61º 24' 

22,09425'', alt. 26,562 m, erro 14 m) onde constatamos uma camada húmica que 

ultrapassa 20 cm de profundidade, podendo se tratar de uma TPI, em conformidade ao 

que os moradores locais afirmam “...uma monstra capoeira, parceiro, porruda, da terra 

pretinha, pretinha. Entra lá pra dentro, quié terra seguida!” (Sr. Elino Peres, com. 

Pess. 2010). Este sítio foi o único que até o momento pudemos fazer uma prospecção off 

site (Foley 1987; Bahn 1983), e aponta para a presença de outros componentes 

arqueológicos na vizinhança imediata do sítio rupestre, tais como uma TPI com 

vestígios cerâmicos e um contexto crono-estratigráfico. Em Moura também foi possível 

fazermos uma prospecção off site e confirmamos a presença de uma TPI com material 

cerâmico aflorado no substrato da comunidade (Valle et al. 2008) situando-se esta,  

portanto, num contexto in situ, dentro de um padrão ocupacional comum na Amazônia, 

em que a comunidade não-indígena se assenta sobre aldeia indígena. Tanto o PSJ 

quanto Moura, são os maiores sítios da amostra contendo cada um mais 200 grafismos 

(248 e 257 respectivamente), estando espacialmente muito próximos de TPI’s, seria 

interessante buscar nos contextos arqueológicos, crono-estratigráficos, desses sítios 

evidências que possam ser relacionadas às gravuras ( fragmentos de blocos gravados em 

subsuperfície, ou ferramentas líticas com as marcas-diagnóstico da produção de 

gravuras). Dada a proximidade espacial e a quantidade de gravuras nesses dois casos, 
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achamos que as possibilidades de contextualização arqueológica das gravuras é 

promissora. 

Perfil Gráfico da Ponta São João (PSJ) 

Técnica – Um único grafismo antropomórfico na rocha 69 (Figura 37) permite observar 

marcas técnicas preservadas, e analogicamente comparáveis à percussão direta com 

percutor de gume em torno de 5 mm em torno de 300 a 500 gramas. No plano 

horizontal das  rochas 10 e 11 também pode-se observar três unidades gráficas 

geométricas e uma antropomórfica executadas por percussão direta com instrumento de 

gume fino, talvez inferior à 5 mm, e mais leve. 

Morfologia – Antropomorfos (117): predominam tipos de tronco bojudo lozangular à 

arredondado (93), cabeça redonda (99) com traços faciais simples (olhos e boca) (73) 

contorno linear simples (83), postura ereta (83); Apresentação frontal (105); braços 

flertidos para cima (56) e pernas estendidas para baixo (63);  Geométricos (49):  

Predominam arranjos com espirais, simples, duplas, quádruplas e até sextuplas. 

Números mais expressivos são de espirais duplas invertidas (12), espirais quádruplas 

conectadas em duplas opostas (10) e conjuntos circulares de cúpulas (5); cripto-ícones 

(figurativos geométricos - 27): Espirais quádruplas (10) são proxies antropomórficos, às 

vezes distintivamente antropomórficas (1) embora ainda geometricamente renderizadas,  

e círculos (2) concêntricos (10) com cúpulas centrais (como faces [12]) correspondem a 

maioria dos grafismos diagnosticados nessa classe (27). Zoomorfos  são do tipo linear 

esquemático, linha de dorso convexa terminada em cauda espiralada para cima com 1, 

2, ou 3 voltas, cabeça linear e 4 membros flertidos em direções opostas em 5 figuras e 2 

membros flertidos em direções opostas em 3. 

Temática – Ocorre neste sítio uma predominância da temática antropomórfica (117 

unidades gráficas [47,2%]) em diversas modalidades de apresentação gráfica, sendo as 

combinações micro-cenográficas mais comuns as que foram descritas acima. Em 

segundo lugar aparecem formas geométricas puras (49 [19.8%]) fundamentalmente 

baseadas em diversas modalidades de exploração sintática (micro-cenográfica) de 

espirais. Cripto-ìcones (talvez o que se tem denominado de figurativos geométricos
77

) 

                                                           
77

 Pessis (2002: 44) faz a seguinte  consideração em sua nota 5 sobre  a cronologia estilística de Leroi-

Gourhan (1965) e Laming-Emperaire (1962): “Trata-se de uma proposta de evolução estilística  linear 
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somam 27 (10,9%) unidades, a maioria espirais quádruplas antropomórficas (10) e faces 

dentro de círculos concêntricos (12). A temática zoomórfica é inexpressiva neste sítio 

(3,2 % do total). 48 (19%) unidades não foram tematicamente identificadas (N-

Identificadas) por questões tafonômicas. 

Sintaxe – (1) Micro-cenográfica, em termos de arranjos espaciais intra-formais o 

elemento mais incorporado nas três (3) temáticas é a espiral, sendo espirais duplas 

invertidas a combinação mais comum (12) e espirais quádruplas (10). Antropomorfos 

com  os 4 membros convertidos em espirais ocorrem em 2 casos, com pernas 

convertidas em espirais  em 8 casos; e em 4 casos os braços estão convertidos em 

espirais. 

(2) A sintaxe de painel ou macro-cenográfica aponta para uma combinação 

predominante entre antropomorfos e grafismos puros, principalmente entre 

antropomorfos e cripto-ícones antropomórficos (espirais quadruplas e espirais duplas 

com apêndice superior) e com o motivo geométrico das espirais duplas invertidas, 

conjuntos circulares de cúpulas aparecem em 3 situações associados a antropomrofos 

(totalizando 44 associações entre geométricos e figuras antropomórficas). Conjuntos de 

2 a 10 antropomorfos frontais e eretos não conectados, com distintos atributos (faciais, 

cefálicos, no tronco e genitália), braços flertidos para cima e pernas abertas esticadas 

para baixo são comuns no PSJ e respondem pela maoria das apresentações cenográficas 

coletivas nos painéis antropomórficos (Rochas 42 [11 indivíduos], 45 [dois  grupos de 4 

indivíduos], 56 (2);  58 (2);  63 (6 e uma associação antropomorfo e espiral dupla 

antropomórfica); 64 (6); 66 (3); 67 (3 conjuntos,  2 de 3, e 1de 2 ); 69 (3 conjuntos, 1 de 

2 antropomorfos cada); 70 (2); 72 (3); 76 (4). 

(3) Sintaxe topográfica: Buscando-se padrões de organização espacial intra-sítio, ou na 

interface sítio paisagem de inserção observa-se no PSJ uma considerável variabilidade 

                                                                                                                                                                          
do geométrico puro, figurativo geométrico, figurativo sintético e figurativo analítico.” Os cripto-ícones 

podem ser considerados figurativos –geométricos se pensarmos uma imagem essencialmente figurativa 

mas geometricamente codificada, estilizada (mas não esquematica, i.e., reduzida a seus traços 

identificatórios essenciais, básicos). O sentido que interpretamos no efeito visual do fenômeno é o de 

esconder a forma, abstraí-la da referência icônica, e intencionalmente confundí-la com formas abstratas, 

ou, elementares ( na geometria euclidiana). Fazendo-nos supor que sua desambiguação era mais restrita a 

uma ‘audiência’ mais  seleta, aqueles que tinha a chave da desabstração-desobstrução e restruturação da 

representação  por trás da ‘máscara’ geométrica (muitas vezes é exatamente isso, uma representação 

facial geometrizada, marcante na Ponta do Iaçá, o sítio holótipo do fenômeno). 
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nos posicionamentos e orientações cardeais das faces rochosas contendo grafismos. 64 

rochas apresentam painéis verticais; 36 rochas painéis diagonais e 12 rochas 

horizontais.18 rochas possuem faces gravadas orientadas para Norte; 1 para Sul; 17 para 

Leste; 9 para Oeste; 19 para Noroeste; 16 para Nordeste; 8 para Sudeste; e 14 para 

Sudoeste. N, NW, e NE são orientações para o rio e repondem pela maioria da 

orientação dos painéis, ou seja, a maioria das gravuras se situa de forma visíveis para o 

olhar fluvial, embarcado, embora, pela dispersão de todas as outras e pelo tamanho de 

boa parte das fluvialmente orientadas, é necessário desembarque e caminhada entre os 

blocos para que se vejam as gravuras. Podemos especular uma função de display fluvial 

para quem passava de canoa na frente das rochas. Fora isso percebe-se no sítio uma 

ordenação em Áreas de Concentração Gráfica (ACG), isto é, conjuntos de rochas 

gravadas mais próximas entre si formando enclaves (clusters), 12 desses conjuntos 

puderam ser situados nas aferições de 2010. 

Geologia -  Arenito Prosperança; Afloramentos ruiniformes formando enclaves de 

blocos e matacões com vários patamares altimétricos com um gradiente de variação de 

cerca de 13 metros de altura entre o nivel do rio (alt.15 m – Rochas 1 e 9 em Novembro 

2010) e a gravura mais alta no topo de um serrote arenítico onde se situa a Rocha 45 

(altimetria 28,244 m).  

Cronologia -  Foi possível identificar um único caso de superposição neste sítio entre 

dois antropomorfos na Rocha 58. O ponto de contato gráfico está contudo muito 

intemperizado, de modo que não se constitui numa evidência conclusiva.  Sendo os 

níveis de erosão diferencial das figuras mais informativos. Justaposição de figuras com 

erosões diferenciais foram detectadas em duas outras rochas e sugerem diacronia na 

execução dos painéis. O que também  não é conclusivo, uma vez que o fenômeno pode 

ser explicado por erosão diferencial do suporte, agindo nas gravuras conforme suas 

localizações mais específicas, erodindo, por exemplo, um  mesmo grafismo com 

diferentes intensidades em diferentes pontos de sua morfologia. Mas, em linhas gerais 

quanto mais próximas estiverem duas figuras num painel menores são as chances de 

processos tafonômicos radicalmente diferentes estarem agindo em  cada figura. Rocha 5 

apresenta um exemplo de erosão diferencial em que grafismos de temáticas distintas, 

um antropomorfo e um forma geométrica (mas que pode ser reclassificado como um 

figurativo geométrico, ou como estamos chamando aqui, cripto-ícone). Os níveis 
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erosivos sugerem que a figura antropomórfica  (no cânome padrão do estilo Jaú, i.e., 

barriga bojuda expandida,  pernas extendidas, braços flertidos para cima, cabeça 

triangular arredondada, e olhos e boca) é mais antiga que o geométrico (espirais 

quádruplas conectadas em duplas opostas). 

Tafonomia -  Como situado acima, PSJ apresenta em termos tafonômicos diversos 

níveis de erosão diferencial acometendo as gravuras. O que, se por um lado, é 

pontualmente informativo em termos cronológicos, por outro lado, trata-se do processo 

de morte física dessas unidades de conhecimento. Portanto, diz respeito à destruição das 

gravuras e sua condição de ser detectável, sua visibilidade. O maior problema no PSJ é 

a abrasão provocada pelas correntes de água e areia e outros detritos em supenção, que 

conforme o processo de enchente, o rio vai adquirindo diversas hidrodinâmicas entre os 

blocos, e a correnteza, que na seca (novembro) em frente aos afloramentos é fraca, à 

medida que a hidrometria sobe e os obstáculos às correntezas principais vão para o 

fundo, as rochas passam, a ser lavadas com outros influxos de água, outras dinâmicas 

hidrológicas. A geomorfologia própria do PSJ com diversos blocos e matações 

areníticos espalhados ao longo de  500 metros de praia, funcionam como canalizadores 

e intensificadores dessas correntes fazendo aumentar o poder de arraste ao passar por 

entre blocos, etc. Adquirem assim,  poderes abrasivos mais eficientes em determinadas 

superfícies geomórficas, agindo mais intensamente em alguns trechos dos blocos do que 

em outros. Este, processo seria uma descrição de como a erosão diferencial estaria se 

processando naquelas superfícies rochosas e naquelas marcas. As marcas de diferentes 

estados de conservação numa mesma gravura (e.g., Rochas  47 e 48)  são  indicadores  

importantes deste fenômeno de alteração que atinge todas as 248 unidades detectadas. 

Permitem, sobremaneira, termos uma noção da aparência original ‘geo-tecnológica’ 

dessas gravuras e a evolução paulatina da tafonomia na marca técnica no arenito. 

Permitiu na prática, perceber que a aparência atual da maioria das gravuras areniticas do 

PSJ, texturalmente regularizadas, suavizadas e com bordas regulares, sugerido abrasão 

controlada, na verdade é um estado avançado de alteração tefonômica que, tendo 

apagado completamente as cicatrizes de percussão direta que caracterizam o desenho do 

traço, apresenta hoje apenas um sulco suave  acanalado aberto (com perfil em U) em 

que a textura e a coloração da superfície externa ao gravado é indistinta da parte interna. 

O processo tafonômico no PSJ caminha para uma paulatina redução das propriedades 

físico-visuais e tácteis das marcas equacionando-as à uma superfície homogeneamente 
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erodida. Com a ruptura do córtex arenítico, consolidado e mais resistente à erosão, a 

parte interna do traço recém-gravado, i.e., (micro) fraturado e rompido em sua estrutura 

mineralógica, se torna uma zona especialmente frágil e susceptível à erosão, que 

começou já na primeira estação de cheia (ou na primeira submersão) após sua 

confecção. Portanto, sugerimos que o processo erosivo hidro-físico dentro da gravura é 

mais intenso do que imediatamente fora da gravura, e que haveria uma tendência do 

traço se desgastar, ou se desagregar, de dentro para fora, se alastrando para as 

superfícies não gravadas, o que explicaria como as estreitas, pouco profundas, e 

texturalmente irregulares marcas da percussão direta no arenito se tornam marcas largas, 

suaves, profundas, texturalmente homogêneas.  

Quantitativos  

117 Antropomorfos 

49 Geométricos (Grafismos Puros)  

27 Cripto-Ícones (figurativos geométricos) 

8 Zoomorfos 

48 Não-Identificados 
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Figura 43. Mapa da localização da Ponta São João (PSJ). Autor Marcos Brito. 
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5.I.d. Sítio Jaú 1 – Primeira concentração de gravuras rupestres subindo o rio Jaú pela 

margem direita. Situa-se a cerca de 500 metros direção W da base do Ibama na mesma 

margem. Coordenadas: S 01° 54' 15.8" W 061° 26' 07.2" (aferição 2010 S 01º 54' 

16,18309'' W 61º 26' 04,15405''/ Alt 12,142 m /margem de erro 10 m. Estas 

coordenadas referenciam o mapa). 

Perfil Gráfico do sítio Jaú 1- S 01º 54' 16,18309'' W 61º 26' 04,15405'' 

Técnica - não foi possível identificar a técnica de produção por questões tafonômicas. 

Mas presume-se a percussção direta, em comparação com as marcas erodidas do PSJ. 

Morfologia – Quatro variações de espirais sendo duas quadrangulares, uma simples e 

uma espiral dupla invertida; antropomorfo segue padrão PSJ (e.g., tronco bojudo, traços 

faciais simples, cabeça arredondada, braços fletidos para cima, mãos tridigitais, 

contorno linear único) 

Temática – Antropomórfica e geométrica 

Sintaxe 1 – Os arranjos micro-cenográficos antropomórficos seguem os cânones 

predominantes no PSJ, estabelecendo uma relação antre o fenômeno antromórfico entre 

os dois sítios e áreas. O mesmo pode ser dito das espirais, em particular ao tipo duplo 

invertido, tipo igualmente comum no PSJ. 

Sintaxe 2  - a associação antropomorfos e espirais é uma sintaxe de painel comum no 

PSJ,  e aqui também está presente, na associação com a espiral simples. As espirais 

quadrangulares encontram-se distantes do antropomorfo. 

Sintaxe 3 – Ordenação topográfico-paisagística do Jaú 1 é marcada pela condição 

ribeirinha, em que os painéis situam-se em faces rochosas voltadas para o rio. Sendo as 

gravuras passíveis de visualização fluvial.  

Geologia  - Arenito Prosperança, afloramentos ribeirinhos, bloco e matações.  

Cronologia – Não há superposição detectável, e os estados de conservação não 

apresentam grandes diferenças entre si. De forma que não pudemos extrair informação 

cronológica  deste sítio. 
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Tafonomia - erosão hidro-mecânica e acresção biológica acometem as gravuras 

generalizadamente, não há evidência de marcas tecnicamente conservadas. 

Quantitativos 

1 Antropomorfos 

4 Grafismos Puros (geométricos) 

0 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

0 Zoomorfos 

0 Não-Identificados 

 

5.I.e. Sítio Jaú 2 - Coordenadas S 01° 54’14.7” e W 061° 26’ 17.2” (aferição 2010 S 01º 

54' 16,31163'' W 61º 26' 07,40056''/Alt 5,173/ Erro 10 m/ vale para o mapa). Sujeito à 

submersão total 9 meses ano. Comungam as mesmas características gráficas do 

conjunto acima citado, sem ocorrência de formas animais (Zoomorfos). Não é possível 

uma identificação técnica direta por razões tafonômicas, mas acredita-se que, em 

analogia ao Pedral Velho Airão, seja percussão direta.  

Perfil Gráfico do sítio Jaú 2 - S 01º 54' 16,31163'' W 61º 26' 07,40056'' 

Técnica – não foi possível identificar a técnica de produção por questões tafonômicas. 

Mas presume-se a percussão direta, em comparação com as marcas erodidas do PSJ. 

Morfologia - antropomorfos seguem padrão PSJ (e.g., tronco bojudo, traços faciais 

simples, cabeça arredondada, braços fletidos para cima, mãos tridigitais, contorno linear 

único). Ocorrendo ainda sinalização de pés tridigitais em duas figuras e  umbigo em 

uma. Há ainda um tronco pentagonal (⌂), singular na amostra arenítica. Espiral simples 

acompanha o conjunto. Antropomorfos em grandes proporções medindo entre 75 cm e 

1,15 metros de comprimento. 

Temática – Antropomórfica e geométrica. 
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Sintaxe 1 – As combinações intra-formais nos antropomorfos apontam para as mesmas 

convenções do PSJ. 

Sintaxe 2 – A associação com espiral simples arredondada caracteriza uma sintaxe de 

painel também relacionada a PSJ. 

Sintaxe 3 – Paisagisticamente o mesmo se opera o painel de Jaú 2 se orienta para o rio, 

com as figuras em grandes tamanhos o que permite visibilidade do rio pelo menos desde 

30 metros da margem. 

Geologia – Arenito Prósperança – Afloramentos ribeirinhos, blocos. 

Cronologia - Não há superposição detectável, e os estados de conservação não 

apresentam grandes diferenças entre si. De forma que não pudemos extrair informação 

cronológica  deste sítio. 

Tafonomia - Erosão hidro-mecânica e acresção biológica acometem as gravuras 

generalizadamente, não há evidência de marcas tecnicamente conservadas, ou níveis 

diferenciais de conservação entre gravuras. 

Quantitativos 

4 Antropomorfos 

1 Grafismos Puros (geométricos) 

0 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

0 Zoomorfos 

1 Não-Identificados 
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5.I.f. Sítio Jaú 3 – Gravuras rupestres dispostas em duas concentrações (painéis) 

situadas nas coordenadas S 01° 54’ 43.2” W 061° 27' 31.9" (aferido em 2006; aferição 

em 2010: S 01º 54' 15,47881''/W 61º 26' 13,61658''/Alt 17,910 m/erro 12 m. Diferença 

deve-se à mudança de aparelho e Datum, para efeito do mapa estamos considerando 

aferição 2010). Sujeito à Submersão 9-10 meses ano. Comungam as mesmas 

características gráficas do conjunto acima citado, sem ocorrência de formas animais 

(Zoomorfos). Não é possível uma identificação técnica direta (tafonomia), mas acredita-

se que, em analogia ao Pedral Velho Airão, seja percussão direta. 

Perfil Gráfico do sítio Jaú 3 – S 01º 54' 15,47881''/W 61º 26' 13,61658'' 

Técnica - não foi possível identificar a técnica de produção por questões tafonômicas. 

Mas presume-se a percussão direta, em comparação com as marcas erodidas do PSJ. 

Morfologia - antropomorfos seguem padrão PSJ (e.g., tronco bojudo, traços faciais 

simples, cabeça arredondada, braços fletidos para cima, mãos tridigitais, contorno linear 

único). Geométricos e a sub–classe geométrica dos cripto-ícones que ocorrem nesse 

sítio são as espirais (simples, duplas invertidas e quádruplas) e os círculos concêntricos 

com cúpulas centrais, padrões morfológicos presentes no PSJ. As espirais quádruplas e 

círculos concêntricos com cúpulas centrais são proxies morfológicos para 

antropomorfos cripto-icônicos. 

Temática - Antropomórfica, geométrica, e à sub-temática que associamos à macro 

temática geométrica, dos Cripto-ícones (e.g., figurativos geométricos). 

Sintaxe 1 –  As combinações intra-formais nos antropomorfos, nos geométricos e 

noscripto-ícones apontam para as mesmas convenções do PSJ. 

Sintaxe 2 – Há duas concentrações de gravuras em rochas diferentes, dois painéis, um 

antropomórfico e um geométrico/ cripto-icônico.  Em ambos conjuntos vemos relações 

com convenções sintáticas do PSJ, apesar da significativa regra de sintaxe 

antropomorfo-espiral não ocorrer neste sítio. 

Sintaxe 3 - Paisagisticamente Jaú 3 apresenta o mesmo padrão dos outros sítios do Jaú, 

painéis voltados para o rio. O painel antropomórfico se situal nessa disposição, já o 

painel geométrico encontra-se voltado para Oeste. As figuras antropomórficas 
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encontram-e executadas na parte frontal superior de uma rocha que possui uma 

cavidade, um abrigo, em sua parte inferior, estando acima do solo, na seca, cerca de 2 

metros, já o painel geométrico encontra-se na lateral de um bloco no chão, estando dois 

grafismos parcialmente soterrados e a parte mais alta da zona gravada se encontra 60 cm 

acima do solo. 

Geologia – Arenito Prosperança, afloramento ribeirinhos,  bloco e abrigo arenítico. 

Cronologia - Não há superposição detectável, e os estados de conservação não 

apresentam grandes diferenças entre si. De forma que não pudemos extrair informação 

cronológica  deste sítio. 

Tafonomia - Erosão hidro-mecânica e acresção biológica acometem as gravuras 

generalizadamente, não há evidência de marcas tecnicamente conservadas, ou níveis 

diferenciais de conservação entre gravuras. 

Quantitativos 

4 Antropomorfos 

2 Grafismos Puros (geométricos) 

2 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

0 Zoomorfos 

1 Não-Identificados 

 

5.I.g.. Sítio Jaú 4 - Gravuras rupestres dispostas de maneira dispersa sem formar 

concentraçõea aparentes. Um antropomorfo e 4 grafismos geométricos com marcas de 

percussão direta anda visíveis. Ocupam o mesmo plano horizontal no assoalho rochoso 

arenítico. Situadas nas coordenadas (aferição 2006) S 01° 53' 41.4" W 061° 32' 07.6"; 

(aferição 2010 S 01º 54' 13,50628'' /W 61º 26' 18,39356'' /Alt. 15,988 m/ Erro 11 m/ 

valendo estas para o mapa) na margem direita do rio Jaú. Sujeito à submersão total.  
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Perfil Gráfico do sítio Jáu 4 - S 01º 54' 13,50628'' /W 61º 26' 18,39356'' 

Técnica – Percussão direta visível no antropomorfo e na forma abstrata 3, na espiral e 

na dupla conectada de círculos vazados. Uma unidade geométrica, triangular feita por 

incisão próxima à polidores lineares.  Traços irregulares, pouco profundos, com larguras 

médias entre 0,8 cm e 1,5 cm e profundidades entre 0.5 cm e 1.0 cm. 

Morfologia - antropomorfo mono-linear incopleto (stick figure), cabeça circular vazada, 

apenas um braço fletido para cima, com 3 dedos, e cabeça circular vazada. Geométricos 

seguem em parte padrões do PSJ, mas 2 formas (a forma abstrata 3[FA3] e o triângulo) 

são ocorrências singulares. Tanto no fenômeno antropomórfico quanto geométrico, 

portanto, Jáu 4 se diferencia do padrão PSJ e dos outros no Jaú, mas ainda contem 

elementos relacionais. Ainda na forma antropomórfica a predileção por tronco em linha, 

e esquema stick figure, aproxima Jaú 4 de Jaú 5, como veremos. 

 Temática – Antropomórfica e geométrica. 

Sintaxe 1 -  os elementos formais combinados na figura antropomórfica incompleta 

sugerem um esquema stick figure;  

Sintaxe 2 - Os grafismos apresentam-se dispersos sobre a superfície rochosa horizontal 

não caracterizando-se como um painel mas como grafismos isolados sem padrão 

discernível de relação espacial entre eles. A figura triangular associa-se espacialmente 

(aproximação) com polidores fixos em linha). 

Sintaxe 3 -  Não há  padrão paisagístico perceptível, e por se tratar de gravuras em plano 

horizontal a perspectiva de visualização fluvial é inexpressiva em Jaú 4. 

Geologia – arenito Nhamundá, Grupo Trombetas, afloramento ribeirinho, blocos. 

Cronologia – as marcas técnicas de percussão direta ainda são visíveis, sugerindo que 

estas gravuras são mais recentes do que as outras vistas até aqui no Jaú e no PSJ. 

Tafonomia – as marcas estão relativamente bem conservadas, sendo as marcas técnicas 

ainda perceptíveis, é possivel observar também como a forma antropomórfica foi 

deixada incompleta e não tafonomizada em suas partes faltantes. 
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Quantitativos 

1 Antropomorfos 

4 Grafismos Puros (geométricos) 

0 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

0 Zoomorfos 

0 Não-Identificados 

 

5.I.h.  Sítio Jaú 5 (vernáculo‘Garêra’) – Este sítio foi encontrado em 2010 num Igarapé 

na margem  direita do rio Jaú (Coordenadas S 01º 54' 14,86686'' /W 61º 26' 31,26736''/ 

Alt 13,104m/ Erro 9 m (aferição 2010 valendo para o mapa). Apresenta diversas feições 

de polidores fixos ao longo de uma laje arenítica por onde corre o igarapé nos seus 

últimos 50 metros. Nesta laje encontram-se 3 grafismos gravados por percussão direta, 

um deles superposto a um polidor.  

Perfil Gráfico Jaú 5 (Garêra) - S 01º 54' 14,86686'' /W 61º 26' 31,26736'' 

Técnica - percussão direta, irregular na borda, espessura de traço entre 0,4 cm e 1,2 cm, 

profundidade superficial entre 0,5 cm e 1,0 cm 

Morfologia - segmentos de reta compondo 2 figuras humanas esquemáticas tipo stick 

figure medindo entre 30 e 40 cm de altura; 1 espiral. Observa-se nesse padrão de 

composição da forma antropomórfica uma elação com Jaú 4 e um distanciamento do 

cânone antropomórfico do PSJ. 

Temática - antropomórfica e geométrica 

Sintaxe 1 – as figuras humanas estão constituídas seguindo um mesmo padrão geral de 

combinação entre segmentos de reta (traços), embora numa resolução individual cada 

figura tenha suas particularidades (pernas, mãos e cabeças diferem).  

Sintaxe 2  - as figuras antropomórficas distam entre si 2 metros no plano horizontal 

estando uma com a cabeça voltada para NO e outra para NE, polidores apresentam-se 
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ao seu  redor, uma delas superpondo uma superfície polida. A espiral está  próxima  a 

um dos antropomorfos (cerca de 50 cm). 

Sintaxe 3  - topograficamente-geomorfologicamente todas as gravuras estão no plano 

horizontal junto com polidores e não apresentam nenhuma disposição marcante em 

relação às marcas e às paisagens de entorno, o rio Jaú a N e a Floresta a S, L e O. 

Geologia – Arenito Formação Nhamundá,  Grupo Trombetas 

Cronologia – a perna de um dos antropomorfos se superpõe a uma superfície polida, 

sugerido que os polidores seriam mais antigos que as gravuras. Entre as gravuras não se 

percebe diferenças em erosões e repatinações, sugerindo que todas seriam 

contemporâneas. O aspecto pouco desgastado e repatinado das gravuras sugere que elas 

são, ademais, relativamente novas, o contraste com a repatinação nos polidores. 

Tafonomia - Musgo e micro-organismos além da erosão hidro-mecânica acometem as 

gravuras. De maneira geral encontram-se menos desgastadas e menos repatinadas que 

os polidores. 

Quantitativos  

2 Antropomorfos 

1 Grafismos Puros (geométricos) 

0 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

0 Zoomorfos 

1 Não-Identificados 

 

5.I.i. Sítio Jaú 6 –  Coordenadas S 01º 54' 14,53977'' /W 61º 27' 12,58669'' /Alt 11,181 

m / Erro 10 m (aferição 2010 - Mapa). Este sítio apresenta-se de forma interessante em 

4 concentrações visíveis, em 2 rochas distintas, três num afloramento ribeirinho e uma 

numse bloco ilhado 4 metros adiante dentro do rio.  No afloramento ribeirinho em sua 

parte superior na laje horizontal observamos duas figuras uma antropomórfica do tipo 

tronco bojudo circular com linha vertical no meio (padrão comum no PSJ) e uma espiral 
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circular distando 3 metros uma da outra, a orientação tronco-cabeça do antropomorfo 

aponta para N. Numa das faces vericais do afloramento, voltada para NE encontram-se 

5 figuras não–identificadas (aparentemente duas dessas figuras seriam faces), e na face 

Oeste deste mesmo afloramento encontra-se uma linha sinuosa percutida de 

aproximadamente 1 metro de comprimento terminada em um apêndice com forma não-

identificada, ainda na face norte do afloramento atrás do bloco ilhado encontra-se um 

antropormofo tronco bojudo circular vazado com linha vertical central descendo entre 

as pernas um formando tripé, semelhante na convenção de tronco ao antropomorfo 

horizontal e à convenções no PSJ. Ambas faces verticais orientam-se para o rio. O bloco 

ilhado no rio 4 metros a frente desse afloramento apresenta 3 figuras identificáveis, 1 

aparentemente antropomórfico tipo bojudo apenas  silhueta de contorno, um padrão 

comum no PSJ, e duas figuras cripto-icônicas emblemáticas um círculo concentrico 

com uma face triagular na parte interna lateral esquerda, e na lateral direita uma 

projeção de um apêndice linear reto, o outro cripto-ícone trata-se de um quadrado com 

X interno com 3 cúpulas pecutidas na parte superior (face). São portanto, cripto-ícones 

antropomórficos. 

Perfil Gráfico  do sítio Jaú 6 - 01º 54' 14,53977'' /W 61º 27' 12,58669'' 

Técnica – No painel 4, no bloco ilhado, é possível ver marcas de percussão direta; 

também na linha sinuosa do painel 3, na rocha 1 (afloramento ribeirinho) também é 

possível observar marcas de percussão direta. 

Morfologia -  Antropomorfos: tronco bojudo circular vazado, com linha central vertical, 

membros fletidos para cima e para baixo sem sinalização de dedos, cabeça arredondada, 

vazada, com traços faciais, figura verical apresenta projeção da linha central para baixo 

entre as pernas, sugerindo uma cauda. Geométrico: é a espiral  simples isolada e a linha 

sinuosa. Cripto-ícones são variações de formas geométricas quadrado com X e cúpulas  

internas e círculo concêntrico com apêndice retilíneo e cúpulas internas. 

Temática - Antropomorfos, geométricos e cripto-ícones. 

Sintaxe 1 – Os arranjos micro-cenográficos podem ser deduzidos da caracterização 

morfológica das unidades descritas acima. Antropomorfos seguem, em linhas gerais, os 

cânomes do PSJ. Os cripto-ícones se caracterizam pela inserção de faces dentro de 

figuras geométricas elementares (círculo e quadrado). E as manifestações geométricas 
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puras também seguem, em linhas gerais, o PSJ, a presença da espiral solitária é 

informativa desta condição. 

Sintaxe 2 -  No plano horizontal do afloramento ribeirinho, a figura antropomórfica e a 

espiral não se relacionam espaciamente, encontrando-se bastante seperadas  cerca de 3 

metros). O painel vertical das 5 unidades não-identificadas elas se situam lado a lado 

uma das outras ocupando a borda superior da parede vertical a NE. A linha sinuosa 

parece estar isolada na face vertical a Oeste, mas sua finalização em um apêndice não 

definido, pode indicar uma interação cenográfica com outra figura não-identificada. A 

rocha 2, ilhada no rio, apresenta 3 figuras, sendo uma mais distante e, em princípio, 

antropomórfica, e os dois cripto-ícones se encontram lado à lado. Um detalhe é q ue o 

quadrado apresenta-se na posição vertical com a face vista em posição natural, mas o 

círculo concêntrico com a face interna apresenta-se deitado para esquerda com a face se 

projetando para o lado do quadrado e em oposição o apêndice retilíneo se projetando 

para a direita em direção ao antropomorfo mais distante. 

Sintaxe 3 – Geomorfologicamente e topograficamente a 5 concentrações de gravuras 

apresentam-se diferentemente. Uma delas é invisível ao rio, pois estando em plano 

horizontal no topo do afloramento, não se relaciona visualmente com ele. Os outros 

paineis nesta rocha estã em planos verticas e podem ser visiveis do rio. Os 5 NI voltados 

a NE deveriam ser visíveis a alguma distância no rio, nos sendo hoje difícil estimar 

quanto. O grafismo antropomórfico na parede N do afloramento atrás do bloco Ilhado, 

também apresenta condições de visualização do rio, porém, está hoje muito 

intemperizado também sendo dificil inferir a quanto de distância  no rio ele teria sido 

visível. O mesmo se aplica a linha sinuosa na parede Oeste, deveria ser visivel do rio a 

alguma distância, mas hoje apenas chegando-se bem perto pode se ver tais marcas. As 

gravuras no bloco ilhado estão num gradiente topogràfico-altimétrico mais baixo que as 

gravuras no afloramento ribeirinho, estando em direto contato com rio mesmo nas secas 

pronunciadas e sendo difícil sua emersão, em novembro de 2010 estavam a 50 cm da 

linha de água. Amplamente visíveis do rio voltando-se diretamente para quem navega, 

sendo possível sua visualização a uma distância de pelo menos 50 metros do bloco. 

Geologia – Arenito Nhamundá Grupo Trombetas, afloramento ribeirinho, blocos 

ilhados. 
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Cronologia – as marcas técnicas de percussão direta ainda são visíveis na linha sinuosa 

vertical Oeste, e nos dois cripto-ìcones no bloco ilhado a N. Mas não foram 

identificadas superposições nem marcas justapostas com diferentes estados de 

conservação, que pudessem indicar uma cronologia interna às gravuras do sítio. Em 

todo caso, os cripto-ícones apresentam-se melhor coservados do que a silhueta 

antropomórfica no bloco ilhado, sugerindo que seriam mais recentes. Pelas diferenças 

topogr=aficas e geomorfológicas entre o afloremento ribeirinho nua cota mais alta e o 

bloco ilhado bem mais baixo, as condições de intemperismo são bastante distintas, o 

que não permite inferir cronologia pelo estado de conservação comparando-se as 

gravuras das duas áreas no sítio. 

Tafonomia – as marcas estão relativamente bem conservadas nas gravuras que passam 

mais tempo embaixo da água no bloco ilhado, a exceção do aparente antropomorfo. 

Muito mais erodido e a erosão hidro-mec:Anica aqui parece ser mais preponderante não 

observando-se tantas acresções biológias, no painel superior em plano horizontal ocorre 

os dois fatores desagregando a superfície rochosa e portanto as gravuras. A exceção é a 

linha sinuosa na parede vertical Oeste onde as marcas de percussão direta são ainda  

visíveis. 

Quantitativos 

4 Antropomorfos 

0 Grafismos Puros (geométricos)  

3 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

0 Zoomorfos 

7 Não-Identificados 
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5.I.j. Sítio Jaú 7 (vernáculo ‘Castanheiro’) – Único sítio no rio Jaú localizado na 

margem esquerda. Coordenadas (aferição 2010- mapa) S 01º 56' 34,63919'' /W 61º 26' 

50,10371'' /Alt 16,709 m/ Erro 10 m. Contem 9 grafismos,  4 antropomorfos, 4 

geométricos e 1 não-identificado. Distribuídos em dois painéis e rochas. Um no plano 

horizontal contendo 2 antropomorfos, e outro painel vertical voltado para o rio contendo 

2 antropomorfos, 3 grafismos geométricos e 1 não-identidificado 

Perfil Gráfico Do sítio Jaú 7 (Castanheiro)  - S 01º 56' 34,63919'' /W 61º 26' 50,10371'' 

Técnica – Percussão direta visível nos dois antropomorfos horizontais e em todos os 

grafismos verticais. Os traços variam na espessura (largura) entre 0.4 cm e 1,8 cm, e na 

profundidade ficam em torno de 0,3 mm à 0.9 mm. Há inclusão de feição geomórfica 

(buracos circulares) aproveitados nos lóbulos das orelhas de um dos antropomorfos 

verticais. 

Morfologia – Os antropomorfos seguem os cânones do PSJ, com exceção de um detalhe 

particular repetido nas duas figuras verticais, elas possuem orelhas exageradamente 

grandes sinalizadas,e uma delas possue os braços fletidos para baixo o que é incomum. 

Os geométricos seguem os cânones do Ponta do Iaçá e do PSJ, uma forma abstrata, no 

entanto, é singular, idiossincrática, não possuindo correlatos morfológicos, foi definida 

como forma abstrata (FA) 4, os outros dois são uma espiral simples e um quadrado com 

X interno, porém, sem as cúpulas que caracterizariam uma face dentro do X. 

Temática – Antropomórfica e geométrica 

Sintaxe 1 – A composição interna das formas antropomórficas como dito relaciona-se às 

convenções formais mais proeminentes no PSJ e até agora na amostra do Jaú. O mesmo 

pode ser dito da estrutura morfológica dos grafismos geométricos. Sendo a presença das 

orelhas exageradas única singularidade morfo-estrutural nesses antropomorfos (os 

braços fletidos para baixo seria outro aspecto incomum).  

Sintaxe 2 – na composição dos painéis os elementos verticais encontram-se claramente 

em espaço de inclusão relacionando-se por proximidade espacial, mas não por interação 

narrativa. Há um contato gráfico entre duas das figuras geométricas. As gravuras 

horizontais estão mais distantes etre si e não se encontram alinhadas num mesmo plano, 
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portanto, não se configuram num conjunto de interação cenográfica, nem por 

aproximação espacial. 

Sintaxe 3 – Paisagisticamente o painel vertical situa-se à vista dos navegantes fluviais, 

sendo possível sua visualização a uma distância de aproximadamente 40 metros do 

afloramento. Esta seria a única relação de caráter macro-espacial discernível nesse nível 

de conhecimento que dispomos sobre o sítio. 

Geologia – Arenito Prosperança, afloramento ribeirinho. 

Cronologia -  As gravuras encontram-se relativamente bem conservadas, e o caso de 

contato gráfico entre unidades geométricas não caracteriza uma superposição clara entre 

estados de conservação distintos, parecendo-nos se tratar de uma interaçã gráfica 

contemporânea. Entre geométricos e antropomorfos há uma sutil diferença nos níveis de 

erosão dos traços, sugerindo que os geométricos sejam mais recentes que os 

antropomorfos, mas a diferença não é explícita o suficiente para podermos afirmar 

categoricamente uma diferença de cronologias entre esses elementos temáticos. Outro 

aspecto que nos chamou atenção nas formas geométricas é que elas parecem em suas 

estruturas internas indicar momentos de reavivamento, com determinados trechos das 

formas apresentando marcas mais recentes renovando marcas mais intemperizadas. 

Processo que pode ser identificado, com alguma ambiguidade, nos 3 geométricos do 

painél vertical. 

Tafonomia – Erosão hidro-mecânica e muita atividade biológica cobrindo as gravuras 

integralmente no painel vertical. As marcas de reavivamento por percussão direta são 

ainda visíveis nos geométricos, mas noa ntropomorfos também podem ser identificadas 

tais marcas, porém, não seriam produto do processo de reavivamento, que 

aparentemente só acomete os grafismos geométricos. Fungos, insetos, líquens, musgos e 

cauxi (espongiário) colonizam intensamente essas gravuras. Sujeito à submersão total 

10 meses-ano. 

Quantitativos 

4 Antropomorfos 

4 Grafismos Puros (geométricos) 



 

243 

0 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

0 Zoomorfos 

1 Não-Identificados 

 

5.I.l. Sítio Jaú 8 (vernáculo ‘Ataíde’) – Laje horizontal na margem direita  do rio Jaú. 

Coordenadas (Aferição 2010 – Mapa) S 01º 53' 41,60180'' /W 61º 32' 07,38322''/ Alt 

14,065/Erro 10 m. último sítio prospectado subindo o rio Jaú. Apresenta apenas 3 

grafismos antropomórficos, mas contendo características formais muito próprias. Havia 

um assentamento humano histórico nas proximidades o que deixou inúmeras  

cicatarizes antrópicas no sítio, sobretudo assinaturas alfabéticas de nomes com diversas 

tipografias. Não foi possível identificar nenhuma data escrita, o que poderia servir de 

relógio tafonômico para os antropomorfos. Outra curiosidade sobre este sítio é a grande 

quantidade de marcas  produzidas pelas garras de felinos grandes como Panthera onca 

que abundam nesta laje. 

Perfil Gráfico do sítio Jaú 8 (Ataíde) - S 01º 53' 41,60180'' /W 61º 32' 07,38322' 

Técnica -  incisões retilíneas, e abrasões pontuais e possivelmente pequenas cúpulas 

percutidas dentro das incisões, com espessuras entre 0.3 cm e 1.0 cm com 0.5 cm de 

profundidade média 

Morfologia – 3 Figuras humanas renderizadas por outras convenções diferentes de PSJ 

e do Jaú, e inclusive de todas as outras representações antropomórficas na amostra. 

Essas representações vestem saias, uma delas com designs internos. A estrutura corporal 

também se distingue bastante com formas retangulates porém espandidas nas ancas. O 

dorso se encontra nú nas três figuras, com sinalização de mamilos. Os  traços faciais 

estão visíveis, porém há a presença de orelhas como no Jaú 7 e sobrancelhas e nariz, 

algo extremamente atípico na mostra inteira, sendo este os únicos dois casos onde esta 

composição de traços faciais ocorre. Uma outra singularidade é a convenção de 

representação das mãos em dois desses antropomorfos, um pequeno triângiulo todo 

preenchido por técnica abrasiva com 4 cúpulas formando dedos na extremidade distal 

do triângulo. Trata-se de uma convenção para mão tambpem única na amostra. 
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Temática – antropomorfos, nomes recentes e marcas de felinos. 

Sintaxe 1 -  A estrutura morfológica desses antropomorfos é singular e se distingue 

bastante do resto da amostra. Saias nas três figuras, uma convenção completamente 

exótica para mãos, e a inclusão de detalhes faciais como nariz e sobracelhas indica que 

neste sítio o fenômeno antropomórfico é sensivelmente diferente do restante da amostra. 

Detalhe, duas figuras humanas lado a lado, trata-se de um modelo em escala média, 25 

cm de altura, aproximadamente, e uma miniatura com 13 cm de altura, reproduzindo a 

mesma estrutura da figura maior. 

Sintaxe 2 – no nível da cenografia do painel, apenas duas figuras antropomórficas 

encontram-se associadas  estando a terceira mais distante desse conjunto e isolada. 

Todas se situam em plano horizontal, as duas figuras emparelhadas se orientam para NO 

e a figura isolada para Oeste. 

Sintaxe 3 -  Não há padrão discernível na topografia, mais do que a situação em plano 

horizontal, mas isso é uma condição imposta pela própria geomorfologia do 

afloramento, uma grande laje relativamente plana na margem direita do rio Jaú. 

Geologia -  Arenito Nhamundá,  Grupo Trombetas, laje horizontal  plana. 

Cronologia -  Não há superposição nesse sítio. As gravuras não se apresentam 

repatinadas severamente, nem muito marcadas pela erosão hidro-mecânica. Estados 

diferenciais de erosão também não são discerníveis com clareza entre as temáticas 

(assinaturas e antropomorfos). As marcas de nomes de pessoas apresentam um nível 

semelhante de alteração em relação aos antropomorfos, sugerindo que os mesmos não 

seriam de grande antiguidade e poderiam pré-datar as assinaturas por um intervalo de 

tempo não muito longo, podendo mesmo serem contemporâneos das assinaturas. Tais 

assinaturas poderiam ser produto da última ocupação humana no lugar que durou até o 

começo dos anos 80. Portanto, poderiam ser tão recentes quanto isso. Porém, como as 

assinaturas e os antropomorfos estão distantes na superfície rochosa fica difícil fazer 

uma comparação direta de níveis diferenciais de repatinação ou de erosão. Mas o estado 

geral dessas marcas permíte-nos afirmar que não seriam contemporâneas às marcas 

antigas de percussão direta claramente discerníveis em sítios como Jaú 7 e 6 e no PSJ, 

sendo nestas comparações as gravuras de Jaú 8 sugestivamente mais recentes.  
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Tafonomia – Incisões e marcas de percussão direta relativamente pouco erodidas e 

repatinadas marcam esse sítio. A tafonomia equivalente entre assinaturas históricas e 

marcas compondo os antropomorfos sugerem-nos que estes seriam contemporâneos 

daqueles, ou talvez um pouco mais antigos.  

Quantitativos 

3 Antropomorfos 

0 Grafismos Puros (geométricos) 

0 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

0 Zoomorfos 

0 Não-Identificados 

Quantitativos gerais do rio Jaú 

23 Antropomorfos 

14 Grafismos Puros (geométricos) 

5 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

0 Zoomorfos 

13 Não-Identificados 
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Figura 445. Mapa dos sítios do rio Jaú. 
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5.I.m. Ponta do Iaçá  (Pedral Rio Negro in Valle 2007, 2010a e 2010b) – Este sítio foi 

fundamental para entendermos que os grafismos geométricos na amostra arenítica 

possuem um comportamento diferenciado dos antropomorfos, pois a partir de PSJ 

entendíamos os antropomorfos e os geométricos como unidades cenográficas 

(sintáticas) caracterizadores de um comportamento estilístico específico. Fomos levados 

a modificar essa leitura a partir da Ponta do Iaçá, que mostra uma preponderância 

geométrica, e uma quasi-total ausência de antropomorfos, o que nos indica que 

geométricos e antropomorfos no arenito são códigos independentes, podendo ou não se 

apresentar combinados. 72 Gravuras rupestres distribuídas em 8 painéis e 4 gravuras 

isoladas ao longo de 50 metros de paredão ruiniforme arenítico de 5 a 7 metros de altura 

(do nível da água ao topo da formação em novembro de 2010) diretamente mergulhado 

no canal da margem direita do Negro, distando 2400 metros na direção NW da boca do 

Jaú e 6300 metros em linha reta da Ponta São João.  Os painéis se estendem conforme o 

paredão no sentido E/W, com pequenas variação na altura, mas mantendo a mesma 

linha da cota altimétrica  1 metro acima da base da formação rochosa em contato com o 

rio na seca, ao menos 1 grafismo estava submerso em 2010 e ocupando o plano 

horizontal na base do paredão. Apenas um painel (4) situa-se no topo da formação 5 

metros acima das cotas mínimas de vazante, mas sendo, ainda assim, submerso no pico 

da enchente. Em 2006 havíamos encontrado o sítio com uma cota de vazante mais alta, 

já no início do processo de enchente em fins de novembro daquele ano, e  identificamos 

4 painéis nesse sítio estando um em S 01° 53' 01.2" W 061° 26' 35.5" no extremo E, 

outro 35 metros a W deste, em S 01° 53' 01.1" W 061° 26' 36.6" e uma terceira há 10 

metros W desta última em S 01° 53' 01.1" W 061° 26' 36.9" marcando o extremo W do 

conjunto.  Em 2010 reencontramos o sítio numa seca mais significativa estando a cota 

hidrométrica bem mais baixa que em 2006. Foram identificados nesse vistoria 8 painéis 

totais e quatro grafismos isolados, estando um deles submerso e outro abrigado dentro 

de uma cavidade rochosa na base do paredão. Novas aferições forma tomadas, assim: 

painel 1 – S - 01 53' 01,08000'' W 61 26' 36,61042'', alt. 5,894 m, erro 13 metros; painel 

2 – S 01 53' 01,19436'' W 61 26' 35,58508'', alt. 20,073, erro 11 metros; painel 3 – S 01 

53' 00,95839'' W 61 26' 36,02231'', alt.  16,949, erro 9 metros; painel 4 – S 01 53' 

01,41946'' W -61 26' 36,74530'', alt. 23,197, erro 7 metros; painel 5 – S 01 53' 

01,05374'' W -61 26' 37,01084'', alt. 17,430, erro 8 metros; painel 6 – S 01 53' 

00,92942'' W 61 26' 36,76401'', alt. 5,894 metros, erro 13 metros; painel 7 – S 01 53' 

00,92339'' W 61 26' 36,35544'', alt. 14,065, erro 9 metros; painel 8 – S 01 53' 00,88446'' 
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W 61 26' 36,29177'', alt. 38,338 metros; erro 15 metros. Apresenta um conjunto massivo 

de grafismos geométricos (alguns puros e outros mais ambíguos, formas intermediárias 

entre o geométrico puro e o figurativo geométrico (Pessis 2002:44), a essa classe 

ambígua demos o nome de cripto-ícones (antropomórficos e zoomórficos), isto é, 

representações figurativas geometricamente estilizadas ao ponto de não permitir 

identificação temática. Antropomorfos de corpo inteiro seguindo os cânones do PSJ –

Jaú ocorrem em dois casos, outras 2 manifestações são apenas cabeças (faces) 

geometrizadas, uma lozangular concêntrica com cúpulas centrais, uma redonda 

concêntrica com um segundo apêndice cefálico menor. Nesse aspecto, da supremacia 

geométrica e do fenômeno cripto-icônico este sítio destoa significativamente da amostra 

arenítica.  

Perfil Gráfico do sítio Ponta do Iaçá 

Técnica - há verificado emprego de percussão direta nos painéis 1, 4, 5, 6, 7 e 8 o que 

permitir inferir com justa causa que essa é a técnica predominante no sítio. Há, contudo, 

nos painéis 1, 4, 5 e 7 marcas que podem ter sido executadas por percussão indireta. 

Não foram detectadas marcas de abrasão (raspagem ou polimento) neste sítio, nem 

polidores fixos. 

Morfologia – Gravuras apresentam-se na sua maioria não-reconhecíveis. 5 motivos com 

características antropomórficas, no entanto, respondem pelo elemento figurativo 

reconhecível neste sítio.  Aqui foi definido o problema morfológico dos cripto-ícones. 

São grafismos em princípio geométricos, não representacionais, não-icônicos, mas que 

‘escondem’ uma forma figurativa implícita. Normalmente faces esquemáticas, ou 

inseridas em formas geométricas como quadrados, lozangos, círculos concêntricos com 

duas a três cúpulas na parte central, também figuras inteiras no formato stick figures (2) 

ou renderizadas como espirais antropomórficas (2) dentro de molduras quadradas, 

‘espiral serpentiforme’ também figuram no repertório de cripto-ícones indicando que 

este sistema de codificação também se manifesta zoomorficamente. O que os destingue 

é essa forma de referenciação ambígua entre um geométrico, que pode ser também um 

antropomorfo (é o caso holótipo das espirais quádruplas com braços  da rocha 17 do 

PSJ) ou zoomorfo. Sugerindo que sua condição de conectar um significante a um 

significado passa pela ambiguidade morfológica na codificação geométrica de uma 

mensagem icônica. Esta condição, em princípio, os diferencia dos geométricos puros e 
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dos figurativos icônicos intrínsecamente, sua maior concentração é no PSJ são 27 no 

total, espirais quádruplas e duplas antropomórficas, e círculos concêntricos com cúpulas 

(faces) centrais predominam. Em Jaú 6 temos dois exemplares emblemáticos na Rocha 

2, ilhada (um quadrado com X no meio e círculo concêntrico pedunculado ‘deitado’, 

ambos com faces nas respectivas partes superiores). Em Iaçá o fenômeno se torna mais 

expressivo, não pela quantidade, mas, com a quasi-total ausência de antropomorfos, os 

cripto-ícones são perceptivamente contrastados com uma maioria geométrica pura, e o 

caráter figurativo deles, implícito, emerge e se torna mais evidente
78

.  

Temática – Grafismos puros predominam (32%), cripto-ícones vêm em segundo lugar 

com 21 %, antropomorfos em terceiro com 4 unidades (5.6%), ausência total de 

zoomorfos. Não-identificados correspondem a 37.5 % do conjunto rupestre do sítio. 

Sintaxe 1 – As figuras são constituídas por diversos elementos geométricos, como 

espirais, quadrados, lozangos, cúpulas, linhas sinuosas, linhas retas,  linhas retas 

cruzadas, círculos, círculos concêntricos. 

Sintaxe 2 – Os painéis apresentam-se em geral apinhados de grafismos, mais do que os 

painéis antropomórficos e geométricos do PSJ e do Jaú. Exceção são os painéis 2, 4, 6 e 

7, com grafismos mais separados no espaço gráfico. Grafismos isolados ocorrem nas 

extremidades do sítio a leste e a oeste, geométricos dentro de molduras quadradas, que 

podem ser  cripto-ícones antropomórficos, um no chão e outro na parede vertical. Mais 

duas figuras isoladas se situam entre os painéis 3 e 7, ambos podem ser cripto-ícones 

antropomórficos, uma no chão submersa e outra em bloco sobre nicho abrigado na base 

do paredão. 

Sintaxe 3 – As gravuras ao longo do paredão estão todas dispostas para o rio. Menos o 

painel 4 na parte superior da formação, que encontra-se abrigado num pequeno nicho 

cuja face rochosa gravada se volta para oeste, lateral esquerda (de fente para o rio) do 

                                                           
78

 Uma última palavra sobre esta convenção do mostrar-escondendo, ou esconder-mostrando, nos remete 

à crítica da noção de sobrenatural de Fortes (1966; apud Rappaport 1999:48): “...the term supernatural is 

an artifact of literate cultures (...) the actor, in tribal societies at least, sees the world as composed of the 

patent and hidden - or occult - which present themselves in mixed sequences and which are interwoven 

into a unified reality.” Achamos que o fenômeno cripto-icônico expressa essa ambivalência simbólica, 

própria de uma leitura ‘hipernatural’ do mundo onde o mostrado e o invísivel negociam uma existência 

material e  cognitiva na rocha e na forma gráfica. 
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sítio. Essa relação de imediata conexão com o rio, é diferente aqui no Iaçá, em relação à 

PSJ e ao Jaú (talvez menos em relação a Jaú 6 e 7). A formação rochosa megulha 

diretamente dentro do Negro tornando as gravuras no paredão superexpostas à 

visualização fluvial de maneira mais explícita que em PSJ, por exemplo. alguns painéis 

são visíveis há mais de 50 metros de distância da rocha (e.g., Painel 1). Outro detalhe é 

a proximidade desta formação com um dique de diabásio extensivo que dista 25 metros 

a SE do extremos E do sítio. Entre a emerção do dique que chega a 6 metros acima do 

nível do rio (em novembro de 2010) e o afloramento arenítico forma-se um estreito vale 

em U com diabásio de um lado e arenito do outro que penetra cerca de 50 metros 

adentos das formações.  Esta seria uma área propícia no sítio para acúmulo de pessoas 

na seca, fora do sítio na sua lateral leste, ou para a instalação de um porto na estação de 

enchente.Neste aspecto, geomorfologicamente Iaça e PSJ são bastante diferentes em sua 

capacidade de carga e possibilidades coreográficas, de performances corporais 

humanas. PSj é extenso com muitos espaços abertos amplos entre os blocos gravados 

permitindo o desenvolvimento de muitas ações sociais coletivas agregacionais naquele 

espaço (e.g., ver Conkey 1980, sobre aggregational sites como Altamira na Espanha). 

Em Iaçá tais possibilidades são muito reduzidas, pois, geomorfologicamente o paredão 

contendo os painéis mergulha diretamente no rio, não havendo espaço para alocação de 

muitas pessoas próximas às gravuras. Porém, próximo ao dique de diabásio há na 

periferia leste do sítio, que como sugerimos, pode ter sido usado como um espaço de 

agregação de pessoas, por algum propósito relacionado ao sítio dada a proximidades 

espacial enre as estruturas geomorfológicas; e, ou, pode ter servido de porto na cheia. 

Observamos que no PSJ também observa-se um dique de diabásio no extremos Oeste do 

Sítio também numa área bem aberta, PSj no entanto, é uma unidade geomorfológica 

‘aberta’ como um todo, não estando talsituação relacionada ao dique, como está no Iaçá. 

Geologia – Arenito Prosperança em comunicação pessoal com Reis e Marmos (2006) 

em visita acompanhada ao sítio. Porém, no relatório do levantamento geológico na área, 

dos mesmos autores, em uma foto do dique de diabásio na lateral do sítio, apresenta-se 

uma legenda sinalizando a formação rochosa arenítica como sendo Nhamundá.  

Cronologia – O painel 1 apresenta diversos estados de conservação nas mesmas figuras.  

Que pode indicar erosão diferencial, mas também pode indicar diferentes cronologias 

para diferentes grafismos. Superposições são evitadas, apesar de alguns painéis 
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conterem muitos grafismos relativamente apinhados, o contato gráfico não é frequente. 

Um caso de superposição de marcas ocorre no painel 1 onde em um dos grafismos 

cripto-icônicos antropomórficos há um risco inciso  superposto a gravura indicando uma 

antiga intervenção sobre a mesma. Painéis 2 e 3 estão completamente erodidos, bem 

como, painéis 6, 7, 8 severamente erodidos. 5, 1 e 4 são os painéis em melhor estado de 

conservação. No painel 4 observa-se uma rara repatinação diferencial num mesmo 

grafismo, indicando que ele sofreu dois momentos separados no tempo de intervenção 

técnica para a composição de sua forma. É raro, pois as repatinações areníticas, são 

facilmente removidas pela erosão hidro-mecânica, denotando que o painel superior da 

Ponta do Iaçá é relativamente menos atingido pelas correntes do rio Negro, do que os 

painéis inferiores na base da formação. O painel 4 mostra que o sítio foi visitado mais 

de uma vez para a confecção de gravuras num  intervalo de tempo considerável. Tal 

fato, sugere que se os painéis apinhados e erodidos, referenciando-se pelo painel 4, 

foram confeccionados igualmente em diversos momentos, então, muitos momentos de 

confecção de gravuras se sucederam ali, possivelmente várias visitas ocorreram para a 

confecção de gravuras e reavivamento das velhas formas. Um detalhe tafonômico, com 

implicações cronológicas, é que o rio tem erodido sistematicamente o córtex arenítico 

antigo (marrom escuro, oxidado, brilhoso) sobre o qual as gravuras foram executadas 

(e.g., painel 1 e 5). Esse córtex não pode ter se formado num ambiente como o atual, 

que o está removendo, mas num ambiente em que aquelas superfícies não estavam 

sendo lavadas e erodidas sazonalmente, ano após ano, pelas correntes fluviais. Ao 

contrário, um córtex como esse que diagnosticamos no arenito de Iaçá se forma em 

ambientes relativamente mais seco, mais hidrofóbico que o atual. Portanto, há uma 

possibilidade de utilizarmos a formação desse córtex arenítico como um marcador 

paleoambiental e cronológico para as gravuras, pois elas foram executadas sobre ele, 

antes que ele começasse a ser erodido, portanto, antes do ambiente e clima estabilizarem 

como na atualidade (ver discussão na caracterização paleoecológica da área acerca 

desses pontos).  

Tafonomia -  Intemperismo físico, em que o principal fenômeno é a erosão hidro-

mecânica da superfície cortical arenítica. Num único grafismo no painel 4, na parte 

superior da formação, há um processo de repatinação denunciando dois momentos 

claramente distintivos e separados no tempo de constituição e modificação de uma 

forma gráfica, nesses grafismo a percussão direta está  muito bem situada de maneira à 
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permitir um fácil diagnóstico. Se constituindo, o painel quatro no mais bem conservado 

deste sítio, devido à sua posição no topo da estrutura arenítica, e portanto, menos 

susceptível ao arraste das correntes do rio na cheia. De maneira geral, o córtex arenítico 

sobre o qual as gravuras foram executadas está praticamente todo removido da 

superfície da formação. Nos painéis quando ainda temos o córtex preservado (marrom 

escuro oxidado e brilhoso) as gravuras apresentam-se melhor conservadas, permitindo-

se visualizar as marcas técnicas originais, basicamente percussão direta. Embora, sejam 

raros esse trechos corticais, mostram que as  gravuras foram executadas sobre  ele, 

tendo, portanto, aí implicações cronológicas e paleoecológicas. 

Quantitativos 72 unidades 

4 Antropomorfos (5.6%) 

23 Grafismos Puros (geométricos – 32%) 

15 Cripto-ìcones (figurativos geométricos – 21%) 

0 Zoomorfos 

27 Não-Identificados (37.5%) 
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Figura 45. Mapa da Ponta do Iaçá. 
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5.I.n. Sítio Unini 2 –  Este foi o primeiro sítio granítico encontrado, fotografado e 

analisado na amostra. Foi a partir dele que detectamos uma ruptura técnico-

morfológico-temático-sintática e geológica na área de pesquisa. O nome do rio e do 

sítio, ‘Unini’ batiza também um dos fenômenos estilísticos que estamos classificando, o 

perfil estilístico Unini, caracterizado por uma predominância zoomórfica, uma quase 

total ausência de grafismos geométricos, e presença de um fenômeno antropomórfico 

minoritário associado aos zoomorfos, mas com propridades comportamentais muito 

distintas dos antropomorfos areníticos.  Este conjunto geral de características é 

homogeneamente disperso na província granítica. Em Unini 2 detectamos 31 gravuras 

rupestres distribuídas em 3 rochas, afloramentos graníticos (Rosáceo, proterozóico, 

complexo Jauaperi), na margem esquerda da primeira cachoeira do rio Unini. Em cada 

rocha as gravuras ocupam as mesma faces contínuas e podem ser equacionadas a 

painéis, à exceção da rocha 3, onde duas faces distintas do bloco rochoso apresentam 

gravuras, e portanto temos aí dois painéis. Dois dos 4 painéis (em 2 das rochas) se 

dispõem próximas distantes 7 metros a N uma da outra e referenciadas, portanto, no 

mesmo ponto S 01° 40’ 12.8 “W 061° 47' 32.2” (S 01º 40' 12,85996'' W 61º 47' 

32,16607'', alt. 18,631 metros, erro 8 metros, na aferição de 2010). Esta coordenada 

marca o extremo E do sítio. Distando 70 metros direção W encontra-se outra 

concentração nas coordenadas S 01° 40’ 13.0” W 061° 47' 34.6" (S 01 40' 13,25012'' W 

61 47' 34,62562'' alt. 23,918 metros, erro 10 metros, na aferição de 2010) marcando o 

extremo W do conjunto. Quase totalmente sujeito à submersão 9 meses ano (é possível 

que a rocha 2 não seja coberta totalmente pela água, uma vez que seu bio layer está 

plenamente ocupado por colônias micro-vegetais verde a marrom escuro o que difere da 

pátina que cobrem as gravras graníticas que ficam 9 meses submersas, indicando que se 

o conjunto da rocha 2 sofre submersão, ela deve ser em tempo significativamente 

inferior. Este conjunto apresenta uma massiva concentração de zoomorfos 

representando diversas espécies animais executados em grandes dimensões (superiores 

à meio metro metro de área, em média) em pelo menos dois de seus momentos gráficos. 

Há no painel (rocha 1) uma seqüência de antropomorfos frontais lado a lado 

apresentados em contato gráfico pelos braços, uma performance não constatada no 

fenômeno antropórfico arenítico. Sendo esta manifestação muito mais repatinada e 

visivelmente mais antiga que os zoomorfos. Ou seja, neste sítio é possível distinguir 

diferentes momentos gráficos, cronologias a partir de estados de repatinação 

diferenciados e superposições, que se distinguem também por temáticas completamente 
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diferentes. Tecnicamente o contraste com relação ao restante amostral (arenítico) é 

perceptível, percussão direta e indireta, possivelmente, seguida de abrasão variada (de 

polimento à raspagem direta sem percussão). Algumas unidades gráficas parecem ter 

sido recorrentemente reavivadas em detrimento de outras mais apagadas.  

Perfil Gráfico do sítio Unini 2 

Técnica Abrasiva, raspagem superficial a polimento. Em algumas figuras é possível, a 

julgar pela largura, profundidade e textura de traço, que técnicas percussivas tenhas sido 

empregadas para a primeira abertura do traço no córtex granítico, e posteriormente 

tenham sido polidas. O exercício replicante no granito Jauaperi, mostrou que para 

atingir a aparência das marcas técnicas enconradas na maior parte das figuras de Unini 

2, a ténica mista, percussão direta e polimento, é a que mais se enquadra no que temos 

visto. Uma particularidade acerca das marcas técnicas no granito, é que foi possível 

detectarmos processos de retoque e reavivamento de marcas técnicas mais antigas e de 

gravuras inteiras. Isto foi possível por uma particularidade tafonômica do granito que 

tende a formar repatinações corticais sobre as gravuras. Isto permite identificr os 

diversos momentos técnicos que compuseram os paineis intercalados por intervalos 

consideráveis de tempo até um novo momento de intervenção. Num mesmo desenho é 

possível detectarmos trechos com índices, visualmente discerníveis de repatinação 

diferencial, o que sugere que partes das morfologias sofreram intervenções técnicas 

posteriores. Este fenômeno será bastante comum nas rochas graníticas, mas não 

sabemos ao certo, se se trata de uma questão tafonômica que favorece a sobrevivência e 

a detecção do fenômeno no granito, ou se é uma escolha cultural, social, individual de 

reavivar apenas determinado tipo de gravura, num determinado tipo de rocha, numa 

determinada área. 

Morfologia – Os zoomorfos aparecem seguindo duas convenções morfológicas básicas: 

(1) uma icônica (e.g., figurativo analítico in Pessis 2002) próximo a uma perspectiva 

representacional realista, inclusive no tamanho das gravuras que tendem a ser grandes, 

não raro ultrapassando 1 metro de comprimento, e integralmente preenchidas dentro dos 

troncos (cabeças e membros) e perfilados; (2) e uma apresentação gráfica mais 

esquemática (economia de traços, atendo-se a uma ‘essência’ identificatória [figurativo 

esquemático in Pessis 2002])  praticamente compondo as figuras a partir de uma linha 

dorsal da ponta da cauda espiralada à cabeça, e, duas a quatro linhas fletidas e direções 
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opostas abaixo e ao centro da linha de dorso; também perfilados. Os antropomorfos 

apresentam-se indistintos, repetindo as mesmas posturas e estrutura corporal, sem 

adornos, sem detalhes anatômicos e, interessantemente, apresentando contato gráfico, as 

10 unidades se conectam pelos braços, expressando um sincronismo na ação e uma 

interação narrativa, completamente distinta de tudo que se viu de fenômeno 

antropomórfico nas rochas areniticas. Sugerimos que se conformam em um único 

grafismo-composição (não se trata do termo postulado por Guidon [1984, 1985], 

‘grafismo de composição’, mas sim de um conceito que tenta exprimir a unidade 

cenográfica entre cada antropomorfo conectado), o que parece ser, a nossos olhos, um 

padrão antropomórfico exclusivamente granítico, marcado pelo contato gráfico 

sincrônico entre formas homólogas. De qualquer maneira nosso tratamento segue sendo 

analítico nesses casos, onde cada antropomorfo da sequência é segregado, e de fato, 

cada um possui propriedades formais específicas se aumentarmos a resolução. Mas em 

termos de painel, a sensação de unidade morfológica da sequência é patente. 

Temática – Antropomorfos (10 figuras – 33 %) e zoomorfos predominante (21 figuras – 

67%). Este será, basicamente, um padrão estatístico na distribuição das temáticas no 

granito. Notar, porém, que no rio Unini não há geométricos, até onde o conhecemos, e 

fora do Unini, nos outros sítios graníticos portadores do perfil estilístico Unini, há um 

componente geométrico, minoritário, porém, significativo. 

Sintaxe 1 – Zoomorfos estão estruturalmente (em seus designs internos) arranjados 

seguindo duas convenções mais explícitas (i.e., identificáveis pelo observador externo), 

uma ‘macro-semirealista’ (grandes proporções corpóreas e anatomia ‘próxima’ ao real, 

ou que ilustra uma tentativa de emprestar atributos à forma que a identifique com um 

modelo natural) e uma ‘micro-esquemática’ (formas de tamanho reduzido e sem 

preocupação de seguir anatomia natural, ao contrário adotam um ‘receita’ específica e a 

repetem axaustivamente, até nas rochas areníticas). Nestas duas fórmulas gerais e suas 

sub-variedades locais (e.g., Zoomorfos Flautistas) há uma repetida utilização de 

determinadas soluções gráficas que, fundamentalmente, traduzem uma ‘sensação’ de 

movimento para os olhos alienígenas, que pode ter funcionado como uma ‘ilusão’ de 

movimento, de vida, para os olhos autorais e usuários (olhares nativos). Esta  ilusão de 

movimento conferida às figuras Unini, sempre perfiladas, com posturas de cabeça, de 

cauda e de membros aludindo a movimentos dinâmicos e diversos, com a devida 
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observação e conhecimento zoo-etológico, podem  servir para a distinção de  machos e 

fêmeas e de displays etológicos específicos (e.g., aviformes pernaltas em Unini 4 

caminhando com cabeças e bicos abaixados como se estivessem em ação de  de caça), 

inclusive de displays rituais animais (ver Rappaport 1999). Esta ilusão de movimento 

narrativo, que parece se desenrolar numa trajetória espaço-temporal, numa ilusão de 

ação, vai na mesma direção de postularmos esses signos como dotados de vida, de 

ânima, expressando uma interatividade gráfica e exo-gráfica, pois, envolve também a 

coreografia do observador no espaço observacional externo ao painel, ou seja, a forma 

muda quando mudamos de lugar (posto de observação). Os antropomorfos também são 

apresentados segundo este princípio de movimento, porém, especificamente em Unini 2 

os antropomorfos não se apresentam em patente movimento como os zoomorfos, é o 

caso também para uma maior antiguidade dos antropomorfos aqui neste caso, e talvez 

de estarem inseridos em um outro contexto gráfico anterior não expressando relação 

original com os zoomorfos. No entanto, a interação mediada pelo algorítimo do contato 

gráfico sincrônico entre as figuras, e a homogenização postural-gestural dos 10 

indivíduos que podem ser contados na fileira do painel 1, lado-a-lado, sugerem 

fortemente o display de uma ‘dança’ ou ‘performance ritual grupal’. O que nos remete a 

uma cena com um desenrolar espaço-temporal e, portanto, a uma narrativa. Sendo este 

caráter de movimento narrativo reconhecível pelo observador externo, um aspecto 

importante na separação entre os comportamentos visuais graníticos da areníticos.  

Sintaxe 2 -  Painel 1 está apinhado de formas zoomórficas separadas na parte meso-

superior e de um longo ‘bloco’ de imagens antropomórficas conectadas na parte 

inferior. Se vemos uma unidade nos antropomorfos, quase que lhes conferindo uma 

identidade mono-orgânica, nos zoomorfos vemos o contrário, a dispersão aleatória 

multi-direcional. Com exceção de uma sequência de 4 passeriformes de pequenas 

proporções (aproximadamente 20 cm por 10 cm) que situando-se um atrás do outro, 

perfilados, em ‘fila indiana’, parecem movimentar-se em grupo, para uma mesma 

direção. Este conjunto caracterizaria uma cena sequencial, com desdobramento espaço-

temporal, semelhante aos antropomorfos. No painel 2 observam-se três unidades 

zoomórficas, duas na fórmula ‘macro-realista’ e uma na fórmula micro-esquemática. 

Entre as duas primeiras observa-se uma superposição instrutiva pela sua legibilidade 

com dois momentos gráficos zoomórficos discerníveis, outrossim, é a forma mais 

visível ter sofrido um reavivamento seletivo, o que introduziria ambiguidade na 
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inferência cronológica. A terceira forma está severamente intemperizada, podendo-se 

traduzir no fenômeno mais antigo do painel. Esta gravura apresenta-se distante das 

outras, mais visíveis, cerca de 1  metro. Possui,  em princípio, a mesma estrutura formal 

dos outros, linha dorsal convexa, pernas fletidas em oposição e cauda espiralada. No 

painel 3 distante cerca de 70 metros destes outros, identificamos outras 3 figuras 

zoomórficas, ocupando faces distintas de um mesmo afloramento o que nos fez definir 

dois painéis distintos, um com duas imagens (aparentemente cervídeos, estando um 

praticamente inidentificável), e no outro uma única gravura zoomórfica grande, porém, 

esquematizada conforme as pequenas, com pescoço e cauda retos para cima e muito 

alongados, a figura em si de ponta a ponta tem 1,80 metros, 4 membros fletidos em 

direções opostas. Uma combinação em princípio incomum para o que entendemos ser o 

estilo, grande tamanho e  alta esquematização da forma, sendo, mais comum, as 

fórmulas macro-semirealista e micro-esquemática. 

Sintaxe 3 -  Todos os painéis estão situados na margem esquerda (sentido alto-baixo) da 

primeira cachoeira (sentido baixo-alto). Voltados para  o rio  exatamente de frente para 

a passagem estreita e encaixada da cachoeira principal por onde  as embarcações 

penetram na seca, portanto situam-se no visionando rio e os navegadores.  Todas as 

gravuras sem exceção está no plano vertical e são visíveis à longa distância, até um raio 

de 80 metros, portanto sua inserção semiótica na paisagem, como uma espécie de 

display sinalizador de amplo alcance, parece ser um comportamento razoavelmente 

discernível neste sítio, e contrasta sobremaneira com o padrão de assentamento 

geomorfológico do Unini 4 (no plano horizontal, mas isso pode se dever a fator 

tafonômico, e.g., o que está em plano vertical no arenito tem sobrevida menor do que no 

plano horizontal). 

Geologia – Rocha ígnea, granito complexo Jauaperi. Afloramentos e blocos marginais e 

ilhados na primeira cachoeira do rio Unini. Marcam o contato geológico pronunciado 

entre o escudo cristalino das Guianas e a bacia sedimentar amazônica.  o ‘epicentro’ 

dessa fronteira na área de pesquisa é entre a primeira e a segunda cachoeira (arenito) do 

rio Unini. 

Cronologia – Superposições  e repatinações diferenciais apontam para três momentos 

zoomórficos antecedidos por, pelo menos, um momento antropomórfico. 
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Tafonomia -  nas superfícies graníticas o principal processo tafonômico afetando as 

gravuras é a repaticação neo-cortical. Se no arenito o problema maior é a erosão hidro-

mecânica, aqui temos processos acrescionais, bio-químicos, intemperizando a superfície 

ígnea. Por outro lado, este processo de repatinação diferencial permite-nos fazer uma 

leitura cronológica das imagens compondo o painel, de maneira, que não é possível nas 

rochas areníticas. Este padrão tafonômico preponderante (não é o único, mas apenas o 

que conseguimos distinguir mais claramente) confere uma vantagem analítica na 

percepção da dimensão cronológica das gravuras graníticas. Há erosão atuando na 

transformação das superfícies ígneas mas parece-nos que ela está atuando noutra escala 

de tempo e numa resolução mais ampla do que a janela de sobrevida dessas gravuras 

(isto é, o período de tempo transcorrido entre a produção técnica e, ou, reavivamento-

retoque, e o registro fotográfico). O que não que dizer que não estejam afetando as 

gravuras, apenas que se trataria de um processo secundário de alteração diante da 

repatinação mais importante no meio ígneo. Portanto,  apesar de ambos os processos 

estarem ocorrendo em ambas litologias, entendemos com base no que vimos, que erosão 

é predominante no arenito e repatinação predominante no granito. 

Quantitativos 31 unidades gráficas 

10 Antropomorfos 

0 Grafismos Puros (geométricos) 

0 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

21 Zoomorfos 

0 Não-Identificados 
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Figura 46. Mapa de localização do sítio Unini 2. Autor: M. Brito. 
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5.I.o. Sítio Unini 4 – Trata-se de um conjunto de 52  gravuras rupestres encontrado no 

plano horizontal  de uma ilhota  rochosa na segunda cachoeira do rio Unini logo depois 

da comunidade de Terra Nova. Ocorre uma primazia de gravuras zoomórficas, e uma 

ausencia de grafismos geométricos Apresentam-se executados no plano horizontal 

através de percussão indireta (com instrumento percussivo de gume inferior a 1 cm) 

num dos afloramentos areníticos (arenito Prosperança) no meio do rio. Coordenadas 

1°41'51.02" S 61°50'4.93"W. Aferição 2010 (referencia mapa) S 01º 41' 51,03203'' W  

61º 50' 05,89155'', alt. 22,236 metros, erro 10 metros. Sujeito à submersão plena 10 

meses ano. 

Perfil Gráfico do Sítio Unini 4 

Técnica – percussão direta e percussão direta sobre superfície preparada (polida). 

Traços superficiais (profundida entre 0,5 cm e 1 cm e espessura entre 0.8 cm e 2.5 cm). 

Há polimento no sítio dentro de uma gravura,  uma incisão polida dentro do aviforme 2 

do painel 1 e há contato gráfico entre a cabeça de um serpentiforme1, do painel 1, e um 

grupo de estrias de polimento. E quatro grafismos circulares pedunculados encontram-

se dispersos entre os painéis (3) sempre situados dentro de zonas côncavas polidas na 

superfície rochosa. 

Morfologia – As formas neste sítio arenítico, mudam radicalmente tendo-se em vista o 

material areníticoda amostra. Em termos de elementos morfológicos a maior mudança é 

sentida na ausência dos contornos lineares substituídos pelo preenchimento interno das 

formas. A partir daqui em direção à amostra granítica, todos os troncos zoomõrficos e 

antropomórficos serão preenchidos internamente. As espirais somem, como grafismos e 

como elementos formais de outras figuras, salvo como calda de zoomorfos, onde 

adquirem sua máxima expressão nos granitos. Em Unini 4 este processo já é patente. 

Duas intrusões antropomóficas simples (face simples – olhos e boca -  e tronco bojudo 

delineado sem detalhes internos) no cânone PSJ. O terceiro antropomorfo distante 

destes espacialmente e estilisticamente trata-se de uma pequena figura esquemática de 

20 por 15 cm, tronco em linha, membros fletidos para cima e para baixo, cúpula na 

cabeça. Os zoomorfos apresentam-se renderizados por outras regras representacionais, 

outra manner of depiction, outro estilo completamente diferente. A marca registrada é o 
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naturalismo das formas e uma atenção etológica ao gestual e anatomia das figuras 

zoomórficas, em unini 4, principalmente aviformes, pernaltas de cauda curta (e.g., 

garças e maguaris), sempre representadas em terra, nunca em vôo,  vistos de perfil com 

bico e cabeça abaixados, indicando uma postura análoga à caça e alimentação na 

ecologia dos animais reais. Das 12 (doze) representações de aves 9 encontram-se nessa 

postura. O bestiário do sítio conta com figuras serpentiformes, uma delas medindo 6 

metros de segmentos de reta em zig-zag com cabeça em cúpula e cauda em espiral. 

Outro serpentiforme mergulha em uma das zonas côncavas polidas (bacias) com 

gravuras percutidas no interior. Percebe-se ao chover e acumular água nessas estruturas 

como algumas gravuras interagem, no caso deste serpentiforme no painel 3,  integrando 

a feição geomórfica na concepção do espaço gráfico, de interação cenográfica com o 

grafismo, como se representasse o contexto paisagístico ambiental de inserção da 

representação gráfica. Observou-se que, após uma chuva com a estrutura cheia de água, 

como o limite da zona polida e rebaixada encontra-se superposto pela cabeça do 

serpentiforme com seus meandros se estendendo para fora da ‘poça’, dentro desta 

encontra-se um exemplar do tipo gráfico circular pedunculado sobre bacia de polimento 

(existem 4 como este no sítio inteiro). Alguns comunitários da Resex Unini 

reconheceram  nestes traços a representação figurativa de uma raia (Seláquio). Também 

efetivaram identificação positiva para a parte frontal de um jacaré (Cayman sp.) na 

perspectiva de vista aérea). Representações de mamiferos esquemáticos e menos 

realistas que os aviformes, vistos de perfil, e em menores tamanhos, , executados 

basicamente com uma linha de dorso côncavo, cauda  em espiral curta, cabeça 

arredondada (cupular) ou em linha extensão da linha de dorso, assim como a cauda. Os 

membros são duas a quatro linhas fletidas opostas na parte inferior central da linha 

côncava, mesmo esquema zoomórfico intrusivo da rocha 65 no PSJ. Portanto, são 

diferentes espécies e estilos de zoomorfos em Unini 4 

Temática – Zoomorfos e antropomorfos 

Sintaxe 1 – Regras esquemáticas e realistas para renderização dos zoomorfos, realistas 

para aviformes, e esquemáticas para mamíferos não-identificados e serpentiformes. 3 

dos aviformes pernaltas de Unini 4 são os zoomorfos mais realistas que temos no 

universo zoomórfico integral, tendo por referência um modelo natural, morfo-etológico. 
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Sintaxe 2 - Apesar de gravados em grupos apinhados de figuras em 3 concentrações 

separadas por intervalos de assoalho rochoso não gravado, poucos grafismos parecem 

interagir  com outros de maneira reconhecivel, e praticamente cada grafismo se orienta 

para uma direção individualmente.  Poucas são as duplas ou grupos maiores próximos e 

orientados para a mesma direção, indicando comportamento gregário. Interações por 

superposição ocorrem algumas identificáveis entre espécies distintas de zoomorfos. 

Superposição entre formas circulares e bacias de polimento  e em um caso uma estria 

polida sobre gravura percutida. Há interação ainda de um serpentiforme e uma bacia de 

polimento no painel 3.  No painel 2 emblemático de Unini 4 é o contato gráfico entre 

um primata e um aviforme pernalta, não se trata de uma superposição mas de um 

contato gráfico, uma justaposição muito justa, Porém não nos é possível inferir a 

cronologia técnica a partir da micro-zona de contata, que necessita ser microfotografada 

para permitir essa desambiguação que acreditamos ser possível. Cenograficamente 

parece expressar a tônica dos zoomorfos de Unini 4, isto é, juntos porém, separados. 

Juntos no espaço gráfico mas sem interação narrativa, cada um na sua atitude gestural-

postural e etológica. Próximos mas não interatuantes. Exceção pode ser dita dos dois 

aviformes pernaltas mais realistas, que se orientam quase na mesma direção  e enquanto 

um pisa em um serpentiforme o outro dá uma bicada no mesmo zoomorfo.  

Sintaxe 3 – Os grafismos estão todos executados no plano horizontal, portanto, são 

invisíveis do rio, e parecem não tr nenhuma relação preferencial para algum aspecto da 

paisagem no entorno. No entanto é possivel, julgando-se pela interação entre 

serpetiforme e bacia de polimento, bem como, com a sistemática inclusão nessas bacias 

de figuras circulares pedunculadas, parece-nos sugerir que a micro-topografia do 

suporte rochoso está sendo usada em Unini 4  como a paisagem  natural de inserção dos 

grafismos, um micro-cosmos rochoso, um ecosistema, onde as interações etológicas 

interespecíficas e intraespecíficas ocorrem. As figuras antropomórficas não se 

relacionam às formas animais cenograficamente nem na macro-escala da área de laje 

total coberta pelas 3 concentrações de gravuras. 

Geologia – Arenito Prosperança; laje ilhada no meio do canal principal seco da segunda 

cachoeira do rio Unini cercada por outras ilhotas rochasas, mas próxima à margem 

esquerda. Em novembro de 2010 a ilha, na altura do plano de execução das gravuras 

eleváva-se 2.5 metros acima da linha de água. 
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Cronologia – diversas superposições identificáveis permítem-nos postular uma 

cronologia gráfica dividida em 3 momentos zoomórficos: (1) serpentiformes; (2) 

aviformes pernaltas realistas (3 grandes); Zoomorfos  esquemáticos menores,  a  maioria 

mamíferos NI, incluindo alguns aviformes pequenos; Há polimento anterior e posterior 

às gravuras zoomórficas. 

Tafonomia – Erosão hidro-mecânica afeta consideravelmente essas gravuras, mas por 

estarem em plano horizontal apresentam-se melhor conservadas do que as gravuras em 

planos verticais e diagonais em rochas areníticas. Há bio-acresções micro-vegetais e 

macro-vegetais, e aparentemente fúngicas. Observa-se um generalizado estado de 

desplacamento em diversos níveis por todo assoalho arenítico, tornando até o caminhar 

ao redor das gravuras perigoso em termos de conservação, pois, todo assoalho está 

instável, em termos de   micro-fraturas superficiais no córtex onde se situam as 

gravuras. Lâminas, estilhas ou lascas de 1 mm de espessura por 0.5 cm a 2 cm se 

desprendem da superficie rochosa apenas com  um passo de pessoa de 77 kg, o que 

exige máximo cuidado no deslocamento interno no sítio para não se apoiar nas gravuras 

com nenhuma parte do corpo nem objetos, nem nas suas proximidades. E nos casos 

inevitáveis para fotografia ou decalque no plastico ou frotagem, colocar anteparos que 

distribuam  o peso e impeçam contato direto de objetos pesados e do corpo com a rocha 

(foram utilizadas perneiras e papelão). 

Quantitativos - 52 unidades gráficas 

3 Antropomorfos 

4 Grafismos Puros (geométricos) 

0 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

40 Zoomorfos 

12 Passeriformes e aviformes 

5 Serpentiformes 

0 Cervídeos 



 

265 

2 Primatas  

2 Saurio 

6 Zoo NI  

5 Não-Identificados  

 

5.I.p.  Ocorrências Unini 5 e 6. Coordenadas Unini 5 - S 01º 42' 00,20820'' W 61º 50' 

09,09913'', alt. 17,910 metros, erro 9 metros; Unini 6 - S 01º 42' 02,01266'' W 61º 50' 

12,84233'', alt. 17,189 metros, erro 11 metros. Duas ocorrências, Unini 5 apresenta uma 

face antropomórfica estilizada triangular com apêndices laterais, olhos, boca e linha 

vertical central que pode representar um nariz. Percussâo direta, bem preservada, 

executado num bloco arenítico móvel, com face grtavada orientada  para SE, com cerca 

de 35 cm por 50 cm.  Unini 6, 50 metros a NO de Unini 5, apresenta dois fragmentos de 

zoomorfos esquemáticos perfilados, separados no espaço gráfico não se caracterizando 

num painel mas em duas figuras isoladas. bastante erodidas e tecnicamente 

descaracterizadas. Sugerindo que seriam mais antigos do que a face antropomórfica de 

Unini 5. Por se tratar de duas ocorrências minoritárias não as detalharemos aqui, 

seguem portanto sendo apêndices de Unini 4. A face em Unini 5 tem implicações 

interessantes e voltaremos a ela mais adiante. 

Quantitativos 

1Antropomorfos 

0 Grafismos Puros (geométricos) 

0 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

2 Zoomorfos 

Passeriformes e aviformes 

Serpentiformes 

Cervídeos 
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Primatas 

2 Mamíferos NI 

0Saurio  

0Zoo NI  

0 Não-Identificados 
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Figura 47. Mapa de localização do sítio Unini 4 e ocorrêcias Unini 5 e 6. 
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Figura 48. Croqui em planta baixa do sítio Unini 4.  
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5.I.q.  Pedra da Vovó 1 e 2 – Dois sítios graníticos num meandro do canal mais austral 

do rio Jauaperi, próximo a sua foz com o Negro. Um dos sítios situa-se no meio do 

canal, numa Ilhota rochosa (com aproximadamente 800 metros quadrados por 5 metros 

de altura, em relação ao nível de seca de novembro de 2010), portando um bloco 

triangular proeminente que sobe 5 metros da base ao topo e em sua extremidade 

superior uma deposição de, aparentemente, guano de ave confere-lhe um cume branco. 

Eis aí a origem do nome da formação, Pedra da Vovó, derivada de uma semelhança 

icônica entre a estrutura geomórfica e um corpo humanóide arqueado encimado por 

cabelos brancos. Este bloco marca distintivamente a paisagem, sendo-lhe um marco 

semiótico visto a longa distância (talvez 500 metros) não por acaso estão 

confeccionadas, ao menos, 8 gravuras nele. E nesta rocha encontramos o que veio a ser 

o primeiro token identificado do tipo zoomorfo flautista, que estamos associando ao 

perfil estilístico zoomórfico Unini. Esta não é a única rocha gravada no sítio, a 8 metros 

dela um segundo bloco mais horizontal apresenta em uma de suas faces duas outras 

gravuras numa interação gráfica narrativa, um antropomorfo e um zoomorfo. Este sítio 

foi definido como Pedra da Vovó 1, pois a 200 metros a NE desta formação encontra-se 

um alto afloramento marginal com cerca de 300 metros quadrados e 8 metros de altura, 

granítico. Nele foram detectadas 17 gravuras nas inspeções de 2008 e 2010. 

Predominam zoomorfos mas um antropomorfo costumizado (possivelmente uma 

representação de um traje de fibras) associado a uma feição geomórfica de  rachadura, 

pois empunha um objeto longelíneo paralelo ao contorno da rachadura, se conforma 

numa singularidade interessante neste sítio (definiu-se a partir deste token o tipo 

antropomorfos costumizados).  

Localização: PV1 S 01º 33' 07,87072'' W 61º 28' 22,87508'', Alt. 19,352, erro 11 metros 

(aferição de 2010); PV 2 S 01º 33' 06,99987'' W 61º 28' 14,89081'', alt. 37,377 metros 

(todas as cotas acima de 25 metros estão potencialmente erradas, em virtude de mal 

funcionamento do altímetro barométrico do aparelho, as cotas reais para essa área 

variam, de maneira geral, entre 15 e 25 metros), erro 15 metros (aferição 2010). S 

1°33'7.92"S 61°28'23.16"W UTM 20M S0669915 W9828415 Precisão: 10 m  Alt.17 m 

(aferição 2008 – PV 1). Sujeito à submersão 10 meses ano. 

Perfil Gráfico dos sítios Pedra da Vovó  1 e 2 
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Técnica – possivelmente percussão direta seguida de abrasão, de raspagem superficial à 

polimento mais profundo e largo, chegando até 4 cm de largura, sendo, no entanto, 

pouco profundos não chegando a 1 cm de profundidade. 

Morfologia – Zoomorfos seguem os mesmos padrões descritos para Unini 2. Exceção 

feita para o zoomorfo flautista da rocha 1 na Pedra da Vovó 1. Caracterizado por um 

zoomorfo (semelhante à morfologia primata, com postura semiereta, verticalizada (em 

geral, uma postura contranatura para mamíferos quadrúpedes mas não para pequenos e 

médios macacos como o guariba [Allouata spp.]), apresenta-se perfilado com cauda 

enrolada para trás (espiral), mas o que distingue o tipo é exatamente a ação 

desempenhada (uma performance) de segurar com as mãos e o braço fletido para cima 

um objeto longelíneo conectado à  estrutura cefálica, presumivelmente na boca. Este 

design (plano, projeto) antropo-zoomórfico, não só a forma, mas a ação representada (a 

forma da ação), sugere ou remete alguns paralelos ergológico-etnográficos com 

zarabatana, aerófono, cigarro e cipó de água. No entanto, a consideração em torno da 

possiblidade aerofônica tem sido particularmente boa de pensar em função da relação 

potencial com o complexo mito-ritual das flautas do Jurupari do Noroeste Amazônico. 

Trata-se pois, da conjectura do Jurupari de Pedra. Exploraremos mais adiante na Ilhas 

das Andorinhas e na Discussão esse  tópico. Ainda nesta rocha 1 (a Vovó em si) há no 

topo da formação o que passamos 2 anos pensando se tratar de um grafismo geométrico, 

bastante recorrente no arenito, a espiral dupla invertida, este token específico sendo 

quadrangular. Em 2010 depois do reencontro com a gravura e de uma nova sequência 

de exploração fotográfica de suas formas e do reexame das mesmas em laboratório, 

entendemos que a forma se ‘transformou’ em um grafismo figurativo-geométrico, um 

cripto-ícone zoomórfico primata, verticalizado, semelhante à postura do primata 

flautista imediatamente abaixo. A transformação foi radical. A renderização dos 

membros em espiral voltadas para baixo, tratou-se de um momento posterior, o 

grafismo iniciou sua história de vida como um geométrico, posteriormente foi reavivado 

e transformado em um cripto-ícone zoomórfico (e detectamos apenas 2 em toda 

amostra, este e um possível serpentiforme ‘enrolado’ no painel 5 da Ponta do Iaçá). A 

introdução do pequeno semicírculo na parte superior extrema ‘cefaliza’ a figura. Outras 

figuras bastante repatinadas e dificeis de identificar, mas ao menos dois zoomorfos 

micro-esquemáticos ocorrem entre  as duas figuras acima descritas. Rocha 2 no PV1 

apresenta um zoomorfo quadrúpede mamífero, tronco preenchido, 4 membros fletidos 
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em direções opostas tridigitais,  cauda espiralada, projeção cefálica dupla, o que 

designamos a partir de Unini 2 como fórmula macro-semirealista. Cerca de 80 cm de 

comprimento por 45 cm de largura máxima no tronco. Justaposto ao zoomorfo há um 

antropomorfo em contato gráfico com o zoomorfo, e posturalmente orientado a ele 

como em interação unidirecional. Em princípio, o zoomorfo é cenograficamente 

independente do antropomorfo, sendo-lhe aparentemente anterior. O antropomorfo tipo 

stick figure em perspectiva torcida apresenta pernas de frente tridigitadas, tronco em 

linha e braços perfilados na direção da cabeça zoomórfica segurando um ‘objeto’ que se 

conecta a uma das projeções cefálicas da estrutura. Pedra da Vovó 2, com 8 painéis 

apresentando seis zoomorfos macro-semirealistas, cinco dos quais quadrúpedes tipo-

mamífero e um aviforme pernalta. quatro formas geométricas um círculo concêntrico 

pedunculado e um círculo linear pedunculado, Uma espiral dupla inverida em contorno 

duplo e proporções agigantadas (cerca de 1,60 de comprimento por 40 cm de lagura), e 

uma figura híbrida que pode ser reconsiderada como alta esquematização de um 

antropomorfo costumizado. Além desses, 2 outros grafismos não-identificados se 

conformam em clusters de linhas verticais que descem ao longo das superfícies de dois 

blocos verticais fusiformes, trata-se de um fenômeno muito específico, que ainda não 

conseguimos equacionar, mas podem ser representações de trajes de palha e nesse caso 

as feições geomórficas desses blocos ganhariam valor de antropomorfos. Embora pareça 

extrema e desproposital tal interpretação, temos indicadores adicionais neste sítio que 

permitem-nos fazer tal conjectura. Na parte posterior do afloramento não visível do rio 

encontra-se o único grafismo antropomórfico detectado neste sítio. Este grafismo 

apresenta-se ‘costumizado’ com linhas verticais estreitas ao longo de todo tronco 

retangular, com face simples encimando a estrutura, e portando um objeto longelíneo 

vertical na mão esquerda cujo design acompanha a feição de uma rachadura larga e 

profunda. Estamos inclinados a postular que figuras com trajes costumizados de ‘fibras’ 

podem estar associados de maneira não aleatória com tais feições geomórficas. A 

estrutura cefálica separa o guardião do inframundo, o caronte ameríndio, dos ‘geo-

antropomorfos’ costumizados nos blocos mencionados, porém, decodificamos tais 

blocos como antropomorfos em função de um quarto elemento presente no sítio que 

apresenta uma forma fusiforme cilíndrica preenchida por linhas verticais, o mesmo 

padrão da costumização do antropomorfo, porém, acéfalo, tratando-se de uma estrutura 

bidimensional análoga na forma ao que é atingido tridimensionalmente nas feições geo-



 

272 

antropomórficas costumizadas. Parecendo-nos que as quadro manifestações podem ser 

analisadas como um grupo de transformação (Lévi-Strauss 1963) antropomórfico. 

Temática – Zoomórfica (40%), geométrica (16%), figurativo geométrico (4%),                                                      

antropomórfica (16%) 

Sintaxe 1 -   As mesmas convenções intra-morfológicas de Unini 2 mais as 

especificações descritas acima na Morfologia.          

Sintaxe 2 – zoomorfos não se articulam em cenas, ou interações narrativas, na rocha 2 

de PV 1, o que temos é um zoomorfo ‘autista’ cenograficamente com a imposição de 

um grafismo antropomórfico menor em contato gráfico com a figura maior, neste caso, 

a interação deliberada parte do antropomorfo, mas cenograficamente o zoomorfo é 

independente. Na rocha 1 do mesmo sítio o ‘primata flautista’ excuta uma ação, 

portanto, apresenta uma noção de temporalidade narrativa, indica uma performance, um 

verbo, uma efetivação de uma potencialidade, de um poder. A ação congelada na 

gravura é a perpetuação do poder da performance, de seu constante reexercício. Neste 

aspecto a gravura é um composto entre dois sujeitos gráficos, o primata e a flauta, e 

entre eles ocorre uma interação de caráter cenográfico. O grafismo acima, figurativo 

geométrico, Possui uma diacronia interna legível, uma transformação morfo-temática e, 

por certo, conceitual, de geométrico para cripto-ícone zoomórfico. Na fase geométrica 

parece se tratar de uma performance independente do ‘flautista’ mas sua conversão ao 

zoomorfismo geométrico, verticalizado, cauda espiralada quadrada, parece indicar um 

retorno ao conceito zoomórfico na Vovó, uma ‘viagem de volta’ ao bestiário mítico, 

depois de um disrupção abstrata. A rocha 1 de PV 1 apresenta uma sequência de 

transformações ainda legíveis, o que permite inferirmos essas relações enre as duas 

formas mais visiveis do painel, o primata flautista e o cripto-ícone zoomórfico. Em PV 

2, no painel 2 temos um zoomorfo macro-semirealista associado a um círculo 

concêntrico pedunculado, não há níveis distintos de repatinação sugerindo 

contemporaneidade entre as formas. Mas não é possível inferir interação narrativa, ou 

dinâmica, uma vez que não possuímos parâmetros cognitivos para avaliar tais 

marcadores num grafismo geométrico não-reconhecível, apenas no zoomorfo, ou seja, 

cenograficamente ambos podem ter vida independente. Os outros zoomorfos 

apresentam-se solitários. Bem como, o antropomorfo costumizado associado à feição 

geomórfica de rachadura (painel 7). No painel 8 temos um conjunto de três figuras a 
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grande espiral dupla invertida, e em princípio dois grafismos geométricos, um círculo 

linear pedunculado e a seu lado, uma forma fusiforme preenchido com o mesmo 

pçadrão de linhas do antropomorfo costumizado, também identificado em dois grandes 

blocos no topo da formação, que apresentam o mesmo padrão de linhas decorando suas 

superfícies verticais e diagonais. A figura referida no painel 8 apesar de possuir o 

mesmo padrão decorativo, não possui a mesma forma, sendo, portanto, seu 

enquadramento antropomórfico bastante ambíguo, prefe,rimos mantê-la como unidade 

geométrica e não convertê-la num cripto-ícone antropomórfico, uma vez que o padrão 

de linhas verticais paralelas apenas ocorre em figuras antropomórficas costumizadas nas 

rochas graníticas (mais dois exenplares no Guariba 2 e mais dois em Santa Helena), esta 

questão não está satisfatoriamente resolvida e demandará mais esforço intelectual e 

amostral. 

Sintaxe 3 – na paisagem  PV 1 se destaca por estar no meio do canal, e as gravuras 

estarem voltadas, na rocha 1, para quem está subindo o canal, como se uma mensagem 

dirigida para quem está vindo do sistema Rionegrino (Aruak) e penetrando no sistema 

Jauaperino (Karib) contra a corrente. A rocha 2 volta-se para o SO e tanto que sobe 

quanto quem desce passa em frente ao painel, as figuras são visíveis a uma distância 

aproximada de 30 metros das rochas. PV 2 não encontra-se tão exposto aos navegantes, 

sendo necessário ir à margem esquerda de quem desce para vê-lo. O painel 2 com o 

zoomorfo macro-semirealista e o círculo concêntrico pedunculado, que comunitários 

jauaperinos chamam de ‘raia’ (interessantemente comunitários ‘Uninienses’ 

relacionaram o flautista de PV1 ao cipó de água e não à flauta [anônimo, com. pess. 

2011). Na parte posterior do matacão granítico onde temos os painéis 7 e 8, ambos 

voltam-se um para o outro, não sendo visíveis do rio, estando o antropomorfo 

costumizado da rachadura de frente para a grande espiral dupla invertida. 

Geologia – Granito do Complexo Jauaperi.  Ilhota rochosa em PV1 e afloramento 

ribeirinho (matacão). Há uma zona de mineração de brita na parte posterior de PV2  

(aparentemente ativa). 

Cronologia – Na rocha 1 de PV 1 temos uma sequência de pelo menos quatro momentos 

zoomórficos, um geométrico e um cripto-icônico zoomórfico. Sendo o flautista o último 

momento zoomórfico (antropo-zoo). Na rocha 2 provavelmente temos uma sequencia 

zoomórfica macro-semirealista sucedida por um momento antropomórfico, em clara 
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reação cenográfica ao primeiro momento. Como se o antropomorfo estivesse a mercê 

cognitiva da agência do zoomorfo (mas aqui rompemos a frágil membrana da conjectura   

rumo à especulação). PV 2 não apresenta superposições e nem estados de conservação 

(repatinação) diferenciais entre figuras, sendo a inferência de caráter cronológico a 

partir desses indicadores, inviável neste sítio, pelo menos até onde o entendemos. 

Tafonomia – Repatinação intensa por acresções biológicas micro-vegetais, fúngicas, 

espongiárias e de outras classes de organismos, bem como, de origem mineral, 

sedimento síltico imiscuído no cauxi,  o que torna a estadia demorada no sítio bastante 

incômoda, em função da reação urticante provocada pelo contato com essa poeira de 

nanocristais (espículas) de silício espongiário, abundantes no sítio cobrindo todas as 

supefícies rochosas (em novembro de 2010), além de guano de pássaros. 

Quantitativos PV1 - 8 unidades gráficas 

1 Antropomorfos 

0 Grafismos Puros (geométricos) 

1 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

4 Zoomorfos 

2 Não-Identificados 

Quantitativos PV 2 - 17 unidades gráficas 

2 Antropomorfos 

4 Grafismos Puros (geométricos) 

0 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

6 Zoomorfos 

5 Não-Identificados 
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Figura 41. Mapa de localização do sítio Pedra da Vovó. Autor M. Brito. 
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5.I.r. São Pedro -  Trata-se de um afloramento granítico na margem esquerda do baixo 

rio Jauaperi 700 metros à jusante da comunidade São Pedro (TPI com estruturas 

monticulares). Apresenta apenas um painel gráfico contendo 3 unidades geométricas, 

semelhantes ao tipo ‘raia’ na definição dos caboclos Jauaperinos, o mesmo motivo que 

acompanha o zoomorfo no painel 2 da Pedra da Vovó 2. Localização: 1° 4'27.36"S 

61°33'18.30"W UTM 20M S 660832 W 9881261 Precisão: 10 m  Altimetria: 17 m, 

sujeito à submerção 10 meses ano. Este sítio não foi vistoriado em 2010, e considerando 

que e novembro de 2008, quando documentamos estas gravuras, a cota hidrométrica 

estava bem mais alta, estão este sítio deve apresentar outras gravuras, Pois o mesmo se 

repetiu em todos os sítios graníticos documentados em 2008, em 2010 havia muito mais 

gravuras disponíveis à observação e ao registro. 

Perfil Gráfico do sítio rupestre São Pedro 

Técnica – Abrasiva, raspagem superficial, não há profundidae nos traços, volume, 

apenas um contraste colorimétrico e textural. É possível que tenha havido emprego de 

percussão direta antecedendo a abrasão, mas não está mais aparente, e o que se tem 

visto no sítio pode ser acomodado em raspagem superficial, talvez algum polimento 

suave. Nestes casos o que estamos considerando é uma separação técnica básica entre 

percussão (direta e indireta) e abrasão (raspagem e polimento). Se a diferença nas duas 

modalidades pecussivas é tecnicamente qualitativa, pode-se dizer que a diferença entre 

as modalidades da segunda técnica são mais quantitativas, ou seja, modificam a marca 

modifcando-se a intensidade (força aplicada) e a quantidade (número de movimentos) 

de gestos cognitivo-motores semelhantes. Porém, da mesma maneira que as diferentes 

percussões empregam ferramentas e movimentos diferentes, as diferentes técnicas 

abrasivas podem empregar diferentes acessórios e diferentes movimentos, o que 

implicaria em diferenças técnicas qualitativas também. Empírico e pragmaticamente 

falando, as quatro modalidades que parecem ser as mais significativas para as gravuras 

rupestres na área amostral, apresentam cicatrizes específicas que dadas as condições 

tafonômicas adequadas podem ser identificadas no registro rupestre, com mínima 

ambiguidade. Ainda, de todas as técnicas de gravura, a mais parcimoniosa, econômica, 

e a mais antiga no registro paleoantropológico e primata é a pecussão direta (Ling et al. 

2009), portanto, diante da constatação de uma técnica percutida, a probabilidade 

(expectativa) de ser direta é maior. Profundidade e largura de traço são critérios de 



 

277 

separação técnica ambíguos se pensados como demarcadores entre raspagem e 

polimento, bem como a textura interna, a diferença entre os dois primeiros e a terceira 

variável é que vários fatores técnicos influenciam na lagura e profundidade, e em 

relação à textura interna de traço, as assinaturas são mais específicas, portanto, menos 

ambíguas. Esses três fatores são diretamente e primordialmente alterados pela 

tafonomia,  tanto a acrescional (repatinação) quanto decrescional (erosão). Mas, 

normalmente quando encontramos tais feições (profundidade e largura) em superfíces 

polidas, implica que uma técnica percussiva, provavelmente direta, esteve envolvida em 

antecipação. Portanto, a técnica mais eficiente, que entendemos a partir de nossas 

experimentações replicantes, para penetrar o córtex granítico e abrir cicatrizes largas e 

profundas é a percussão direta. Para estruturação da forma. 

Morfologia – Trata-se aqui da morfologia dos círculos concêntricos pedunculados, dois 

apresentam-se arredondados, outro apresenta-se mais anguloso, quase quadrangular. Os 

três possuem três anéis internos e um segmento de reta proveniente da base. Mesma 

morfologia encontrada nos painéis 2 e 8 (neste apenas ocorre um círculo pedunculado) 

de PV 2. Esta forma também ocorre nos sítios areníticos, e portanto estamos inclinados 

a classificá-la como integranda ao fenômeno estilístico das gravuras geométricas 

amplamente dispersa na área de pesquisa ocorrendo em independência cenográfica de 

zoomorfos e antropomorfos. 

Temática – geométrica, porém, se a interpretação dos moradores tradicionais do 

Jauaperi for procedente, o que nunca saberemos ao certo, então essas gravuras poderiam 

ser cripto-ícones zoomórficos (raias). Assim, sua melhor categorização até o momento é 

entre os geométricos puros 

Sintaxe 1 – A constituição interna dessas unidades segue como descrito na morfologia.  

Sintaxe 2 – O painel apresenta 3 grafismos em espaço inclusivo numa superfície 

rochosa de aproximadamente 1 metro quadrado, outros dois grafismo não-identificados 

ocorrem no mesmo painel mais distanciados das 3 ‘raias’. 

Sintaxe 3 – o painel volta-se para o rio e pode ser visionado a cerca de 30 metros de 

distância. A formação, um afloramento baixo e estreito, como encontrado em novembro 

de 2008, não apresenta mais do que 20 metros de extensão e 1.50 metros de altura. 
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Geologia – Granito rosáceo, pré-proterozóico do Complexo Jauaperi do Escudo 

Cristalino das Guianas, na porção norte do Cráton Amazônico, de fato na expressçao 

mais ao sul da porção norte do Cráton (essa descrição um pouco mais detalhada vale 

para todos os sítios graníticos da amostra.) 

Cronologia – Não há superposição, mas observam-se diferentes repatinações entre as 

figuras, sobretudo entre os não-identificados e os geométricos, sendo os primeiros 

tafonomicamente quase invisíveis, repatinados quase indistintos do córtex granítico, 

portanto, seriam mais antigos. O momento geométrico parece traduzir uma produção 

sincrônica para os três grafismos, e sua unidade morfológica e possivelmente 

conceitual, parecem corroborar esta coetaneidade gráfica. 

Tafonomia – Repatinação  orgânica micro-biológica, vegetal, fúngica, espongiária e 

possivelmente outras. 

Quantitativos – 5 unidades gráficas 

0 Antropomorfos 

3 Grafismos Puros (geométricos) 

0 Cripto-ícones (figurativos geométricos) 

0 Zoomorfos 

2 Não-Identificados 
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Figura 50. Mapa de localização do sítio São Pedro. Autor: M. Brito. 
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5.I.s  Moura – Situa-se a quinhentos (500) metros a NE da comunidade de Moura no rio 

Negro, margem direita, situa-se cerca de 10 km abaixo da foz do Branco, numa linha de 

praia rochosa (granítica) que serve de porto secundário de moradias situadas atrás da 

linha de árvores acima do Pedral. Apresenta marcas de mineração recente de brita 

extensivamente espalhadas ao redor das rochas gravadas. Trata-se de fato do conjunto 

rupestre na amostra mais depredado e mal conservado por questões antrópicas, diversas 

inscrições recentes em alfabeto indu-arábico e em língua portuguesa corrente acometem 

diversos painéis. O conjunto rupestre de Moura deve tersido superior ao atualmente 

detectado, sendo possível pela proximidade dos blocos britados em relação aos blocos 

gravados, que muitas gravuras foram dinamitadas e correm risco de ainda o serem, uma 

vez que a britadeira continua moendo em Moura (veremos que no sítio Andorinhas 1 o 

mesmo se repete uma pedreira ativa moendo brita a 150 metros do sítio rupestre, numa 

área infestada de gravuras). O conjunto rupestre apresenta-se constituído por 257 

unidades distribuídas em 29 rochas gravadas organizadas em 10 áreas de concentração 

gráfica (no mapa P.1 a P.10) ao longo de 190 metros de comprimento por 20 metros de 

largura média perfazendo um polígono rupestre de 3.800 metros quadrados numa linha 

de praia rochosa sentido SO-NE,  como a encontramos exposta em novembro de 2010. 

Trata-se da mais densa concentração de gravuras por metro quadrado da amostra (com 

densidade de 0,067 unidades por metro quadrado), superando o PSJ, que possui  248 

grafismos numa área de dispersão gráfica muito maior (13.250 metros quadrados [0,018 

unidades por metro quadrado]). Coordenadas: extremo SO  - S 01º 27' 12,94054''  W 61º 

38' 02,01104'', alt. 21,996, precisão 10 metros; extremo NE -  S 01º 27' 07,64032'' W 

61º 37' 57,93080'', Alt. 22,476, precisão 10 metros. 

Perfil Gráfico do sítio rupestre Moura 

Técnica – Muito diversificada sendo a abrasão majoritária (cerca de 60% [em que, 

raspagem superficial 70%; e, polimento 30%]); É possível que parte considerável dessas 

tenham sido percutidas diretamente antes da abrasão (cerca de 35 %); Há ainda uma 

presença minoritária de percussão direta (cerca de 5 %). 

Morfologia – Diversificada. Antropomorfos com diversas apresentações gráficas, com 

elementos da amostra arenítica e do restante da granítica, mas também com elementos 

próprios. Antropo-zoomorfos com cauda estirada, tronco preenchido 4 membros 

tridigitados, frontais, à semelhança de saurios, com traços faciais ocorrem pela primeira 
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vez na amostra.  Disposições de membros e contorno de tronco, bem como, de cabeça, 

face e posturas específicas também ocorrem em dois casos, com movimento dinâmico. 

Dois Flautistas antropomórficos, com postura característica dos braços segurando objeto 

longilíneo contra a cabeça; diversas modalidades de cripto-ícones antropomórficos 

também ocorrem, um exemplar das espirais quádruplas comum no arenito e uma figura 

antropo-foliácea única (como uma folha lanceolada vertical com traços internos 

encimada por estrutura circular com traços faciais e orelhas). Grafismos Geométricos 

apresentam a mesma característica, com formas identificadas em outros sítios, como 

espirais simples e espirais duplas quadrangulares, ao mesmo tempo formas únicas, 

como espirais séptuplas conectadas. E padrões quadrados com X internos sequenciados 

graficamente conectados, comum isoladamente na Ponta do Iaçá, aqui ocorrem 

apresentados coletivamente. Mas este, como os demais sítios graníticos é um sítio onde 

o fenômeno antropomórfico é o mais expressivo e diversificado. E o mesmo que 

dissemos sobre as outras classes morfológicas, pode ser dito dos zoomorfos, aparecem 

formas exclusivas de Moura como o passeriforme em pleno vôo da rocha 27, e formas 

recorrentes em outros sítios como a fórmula micro-esquemática para quadrúpedes e  

passeriformes, comum em todos os sítios graníticos, com uma mínima expressão 

intrusiva no PSJ, e predominante em Unini 4 (ambos areníticos). A fórmula zoomórfica 

macro-semirealista ocorre minoritariamente, perfilados, tronco convexo preenchido, 

quatro membros e cauda em espiral. Antropo-zoomorfos com perfilados e cauda 

ocorrem em dois casos, e antropomorfos esquemáticos stick figures também compõem o 

acervo ainda passível de detecção e identificação. Portanto, Moura apresenta uma 

megadiversidade morfológica, técnica, e como veremos temática. 

Temática – Zoomórfica predominate (63%), geométrico (26 %); antropomorfos (8.6%); 

cripto-ícones (3.2%); antropo-zoomorfo (3.2%). Não-identificados (50.2%) 

Sintaxe 1 – diversificada com soluções estruturais recorrentes na amostra granítica e 

arenítica, bem como, soluções próprias do sítio para todas as classes morfológicas. A 

úica exclusão aparente é de antropomorfos tipo PSJ-Jaú, de resto o sítio agrupa tudo. 

Sintaxe 2 – Os painéis estão compostos por agrupamentos heterogêneos com todas as 

temáticas que ocorrem na amostra, sendo, portanto, o sítio mais diversificado 

tematicamente na área. Zoomorfos predominam nesse painéis, agrupados ou isolados, 

aves e quadrúpedes mcro-esquemáticos prodominam, junto com grafismos geométricos. 
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Sintaxe 3 – Múltipla disposição dos blocos e afloramentos e de suas respectivas faces 

gravadas, não sendo observável uma tendência explícita para visibilidade fluvial, ao 

contrário, para visualizar a maioria das gravuras é necessário se aproximar da beira com 

a embarcação e desembarcar e caminhar entre os blocos para observar as gravuras. Na 

área de concentração 10, rocha 3, um cripto-ícone antropomórfico geometricamente 

muito complexo, ímpar na amostra, encontra-se completamente submerso, mergulhando 

cerca de 80 cm para o fundo (na seca pronunciada de novembro de 2010). 

Geologia - Granito rosáceo, pré-proterozóico do Complexo Jauaperi do Escudo 

Cristalino das Guianas, na porção norte do Cráton Amazônico, de fato na expressão 

mais ao sul da porção norte do Cráton. Moura é apresentada em Stradelli (2009[1890]) 

pelo topônimo de Itá-Rendáua, i.e., pedreira em Nheengatú. 

Cronologia – Superposições e repatinações diferenciais indicam que pelo menos 3 

momentos zoomórficos podem ser identificados se superpondo em algumas rochas, um 

momento antropomórfico entre o segundo e o terceiro momento zoomórfico, e um 

momento geométrico e cripto-icônico posterior aos zoomorfos e antropomorfos. Há 

uma grande quantidade de gravuras mais antigas que os zoomorfos, mas que não podem 

mais ser identificadas.  

Tafonomia - No granito, de maneira geral, tem sido mais expressivo que no arenito,  a 

ocorrência de grande quantidade de não-identificados (NI), superior ao número de 

unidades identificadas. Em Moura chega a 50% a proporção de NI. Conjecturamos que 

isso se deve às propriedades mecano-mineralógicas da rocha suporte, que permitem uma 

sobrevida maior de gravuras antigas, consequentemente, há uma maior quantidade de 

vestígios ilegíveis preservados. Seriam como grafismos ‘moribundos’ em fase terminal 

de existência. A produção de brita imediatamente de um lado do sítio e imediatamente 

do outro lado um núcleo urbano, caracterizam Moura como altamente antropizado, 

depredado. Sendo o sítio em pior estado de conservação na amostra, não por fatores 

tafonômicos que são os mesmos dos outros sítios graníticos (e.g., com altos índices de 

repatinação micro-biológica) mas por fatores sócio-econômicos contemporâneos. 

Quantitativos  - 257unidades gráficas 

11 Antropomorfos 
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33 Grafismos Puros (geométricos) 

4 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

80 Zoomorfos 

129 Não-Identificados 
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Figura 51. Mapa de localização do sítio Moura. Autor: M. Brito. 
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5.I.t. Ilha das Andorinhas -  Trata-se de uma ilhota rochosa granítica, com um 

promontório arborizado, onde dectectamos 95 unidades gráficas dispersas em duas áreas 

de  concentração gráfica, a S e a NO da Ilha. Esta mede mais ou menos 270  por 110 

metros de área (29.700 metros quadrados), situada no meio de um do canal da margem 

direita do Negro entre as localidades de Moura e Carvoeiro. Foi visitada por Alfred 

Russell Wallace em 1850 (1979 [1889]: 129; 316) e sobre a qual ele comenta:  

“Numa ilhota pela qual passamos pudemos observar umas curiosas inscrições 

rupestres indígenas que representavam homens e animais. Essas inscrições estavam 

toscamente entalhadas no duro granito.” 

  

Mais adiante ele ainda comenta: 

“...quando me encontrava à altura da foz do rio Branco, encontrei, numa ilhota 

rochosa, numerosas figuras de homens e animais, todas de grande tamanho, entalhadas 

na duríssima rocha granítica.” 

 

Em novembro de 2008, vistoriamos o sítio pela primeira vez e identificamos 5 

rochas com gravuras, todas no setor sul da Ilha. Em novembro de 2010 retornamos à 

Ilha das Andorinhas e identificamos mais 6 rochas com gravuras, no setor S (6 rochas 

gravadas) e no setor NO (5 rochas gravadas) da ilha. Zoomorfos são majoritários, mas 

dois antropomorfos, do tipo ‘flautista’ e uma composição com vários antropomorfos de 

braços dados, também integram o corpus do sítio. Na aferição de 2008 o sítio foi 

plotado nas Coordenadas S 1°23'58.74"S W 61°44'59.82" UTM 20M 0639119 / 

9845301; precisão: 9 metros; altimetria: 18 metros. Em 2010 tiramos novas 

coordenadas com outro aparelho e outro datum. Referenciamos os dois setores da Ilha 

com gravuras a partir das rochas mais apinhadas de signos. Assim, para o setor Sul 

temos na rocha 4 (com maior concentração e diversificação de gravuras) nas 

coordenadas S 01º 23' 58,67514'' e W 61º 45' 00,21125'', alt. 23,197 metros, precisão 10 

metros. Para o setor NO tomamos como referência a rocha 10 - S 01º 23' 54,71771'' W 

61º 45' 02,40406'', alt. 22,236, precisão 8 metros. Todas as rochas sujeitas à submersão, 

pelo menos, 9 meses ano. 

Perfil Gráfico do sítio Ilha das Andorinhas 

Técnica – Abrasão é majoritária (raspagem superficial e polimento largo, porém, pouco 

profundo, respondem por 98% das gravuras do sítio). Percussão direta observada em um 

Zoomorfo Flautista isolado no setor NO, mas é possível que tenha sido empregada na 

maioria dos grafismos (posteriormente) polidos, ou raspados, tendo em vista a 
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morfologia larga, com perfil em U aberto, semelhante a que obtivemos na replicação de 

gravura granítica com a técnica mista. Uma ocorrência singular neste sítio é um 

grafismo geométrico em forma de grid executado por incisões lineares finas e 

compridas, porém já repatinadas, portanto antigas. Cobrem um campo de 

aproximadamente 1 metro quadrado de superfície rochosa (rocha 6). 

Morfologia – Zoomorfos macro-semirealistas predominam no setor Sul. Entre tais 

zoomorfos, encontramos uma figura que se assemelha a um cervídeo com uma estrutura 

cefálica pronunciada, porém mais repatinada que a ‘cabeça’, outras partes na morfologia 

desse ‘cervídeo’  apresentam-se repatinadas, sugerindo um reavivamento seletivo da 

forma, modificando-lhe os atributos originais. O olho situa-se numa feição geomórfica 

aparentemente natural  (um pequeno buraco). Este cervídeo, possivelmente ostentando 

uma galhada, pode indicar um componente faunístico exótico se pensarmos na 

perspectiva dessas representações se relacionarem à modelos naturais, e talvez, 

paleoecológicos. Juntamente com esses zoomorfos de grandes proporções e 

morfologicamente detalhados, foram constatados dois ‘flautistas’ antropomórficos 

perfilados com pernas fletidas (um dos quais apresentando adorno cefálico e sinalização 

sexual masculina) e seguidos por um zoomorfo cada, um passeriforme num caso e um 

um aparente mamífero quadrúpede em outro (rocha 4). Há uma cena antropomórfica 

coletiva contando 13 indivíduos (rocha 3), dois dos quais apresentam sinalização sexual 

masculina, encontram-se como em Unini 2, estabelecidos frontalmente com braços 

abertos e em contato gráfico, como se performando um único grafismo, um mesmo 

momento ritual compartilhado. O sentido de uma composição sincrônica e dinâmica no 

espaço-tempo novamente é invocado aqui, uma narrativa comunal, representação que 

sugere uma dança coletiva, e, ou performance ritual.  No setor NO, predominam 

zoomorfos micro-esquemáticos, passeriformes (3), quadrúpedes mamíferos (2), 

grafismos geométricos (3), um zoomorfo flautista. Não há antropomorfos nem 

zoomorfos macro-semirealistas (há 1 apenas) no setor NO. Ainda, uma singularidade do 

setor sul é um grafismo que ocorre na rocha 6, que apresenta elementos zoomórficos (4 

estruturas cefálicas e dois sets de patas fletidas, porém conectados por uma estrutura 

longelínea que liga a ponta do que seria o focinho de uma das cabeças à ponta da 

projeção cefálica de outra cabeça num espaço de inclusão inferior a um metro quadrado. 

Esta estruturação contra-natura no design da figura, que funde detalhes anatômicos de 

pelo menos 4 zoomorfos é uma idiossincrasia específica da Ilha das Andorinhas. 
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Posteriormente, observou-se uma correlação morfológica entre a estrutura geral desse 

grafismo e as posturas dos flautistas antropomórficos, em que a conexão longelínea 

entre os dois sets de patas bi-céfalas, pode representar uma flauta, ou o tronco linear de 

um antropo-zoomorfo flautista complexo, sem cauda, mas multicéfalo. O grafismo é 

complexo, demoramos 3 anos para conseguir desenvolver uma hipótese morfológica 

(visual) para ele, porém,  o nível de interpretação dessa forma, intencionalmente 

ambígua e contra-natura, permanece conjectural se comparado aos outros tokens do que 

estamos chamando de fenômeno aerofônico rupestre (os flautistas do Jurupari de Pedra), 

que se concentram exatamente na Ilha das Andorinhas, com três representantes do tipo, 

e esse possível quarto componente especial.  

Temática – As distribuições temáticas mais expressivas são: Setor sul –8 Zoomorfos 

macro-semirealistas (6 quadrúpedes e 2 aviformes pernaltas); 1 passeriforme micro-

esquemático; 2 antropomorfos flautistas; 13 antropomorfos em cena coletiva; 1 

geométrico inciso; diversos NI. Setor NO – 5 geométricos; 1 zoomorfo flautista; 2 

passeriformes micro-esquemáticos; 2 mamíferos quadrúpedes micro-esquemáticos; 1 

zoomorfo mamífero-quadrúpede macro-semirealista; diversos NI. 

Sintaxe 1 – As morfologias se estruturam seguindo os cânones zoomórficos das rochas 

graníticas, como já definido até agora por Moura, Pedra da Vovó, Unini 2 e a 

manifestação arenítica anômala de Unini 4. Na rocha 6, do setor sul da Ilha, no entanto, 

temos a singular manifestação do que parece ser um grafismo zoomórfico contra-natura 

composto por partes anatômicas de pelo menos 4 outros animais (quatro cabeças e duas 

duplas de patas fletidas na mesma direção), sem caudas e conectadas entre sim por um 

traço retilíneo entre um focinho de uma cabeça e a orelha (ou chifre) de outra cabeça, 

estrutura essa que pode ser interpretada como uma flauta. Pela primeira vez na amostra 

nos deparamos com os antropomorfos flautistas e imediatamente relacionamos essa 

aparição com o zoomorfo flautista da Pedra da Vovó 1, e um padrão começava e 

emergir em 2008. Em 2010, a Ilha das Andorinhas forneceu outro token flautista, um 

zoomorfo com cauda espiralada, menos curvilíneo que o ‘macaco’ de PV1, mais rígido 

e anguloso, visivelmente apoiado, ou sentado na própria cauda que forma um ângulo 

reto no contato entre a cauda e o suposto plano cenográfico da figura (inferido). 

Aumentando a robustez de um padrão gráfico entre a Pedra da Vovó e Ilha das 

Andorinhas, caracterizado pela expressão antropo-zoomórfico flautista dentro do 
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contexto de figuras dinâmicas em narrativas gestuais, executando uma ação que envolve 

interação entre objeto e corpo, emblematicamente zoomórfico, mas com um 

componente antropomórfico muito espicifico com diferenças sensíveis se comparado ao 

componente antropomórfico arenítico. Sobretudo a narrativa, o desenrolar de uma ação 

num espaço-tempo geo-cognitivo, isto não se vê no arenito. 

Sintaxe 2 -  A principal relação cenográfica coroada pela Ilha das Andorinhas é a íntima 

associação entre os flautistas e o bestiário zoomórfico, conferindo ao que chamamos de 

‘aerófonos de pedra’ um caráter eminentemente zoofílico, que encontra ressonância no 

registro etnográfico acerca do Jurupari do ARN (Hill e Chaumeil 2011). Fusionando-se 

intra-morfologicamente os dois conceitos nos zoomorfos flautistas e separando-os na 

rocha 4 do setor Sul, com os zoomorfos sob interação inclusiva com os flautistas 

antropomórficos. A Ilha das Andorinhas, portanto, pode-se dizer que é o sítio holótipo 

deste fenômeno na amostra.   Demais interações cenográficas incluem: interação 

coletiva de antropomorfos por contato gráfico (como em Unini 2), zoomorfos dispersos 

voltados para multiplas direções, figuras isoladas, como o cervídeo na rocha 1 (com 

feição geomórfica utilizada como olho) e o Zoomorfo flautista no painel 2 da rocha 7. 

Ainda dois passerifoems micro-esquemáticos na no topo da rocha 9, visivelmente 

dispostos como em marcha dinâmica parecem um perseguir outro. 

Sintaxe 3 – Do ponto de vista paisagístico apenas as rochas do setor sul, voltadas para 

um canal interno do rio Negro, de pouca navegabilidade na seca, próximo à margem 

direita podem ser visionadas de posição embarcada. O conjunto de afloramentos 

gravados do setor sul situa-se a esquerda do porto natural da Ilha, que dada a disposição 

das gravuras deve ter sido o mesmo utilizado pelos antigos frequentadores. Estando, 

portanto, essas estruturas relacionadas, em nosso entendimento. O setor NO é mais 

enigmático, uma vez que apenas o zoomorfo-flautista isolado apresenta-se voltado para 

NO e para o principal canal do rio (por onde navegam as embarcações de linha, os 

recreios, à distâncias de 100 a 200 metros do flanco norte da  ilha), mas suas modestas 

proporções (36 cm por 13 cm) permitem visioná-lo somente à curta distância 

(aproximadamente 15 metros). As outras 4 rochas do setor NO apresentam gravuras 

voltadas para outros blocos de maneira que para observá-las é preciso caminhar 

internamente por entre eles. Não há nessas gravuras uma orientação preferencial para 

suas supefícies de execução, nem para orientação das figuras no espaço gráfico, estando 
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aparentemente dispersas de maneira aleatória sem compor cenas, exceção talvez sejam 

os dois passeriformes aparentemente em perseguição um ao outro (rocha 9). Pela 

singularidade dos eventos gráficos na Ilha das Andorinhas estamos inclinados a 

relacioná-la com um processo de construção de hiperimagem complexa (percepto-

conceitual) associada a estados alucinatórios dos tipos 2 e 3, no modelo neuro-

psicológico de Lewis-Williams e Dowson (1988), baseado em Klüver (1938), em 

Kellog et al. (1969), Siegel e West (1975), e, em larga medida, Reichel-Dolmatoff 

(1967, 1971, 1975, 1978) e no consumo mágico-religioso de Banisteriopsis caapi, 

abundante na área. O lugar  geo-paisagístico  ilhado, separado, e suas características 

gráfico-rupestres com marcadas recorrências de hiperimagens (emocionalmente 

poderosas) entram (sugerimos) na definição de contexto ritual de produção e consumo 

de arte rupestre como proposto por Ross e Davidson (2006) a partir de Rappaport 

(1999) e explorado ademais por Layton (2000). 

Geologia - Granito rosáceo, pré-proterozóico do Complexo Jauaperi do Escudo 

Cristalino das Guianas, na porção norte do Cráton Amazônico, de fato na expressão 

mais ao sul da porção norte do Cráton.  

Cronologia – Este sítio apresenta um paradoxo na rocha 8, do setor NO. Duas gravuras, 

grafismo um geométrico e um zoomorfo quadrúpede perfilado micro-esquemático com 

graus de repatinação completamente diferentes, estando o geométrico praticamente 

indistinto do córtex granítico, informando sua antiguidade superior ao zoomorfo. Esta 

situação de cronologia mais recuada para um geométrico em relação a um zoomorfo, é 

única em toda amostra e contradiz, diversas evidências em outros sítios de repatinação 

diferencial entre geométricos e outras temáticas que situam o componente não-

reconhecível como último evento gráfico na sequência rupestre da área. Esta peça de 

evidência é enigmática e aponta para uma complexidade crono-estilística maior do que a 

que estamos atualmente conseguindo compreender. Portanto, fica sugerido que houve 

atividade rupestre geométrica no granito, anterior à imposição do sistema zoomórfico 

micro-esquemático naquelas superfícies geomórficas.  No ‘cervídeo galheiro’ da rocha 

1, observa-se um reavivamento em que a estrutura do zoomorfo é amplamente 

modificada, na cabeça, na projeção cefálica e na cauda, caracterizando dois momentos 

gráficos zoomórficos. Na rocha 2 fenômeno semelhante pode ser observado em uma das 

figuras zoomórficas (a que se situa na base do painel), em que apenas os 4 membros 
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fletidos em direções opostas foram reavivados, e se constituem numa figura geométrica 

(X em linha dupla) superposta ao zoomorfo, este ainda visível. diversos níveis de 

repatinação nos grandes zoomorfos macro-semirealistas mostram que ao menos três 

momentos diferentes de intervenção foram efetivados neste painel, em que os outros 

dois zoomorfos macro-semirealistas apresentam-se em níveis de repatinação distintos, 

do que está superposto pelo geométrico. Então apenas nesta rocha 2 podemos inferir 4 

momentos, 3 zoomórficos e um quarto momento de modificação do conceito 

zoomórfico para um conceito geométrico, reforçando apenas a estrutura gráfica das 

patas fletidas. 

Tafonomia – repatinação diferencial, micro-biológica e um componente mineral 

depositando-se lentamente sobre as gravuras e restabelecendo o córtex granítico dentro 

das antigas cicatrizes; depredação humana com inscrições de letreiros alfa-numéricos, 

remoção mecânica de partes de painéis gravados, uma das quais atinge e descaracteriza 

estruturalmente, um dos raros grafismos de cena coletiva antropomórfica que temos na 

amostra granítica. O sítio encontra-se na rota, no canal mesmo, dos barcos de 

passageiros e dos barcos pesqueiros que sobem e descem o Negro, e dista 5 quilômetros 

a NO de Moura, maior núcleo urbano entre Novo Airão e Barcelos. Enfim, o sítio é 

relativamente acessível e isso explica seu estado de conservação lamentável, semelhante 

ao estado de Moura, mas menos antropizado por intervenções contemporâneas.  

Quantitativos  - 95 unidades gráficas 

15 Antropomorfos (dois flautistas) (16%) 

6  Grafismos Puros (geométricos)  (6.4%) 

2  Antropo-Zoo (1 flautista zoomórfico, e um zoomorfo composto contra-natura) (2.2%) 

0  Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

19  Zoomorfos (20%) 

53  Não-Identificados (56%) 
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Figura 52. Mapa de localização da Ilha das Andorinhas. Autor: M. Brito. 
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5.I.u. Andorinhas 1 -  Sítio rupestre em afloramento granítico ribeirinho que dista da 

Ilha das Andorinhas 1,500 metros a oeste (à montante da Ilha). Situa-se na barra NE de 

uma reentrância na margem direita do Negro (uma baía), cujas barras distam 300 metros 

uma da outra, separadas num eixo SO-NE. Coordenadas: Andorinha 1 (29 gravuras) - 

Rocha 1  - S 01 23' 58,15252'' W 61 46' 07,70213'', Alt. 18,391 metros. Erro: 8 metros. 

Rocha 2 – S 01 23' 58,68088'' W 61 46' 08,28089'', Alt. 17,910 metros. Erro: 10 metros. 

500 metros a SE de Andorinha 1 existe uma pedreira industrial ativa moendo os 

granitos. 

Perfil Gráfico do sitio Andorinha 1 

Técnica – Abrasão, prioritariamente raspagem superficial nas rochas 1 e 2. 

Morfologia – em termos gerais, semelhante à Moura e a outros padrões graníticos. Na  

rocha 1 um grafismo geométrico, um antropo-zoomorfo sáurio, um cervídeo macro-

semirealista com cabeça voltada para trás, um antropomorfo esquemático ‘stick figure’, 

semelhante à rocha 2 de PV1. Na rocha 2, um conjunto de três antropomorfos 

esquemáticos de mãos dadas e uma das pernas tridigitadas, parecem aludir à situação 

semelhante à rocha 3 da Ilha das Andorinhas e a Unini 2, nas composições 

antropomórficas coletivas mostrando interações sincrônicas, como uma ‘dança’ e, ou, 

‘ritual’. Ao lado dos antropomorfos conectados encontra-se uma figura antropomórfica 

singular, que estamos equacionando à classe dos flautistas, este sendo porém, figurativo 

mais realista (ou um equivalente antropomórfico da fórmula macro-semirealista), 

visivelmente perfilado, possui contorno anatomicamente realista na cabeça e no tronco, 

preenchidos completamente. Segura com as duas mãos  e braços fletidos para cima um 

objeto retilíneo com aproximadamente 1,30 metros de comprimento apontado numa 

diagonal ascendente, a cerca de 30º de inclinação em relação ao plano cenográfico da 

figura antropomórfica (que em si tem cerca de 1,10 metros de comprimento). Este 

antropomorfo pela sua apresentação gráfica realista é únicao em todo universo granítico. 

No entanto, sua narratividade gestual e postural, executando uma ação iconicamente 

reconhecível associada a um objeto, equacionável morfologicamente a um aerófono, ou 

a uma zarabatana (este é o caso de maior ambiguidade morfológica e postural na 

fronteira identitária entre aerófono e zarabatana (flautas que soltam dardos de feitiço e 

de doença, que são o som emitido,  podendo-se pensar em um som envenenado, ou 
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envenenador (e.g., Wright [1998] fala da ambiguidade mito cosmológica flauta-

zarabatana entre os Baniwa do rio Ayari, ARN). 

Temática -  primeiro sítio granítico em que Zoomorfos são minoritários (1 unidade); 

antropomorfos predominam (1 na rocha 1 e 5 na rocha 2); seguidos por grafismos 

geométricos ( 2 na rocha 1).  

Sintaxe 1 – Obedece aos cânones gerais das apresentações gráficas graníticas. O 

grafismo geométrico da rocha 1 apresenta uma forma única, mas em linhas gerais, é 

equivalente aos geométricos que apresentam espirais em sua morfologia, comuns nos 

granitos e arenitos. O antropomorfo flautista da rocha 2, morfo-estruturamente, 

apresenta uma sofisticação anatômica singular, não há figura antropomórfica com esse 

tipo de design, normalmente o fenômeno antropomórfico granítico é tão esquemático e 

estilizado quanto os arenítico, porém divergindo nos cânones formais, nas modalidades 

de apresentação gráfica. O flautista de Andorinha 1, parece importar o mesmo cuidado 

anatômico no contorno da forma empregado nas formas animais grandes (que 

apelidamos de fórmula macro-semirealista). 

Sintaxe 2 – Rocha 1 não apresenta padrão cenográfico discernível, apenas que as figuras 

situam-se lado a lado em espaço de inclusão numa superfície vertical de 

aproximadamente 7.5 metros quadrados. O zoomorfo na periferia inferior direita (de 

quem observa) parece destoar desse ordenamento situando-se um pouco mais afastado 

dos outras figuras. A rocha 2 apresenta visivelmente três figuras  antropomórficas 

integradas numa cena interacional por contato gráfico das mãos, no que vemos 

correspondência como Unini 2 e Ilha das Andorinhas. Um quarto antropomorfo em 

performance gestual com um objeto retilíneo situa-se em campo interacional (inclusivo) 

com as três figuras conectadas, mas guarda também ua independência cenográfica e 

morfológico-estilística. O conjunto desta rocha se olhado na sua integralidade sugere 

uma interação entre o tocar e o dançar e poderia ser interpretado como uma composição 

diacrônica entre flautista e dançantes. Ocorrem ainda duas figuras antromórficas nesta 

rocha, uma delas logo atrás do terceiro antropomorfo na cena, seu tamanho é maior, mas 

sua constituição também é esquemática (stick figure). A sexta figura mais distanciada 

do conjunto, de fato  situada além de uma falha geomórfica e topográfica nesse grande 

bloco granítico, pode se considerado um outro painel na rocha 2, mas, para efeito de 

simplificação, consideramos como um antropomorfo isolado na rocha 2. Este apresenta-
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se esquemático também, vertical, frontal, stick figure, mas com um tamanho exagerado 

de cerca de 2 metros de altura, e sinalização sexual masculina. 

Sintaxe 3 – paisagisticamente as figuras  rocha 2 se orientam para SO, diretamente para 

o braço do rio que forma a baía, sendo o flautista visível a 50 metros de distância e os 

‘dançantes’ menores a 30 metros são discerníveis. Estes se enquadram, portanto, na 

perspectiva de sinalizadores flúvio-paisagísticos. A rocha 1 apresenta figuras em 

grandes tamanhos todas visíveis à distância, porém, como se orientam para NO, não 

estão diretamente visíveis para quem desce o Negro e entra na baía, apenas para quem 

sobe. Sua situação de sinalização flúvio-paisagística é menos direta que a rocha 2, mas 

não é desinportante. Andorinha 1 situa-se numa ístmo, numa projeção de afloramentos 

que mergulha no rio Negro na direção SE-NO e forma a barra mais pronunciada da baía. 

As orientações dos planos rochosos das figuras apontam para as duas grandes aberturas 

do sítio, a NO para o Negro e a SO para o canal de acesso â baía. 

Geologia - Granito rosáceo, pré-proterozóico do Complexo Jauaperi do Escudo 

Cristalino das Guianas, na porção norte do Cráton Amazônico, de fato na expressão 

mais ao sul da porção norte do Cráton. 

Cronologia – No antropo-zoomorfo sáurio da rocha 1 observa-se, pelo menos, dois 

momentos de modificação da forma, que pode ter sido um antropomorfo originalmente, 

até que lhe puseram uma cauda. Nos outros grafismos não são observadas superposições 

nem repatinações diferenciais claramente discerníveis, mas aparentemente o cervídeo, 

no canto inferior direito, é mais recente que o antropomorfo situado mais acima. Na 

rocha 2  repatinações diferenciais são mais visíveis e podem ser realçadas em softwares 

de tratamento de imagem. As três figuras antropomórficas esquemáticas (stick figures) 

conectadas pelas mãos, apresentam-se levemente mais repatinadas que o flautista, 

sugerindo que seriam mais antigas que ele, ou que o flautista teria sofrido um 

reavivamento cenograficamente seletivo, que o escolheu como alvo de retoque. De 

qualquer forma observa-se diacronia entre esses elemenetos. O que fica mais claro 

quando comparamos como outros dois antropomorfos, um deles integrando o conjunto 

de três como um quarto elemento pela proximidade espacial, mas sem contato gráfico. 

Está visivelmente mais repatinado, quase invisível, que os outros elementos, sendo 

portanto, um momento gráfico mais antigo do que os outros, o mesmo pode ser dito do 

outro mais distanciado e de grande tamanho, semelhantemente invisível, mas ainda 
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identificável enquanto antropomorfo. Representariam um terceiro momento gráfico no 

painel. No entanto, ainda é possível detectar vestígios de gravuras ainda mais antigas. 

Pelo menos cinco (5) supostos antropomorfos em grandes tamanhos cercam a cena 

principal pela parte superior do bloco, a identificação dessas figuras contudo, 

permanece especulativa, não conseguimos mais identificá-las, de fato. Ao todo, a rocha 

2 apresenta treze (13) manifestações como essas, não-identificadas. Este fenômeno 

seria, portanto, um quarto momento gráfico anterior aos outros. 

Tafonomia – Repatinação padrão granitóides, diversos níveis de layers corticais em 

formação, com um forte componente orgânico micro-vegetal, musgo, alga, fungo, 

espongiário, bactéria, colonização durante a seca por fauna entomológica, fauna aviária, 

etc. Esta descrição tafonômica é válida para todos os sítios graníticos. 

Quantitativos 29 unidades gráficas 

7 Antropomorfos (24%) 

2 Grafismos Puros (geométricos) (6.9%) 

0 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

1 Zoomorfos (3.4%) 

1 Antropo-Zoo (3.4%) 

18 Não-Identificados (62,2%) 

 

5.I.v. Andorinhas 2  -  Sítio rupestre em afloramento granítico ribeirinho que dista da 

Ilha das Andorinhas 1,800 metros a oeste (à montante da Ilha). Situa-se na barra SO de 

uma reentrância na margem direita do Negro (uma baía), cujas barras distam 300 metros 

uma da outra, separadas num eixo SO-NE. Apresenta 8 gravuras muito intemperizadas 

em dois blocos próximos. Foram referenciada num único ponto, coordenadas:  S 01º 24' 

07,44064'' W 61º 46' 12,35811'', Alt. 20,554 metros. Erro: 10 metros. Sujeitos a 

submersão 10 meses ano. 

Perfil Gráfico do sítio Andorinha 2 
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Técnica – aparentemente raspagem superficial (técnica abrasiva). 

Morfologia – zoomorfo cervídeo na fórmula macro-semirealista, muito semelhante ao 

cervídeo da rocha 3 de Unini 2; outra unidade micro-esquemática; há numa segunda 

rocha 2 metros a SO da rocha 1 (e referenciada no mesmo ponto) que apresenta um 

antropomorfo de grandes proporções com tronco circular, vazado cortado por uma linha 

reta uma central que se prolonga como uma cauda entre as duas pernas, a cabeça 

circular apresenta traços faciais (olhos e boca). Braços fletidos para cima. Esta descrição 

poderia ser feita de antropomorfos no Jaú e no PSJ, ocorre, no entanto, no granito a 30 

quilômetros do afloramento arenítico mais próximo. Esta ocorrência de um padrão 

antropomórfico arenítico na rocha granítica até o momento é ùnico em toda a amostra. E 

está em acordo com nosso modelo que afirma exclusões não absolutas, mas 

proporcionais entre estilos e geologias. 

Temática – Zoomórfica, geométrica e antropomórfica 

Sintaxe 1 –  Padrão estrutural zoomórfico granítico e padrão antropomórfico arenítico 

(rio Jaú-PSJ) em ocorrência anômala no granito. 

Sintaxe 2 - Os dois zoomorfos apresentam-se separados em faces distintas do mesmo 

bloco. O antropomorfo encontra-se isolado num bloco 2 metros mais atrás. 

Sintaxe 3 – os painéis não estão visíveis do rio, sendo necessário desembarque e 

inspeção visual aproximada por caminhamento. Os zoomorfos estão em faces rochosas 

opostas ao canal fluvial e o antropomorfo está a vista, mas pelo grau de intemperismo 

nele, não se pode mais vê-lo em distância superior a 10 metros. Situação de sinalização 

flúvio-paisagística dessas gravuras é difícil de estimar pelo intemperismo, mas parece 

menos significativa do que em Andorinha 1. 

Geologia - Granito rosáceo, pré-proterozóico do Complexo Jauaperi do Escudo 

Cristalino das Guianas, na porção norte do Cráton Amazônico, de fato na expressão 

mais ao sul da porção norte do Cráton. 

Cronologia -  não se pode inferir nada aesse respeito a não ser que o conjunto encontra-

se severamente intemperizado sugerindo antiguidade superior às figuras mais visíveis 

de Andorinha 1. Mas a situação geomorfológica dessas rochas e sítios é distinta e 
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podem estar sujeitos a diferentes tipos e intensidades de processos tafonômicos numa 

resolução mais específica. 

Tafonomia -  As gravuras apresentam-se severamente repatinadas, quase invisíveis, 

semelhante ao terceiro nível de repatinação da rocha 2 do Andorinha 1. Mas apresenta 

repatinação padrão de granitóides rionegrinos, diversos níveis de layers corticais em 

formação, com um forte componente orgânico micro-vegetal, musgo, alga, fungo, 

espongiário, bactéria, colonização durante a seca por fauna entomológica, fauna aviária, 

etc.  

Quantitativos 8 unidades gráficas 

1 Antropomorfos 

1 Grafismos Puros (geométricos) 

0 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

2 Zoomorfos 

4 Não-Identificados 
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Figura 53. Mapa de localização dos sítios Andorinhas 1 e 2. Autor: M. Brito. 
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5.I.x. Santa Helena  -   172  gravuras localizadas em 12 rochas distribuídas em 5 áreas 

de concentração gráfica (voltamos aqui a adotar esta compartimentação do sítio, como 

no PSJ e em Moura) numa área de aproximadamente 50 metros por 30 metros (1.500 

metros quadrados) na ponta SO da formação. Esta se trata de um conjunto de 

afloramentos graníticos sobre os quais blocos arredondados de diversos tamanhos se 

assentam, situada no extremo NW de uma ilha entre a margem direita do rio Negro 900 

metros acima da vila de Sta. Helena e um canal interno (Paranã de Santa Helena) que dá 

acesso a ela. Em 2008 apenas a metade superior dos blocos estava de fora, na cota 

hidrométrica de novembro daquele ano o sítio se constituía  apenas por duas rochas 

contendo 3 painéis de gravuras. Predominavam zoomorfos em dois painéis, mas havia 

um grande geométrico em um terceiro painel, todos próximos. Localização a partir de 

um único ponto em frente ao painel 1 da rocha 1: 1° 23' 36.06" S 61°47'54.24"W UTM 

20M L 633722 N 9846606; Precisão: 8 metros; altimetria: 18 metros.  Em 2010 

voltamos ao sítio com o nível mais baixo das águas e encontramos outras 10 rochas com 

gravuras. Assim, redimensionamos a espacialidade do sítio para as características 

descritas nas primeiras linhas acima. As coordenadas foram aferidas por área de 

concentração gráfica: rocha 1 (2 painéis), 3 e 11 equivalem à ACG 1 estabelecida em: S 

01 23' 36,12789'' W 61 47' 54,12461'', alt. 13 metros, erro 15 metros. Rochas 2 e 4 

integram a ACG 2 em: S 01 23' 35,96766'' W 61 47' 54,67289'' alt. 10,460; erro 14 

metros. Rochas 9, 10 e 12 compõem a ACG 3 em: S 01 23' 35,81347'' W 61 47' 

55,70155''; alt. 9,739 metros; erro 11 metros. Rochas 5 e 6 plotadas na ACG 4: S 01 23' 

36,41154'' W 61 47' 54,90131'' ;alt. 17 metros; erro 12 metros. Finalmente rochas 7 e 8 

formam a ACG 5 plotada em: S 01 23' 36,42994''  W 61 47' 55,34428'';  alt. 16,949 

metros; erro 9 metros. Sujeitos à Submersão total 10 meses ano. 

Perfil Gráfico do sítio Santa Helena 

Técnica - Abrasivas (entre raspagem superficial [rochas 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12], 

polimento, precedido de percussão direta [rocha 1 painel 2]), e percussão direta 

detectada minoritariamente (rocha 4). 

Morfologia – Este sítio segue os padrões gráficos formais dos zoomorfos graníticos nas 

modalidades de apresentação gráfica macro-semirealista e micro-esquemático. 

Antropomorfos esquemáticos (stick figures) com pernas fletidas  em agachamento 

ocorrem tanto aqui como em Moura. Pela primeira vez detectamos um zoomorfo 
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aparentemente ‘felino’ (rocha 2), outra singularidade zoomórfica é o conjunto de cinco 

zoomorfos micro-esquemáticos em inclusão cenográfica, dos quais três assemelham-se 

morfologicamente a ‘camelídeos andinos’ (na rocha 4). Estas três figuras constituem-se 

numa morfologia única neste sítio, sem paralelo na amostra granítica (talvez tenhamos 

um grafismo equivalente na rocha 4 em Moura). Nas formas geométricas do painel 2, 

rocha 1, temos o conhecido círculo concêntrico pedunculado, e uma outra forma 

complexa e única, indescritível em seus atributos morfológicos, e que, portanto, 

decidimos classificar como ‘forma abstrata’ e dar-lhe um número (8), sendo pois uma 

sub-classe dos geométricos. Aqui cabe um esclarecimento: estamos dividindo o 

fenômeno gráfico não-reconhecível em 3 níveis morfológicos (que podem ser 

equacionados à classes temáticas menores), são elas: os geométricos puros (grafismo 

puro em Pessis 2002), as formas abstratas (formas não-reconhecíveis cujas estruturas 

são de tal sorte complexas que não podem ser internamente segregadas a partir de 

parâmetros da geometria descritiva, ou que renderiam descrições pordemais rebuscadas 

e inoperantes). Consideramos, por exemplo, que termos como círculo concêntrico 

pedunculado e espiral dupla invertida (para grafismos geométricos), situam-se no limite 

de uma razoabilidade terminológico-descritiva. Mais do que isso, i.e., mais do que 4 

termos verbais para designar uma forma geométrica passa a ser problemático em nosso 

entendimento. Nesse sentido cabe aqui também uma distinção acerca dos cripto-ícones. 

Se as formas abstratas ultrapassam a razoabilidade destritiva por palavras, e geométricos 

podem ser reduzidos à formas mais elementares da geometria descritiva, os cripto-

ícones podem aparecer nas duas modalidades formais, complexo ou simples, mas lhes é 

imanente um elemento figurativo que pode ser deduzido formalmente, guardando-se 

alguma ambiguidade morfológica, sendo esta ambiguidade própria de sua natureza 

formal-conceitual. Normalmente, elementos como três pequenas cúpulas em 

determindado arranjo angular entre elas (duas paralelas em cima e uma central 

embaixo), no centro de formas geométricas concêntricas como círculo ou lozangos, nos 

tem indicado um componente antropomórfico (face) associada a essas morfologias. 

Nesses casos, quando podemos detectar tais componentes figurativos dentro das formas 

geométricas ou abstratas, sejam de caráter antropomórfico ou zoomórfico, associamos a 

forma à classe dos cripto-ícones (que entendemos análoga ao conceito de figurativo 

geométrico mencionado por pessis 2002 comentando acerca da classificação evolutiva 

linear de Leroi-Gourhan). Tanto as formas abstratas, quanto os cripto-ícones são 

terminologias provisórias que visam aqui tão somente fazer justiçã analítica ao 
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fenômeno gráfico não-reconhecível na amostra, que não se restringe, em hipótese 

alguma, a modalidades formais e combinatórias da geometria analítica ocidental. Estas 

classes, portanto, tem apenas propriedade instrumento-operacional, foram propostas 

apenas para facilitar nossa compreensão da diversidade interna ao corpus geométrico 

trabalhado, e como tal, não possui, em princípio, utilidade fora desta pesquisa. 

Temática – zoomófica, antropomórfica e geométrica 

Sintaxe 1 – Padrão intra-morfológico granítico (ígneo) para zoomorfos e antropomorfos. 

Padrões ígneo-sedimentares para geométricos, e idiossincrasias morfológicas 

concernentes à forma abstrata 8 no painel 2 da rocha 1, e às três formas camelídeas da 

rocha 4. Antropomorfo costumizado aparece em um caso 

Sintaxe 2 – na rocha 4 o conjunto de forma camelídeas parecem interagir umas com as 

outras. Duas figuras antropomórficas na rocha 5, no plano horizontal, estão é visível 

interação gesto-postural com movimento sincrônico e narratividade. Característico do 

fenômeno antropomórfico granítico. Neste caso esta seria a cena de interação 

antropomórfica por ‘contato físico’ (contato social) agregando menor número de 

indivíduos (2), mas expressando um conceito semelhante de interação narrativa que se 

desenrola no espaço e no tempo. Em Unini II temos 10 figuras, na Ilha das Andorinhas 

13 figuras, em Andorinha I 3 figuras, e aqui em Santa Helena essas duas figuras 

humanas em interação pró-ativa que estão em perspectiva de perfil, como o flautista de 

Andorinha 1, enquanto as outras cenas coletivas estão em perspectiva frontal. Os 

zoomorfos de maneira geral  não se orientam unidirecionalmente e parecem se dispersar 

aleatoriamente nas superfícies rochosas, menos na rocha 4 e talvez na rocha 1, painel 1. 

Sendo este comportamento, todavia, minoritário, predominando no sítio a aleatoriedade 

espacial dos zoomorfos. 

Sintaxe 3 -  Algumas gravuras estão visíveis de distâncias embarcadas entre 30  e 50 

metros. A primeira vez que avistamos o sítio em 2008 foi navegando pelo canal interior, 

Paranã de Santa Helena, a uma distância e acerca de 70 metros avistamos, no horário 

solar das 10 da manhã, o zoomorfo felino da rocha 2 voltado para quem sobe o canal 

interno. Observa-se diversidade nessas orientações , mas em linha geral as rochas 

7,8,9,10,11,12 e painel 2 da rocha 1 voltam-se para  SO-O, para o rio Negro, rochas 3, 5 

e 6 são lajes quasi-horizontais. O sítio situa-se numa interface entre o paranã de Santa 
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helena e o rio negro, numa ponta, num ístmo que se projeta no Negro na direção NE-

SO. As gravuras se localizam no extremo dessa ponta rochosa. 

Geologia - Granito rosáceo, pré-proterozóico do Complexo Jauaperi do Escudo 

Cristalino das Guianas, na porção norte do Cráton Amazônico, de fato na expressão 

mais ao sul da porção norte do Cráton. 

Cronologia – Não possível detectar superposições legíveis nem repatinações distintivas 

entre grafismos identificados nos mesmos painéis, mas observamos muitos vestígios de 

gravuras mais repatinadas, intemperizadas, sugerindo maior antiguidade (a maior parte 

das gravuras detectadas se enquadra nessa classe de não-identificadas - 61.7%), 

indicando que temos diversos momentos de produção no sítio, separados por longos 

intervalos de tempo, suficiente para o estabelecimento de repatinação diferencial de alto 

contraste. 

Tafonomia - Repatinação padrão granitóides, diversos níveis de layers corticais em 

formação, com um forte componente orgânico micro-vegetal, musgo, alga, fungo, 

espongiário, bactéria, colonização durante a seca por aracno e insetofauna, fauna 

aviária, etc. Rachaduras e desplacamentos também ocorrem, mas de maneira geral, 

afetam menos as gravuras do que a repatinação. Portanto, há erosão nas superfícies 

graníticas, mas na resolução em que as gravuras se encontram o processo de repatinação 

é o principal agente de sua transformação tafonômica. Este comentário final vale para 

todos os sítios graníticos, em que proporcionalmente os processos acrescionais têm sido 

mais importantes (sentido médico, i.e., grave) na alteração da gravura granítica do que 

decrescionais (erosão). 

Quantitativos – 172 unidades gráficas 

11 Antropomorfos (6.4%) 

9 Grafismos Puros (geométricos) (5.2%) 

0 Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

46 Zoomorfos (26.7%) 

106 Não-Identificados (61.7%) 
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5.I.q. Guariba 2 – Afloramentos graníticos  na margem direita do Negro de frente para a 

conhecida Ilha do Guariba (onde se situa um sítio histórico e pré-colonial denominado 

Guariba 1 reportado no levantamento de 2008 [Valle et all. 2008]). Situa-se setecentos 

(700) metros a SO do sítio Santa Helena. Encontramos o sítio em novembro de 2008 e 

nessa oportunidade apenas foi possível constatar a existência de 2 rochas contendo 3 

painéis da forma conhecida vernacularmente por ‘raias’ (círculos concêntricos 

pedunculados). Ainda foi identificado naquela altura, um grafismo antropomórfico 

isolado numa terceira rocha, semelhante ao tipo flautista identificado na Ilha das 

Andorinhas. Localização aferida para o sítio junto às ‘raias’ foi: S 1°23'57.30"  W  

61°48'9.84" UTM 20M S633247 W9845348 Precisão: 10 metros, Altimetria: 14 metros. 

Retornamos ao sítio em 2010 numa vazante de maior calibre, e como esperado a partir 

de Sta Helena, Ilha das Andorinhas e Moura, havia mais rochas gravadas, e muito mais 

vestígios de gravuras antigas muito intemperizadas (neste sítio o volume de marcas não-

identificadas morfo-tematicamente ultrapassa a metade do corpus gráfico - 57.6%). 

Foram identificadas 10 rochas  gravadas no total, distribuídas em 6 áreas de 

concentração gráfica inseridas em 4.000 metros quadrados de afloramentos graníticos. 

Foram detectadas 73 unidades gráficas no sítio, entre identificadas e não-identificadas. 

As coordenadas das àreas e concentração são: ACG 1 (Rocha 1 [P1 no mapa]) S  01º 23' 

54,58615''  W 61º 48' 06,27874''. Alt. 18,631 metros, erro 8 metros; ACG 2 (rocha 2 [P2 

no mapa] ) S 01º 23' 56,79223'' W 61º 48' 08,87347'', alt. 20,073 metros, erro 10 metros; 

ACG 3 (rochas 3 e 4 [P3 no mapa]) S 01º 23' 57,21710'' W 61º 48' 09,86230'', alt. 

20,073 metros, erro 10 metros; ACG 4 (rocha 5 e 6 [P4 no mapa)  S 01º 23' 58,16308'' 

W 61º 48' 08,65622'' alt. 16,949 metros, erro 10 metros; ACG 5 (rochas 7 e 8 [P5 no 

mapa]) S 01º 23' 58,86555'' W 61º 48' 09,26122'', alt. 17,430, erro 10 metros; ACG 6 

(rochas 9 e 10 [p6 no mapa]) S 01º 23' 59,26114'' W 61º 48' 09,17251'', alt. 19,352, erro 

9 metros. Sujeitas à submersão total 10 meses ano. 

Perfil Gráfico do sítio Guariba 2 

Técnica – Abrasão - raspagem superficial, ou seja, remoção apenas da camada mais 

externa do córtex granítico intemperizado, em que o contraste é mais cromático e 

textural do que volumétrico, através de fricção unidirecional ou bidirecional de um 

implemento lítico contra o suporte. Mas algumas gravuras podem ter sofrido percussão 

direta em anterioridade. 
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Morfologia – Dois antropomorfos costumizados com linhas verticais paralelas no tronco 

e exibição de face, nos remetendo à uma relação com o mesmo padrão da Pedra da 

Vovó 2, são particularmente importantes e figuram isolados em rochas que delimitam o 

sítio em seus extremos. Um antropomorfo flautista isolado, é particularmente 

interessante pois apresenta uma postura singular, como se estivesse saltando no ar com 

as pernas encurvadas para trás e com dupla projeção retilínea saindo de sua fronte, uma 

delas segura pelos braços na típica postura braço-objeto e na perspectiva torcida à 

perfilada, perfilada que define o caráter flautista de um antropo ou zoomorfo. Demais 

padrões zoomórficos graníticos e uma aparição da espiral quádrupla antropomórfica, um 

cripto-ícone, tratando-se pois, do motivo que apresenta a mais ampla dispersão na área 

de pesquisa. Ocorrendo um token em Madadá extremo sul da área, 30 quilômetros à 

montante de Novo Airão e aqui em Guariba 2 no extremo NO da área de pesquisa, em 

frente à boca do Branco. 

Temática -  Zoomorfos, geométricos, cripto-ícones e antropomorfos. 

Sintaxe 1 – Padrões estruturais do zoomorfismo granítico (micro-esquemáticos e macro-

semirealista), um serpentiforme na rocha 4 é particularmente chamativo pela impressão 

de movimento meândrico de seu corpo. Os antropomorfos também são marcados pelos 

padrões graníticos, 2 costumizados nos extremos do sítio, um flautista hiperdinâmico, e 

diversos antropos esquemáticos stick figure. Nas formas geométricas, os círculos 

concêntricos predominam com 3 exemplares, uma forma geométrica única na amostra é 

um retângulo linear (60 cm por 30 cm) preenchido com linhas diagonais paralelas. 

Temos uma inusitada presença de uma espiral quádrupla antropomórfica marcando 

presença dos cripto-ícones no extremo NO da área amostral. 

Sintaxe 2 –gravuras isoladas nessas rochas (1, 2 e 9) e poucos grafismos por rocha 

(exceção da rocha 5 com 27 formas não-identificadas, 7 zoomorfos e 1 antropomorfo). 

Não foi possível detectarmos cenas, ou arranjos sintáticos interacionais sicrônicos, por 

contato gráfico ou analogia coreográfica entre figuras, que denuncia-se algum tipo de 

intencionalidade interativa entre unidades. Aleatoriedade espacial parece ‘ordenar’ os 

zoomorfos e antropomorfos, com exceção dos isolamentos e da significativa presença 

de antropomorfos costumizados na rocha 1 (isolado) no extremo NE do sítio e outro 

semi-isolado (um zoomorfo micro-esquemático mais intemperizado ocupa a base da 
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mesma rocha) no extremo SO do sítio. Os círculos concêntricos pedunculados aparecem 

também agrupados próximos uns dos outros em duas rochas, como em São Pedro. 

Sintaxe 3 – Rocha 1 situa-se à vista do rio Negro, porém, está tão intemperizada que 

não é possível vê-la até uma aproximação de cerca de 2 metros da rocha cuja face 

gravada volta-se para NO. O mesmo pode ser dito do outro antropo costumizado com 

face na rocha 10. O cripto-ícone da rocha 9 também, bem como, grafismos nas rochas 8, 

7, 6 e 5 de maiores tamanhos todos possuiriam visibilidade fluvial quando mais recentes 

e menos repatinados. Superfícies gravadas nas rochas 4 a 10 orientam-se para SO, rocha 

3 para S, rocha 2 num plano diagonal  para NO, visível para quem vem do rio nessa 

direção.  O sítio situa-se numa ponta rochosa, uma projeção que avança sobre o rio 

Negro na direção NE-SO. 

Geologia - Granito rosáceo, pré-proterozóico do Complexo Jauaperi do Escudo 

Cristalino das Guianas, na porção norte do Cráton Amazônico, de fato na expressão 

mais ao sul da porção norte do Cráton. 

Cronologia - Não foi possível detectar superposições legíveis nem repatinações 

distintivas entre grafismos identificados nos mesmos painéis, mas observamos muitos 

vestígios de gravuras mais repatinadas, intemperizadas, sugerindo maior antiguidade (a 

maior parte das gravuras detectadas se enquadra nessa classe de não-identificadas – 

57.6%), indicando que temos diversos momentos de produção no sítio, separados por 

longos intervalos de tempo, suficiente para o estabelecimento de repatinação diferencial 

de alto contraste. 

Tafonomia - Repatinação padrão granitóides, diversos níveis corticais em (re)formação, 

com um forte componente orgânico micro-vegetal, musgo, alga, fungo, espongiário, 

bactéria, colonização durante a seca por aracno e insetofauna, fauna aviária, etc. 

Rachaduras e desplacamentos também ocorrem, mas de maneira geral, afetam menos as 

gravuras do que a repatinação. Portanto, há erosão nas superfícies graníticas, mas na 

resolução em que as gravuras se encontram o processo de repatinação é o principal 

agente de sua transformação tafonômica. Este comentário final vale para todos os sítios 

graníticos, em que proporcionalmente os processos acrescionais têm sido mais 

importantes (sentido médico, i.e., grave) na alteração da gravura granítica do que 

decrescionais (erosão). 
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Quantitativos – 73 unidades gráficas 

9 Antropomorfos (12.4 %) 

4 Grafismos Puros (geométricos) (5.5%) 

1 Cripto-ìcones (figurativos geométricos)  (1.4%) 

17 Zoomorfos (23.3%) 

42 Não-Identificados (57.6%) 
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Figura 54. Mapa de Localização dos sítios Santa Helena e Guariba 2. Autor: M. Brito. 
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5.I.§. Pedra do Sol  – Sítio abrigado encimando uma pequena colina composta por 

matacões graníticos acomodados uns sobre os outros. No espaço abrigado interno  de 

aproximadamente 4,5 metros por 3,5 metros encontramos dois painéis em paredes 

opostas, O maior e mais complexo deles mede 4,5 metros de comprimento por altura 

máxima de 2,80 metros e está densamente preenchido (painel 1). Enquanto no oposto 

(painel 2) constam apenas algumas unidades esparsas bastante intemperizadas, uma 

delas com aplicação de pigmento no interior. Um bloco semi-soterrado bloqueia a 

passagem ao fundo do abrigo, nele também estão gravadas figuras abstratas (painel 3). 

Há ainda um quarto painel verificado fora da área abrigada principal, estando um em 

nicho menor  igualmente abrigado e escavável, apresentando apenas duas unidades 

claramente superpostas (painel 4). O sítio ainda apresenta um grafismo antropomórfico 

isolado do lado de fora na ‘entrada’ do abrigo (painel 5). Predominam grafismos puros 

nos painéis 1, 2 e 3, com uma tendência a verticalidade morfológica e cenográfica no 

painel 1. Os painéis 3 e 5 estão visivelmente melhor conservados indicando diversos 

momentos de confecção de gravuras no sítio. Dois zoomorfos quadrúpedes perfilados  

em superposição aos grafismos puros assemelham-se aos zoomorfos da área amostral 1, 

bem como a morfologia elementar de alguns antropomorfos também apresentam 

correspondência. Localização: N 00°51’13.4” W 60°07’55.4”. Altimetria: 111 metros. 

Precisão: 12 metros. 

Perfil Gráfico 

Técnica 

Morfologia 

Temática 

Sintaxe 1 

Sintaxe 2 

Sintaxe 3 

Geologia 

Cronologia 
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Tafonomia 

Quantitativos 

3 Antropomorfos 

2 Antropo-Zoomorfos 

X Grafismos Puros (geométricos) 

X Cripto-ìcones (figurativos geométricos) 

2 Zoomorfos 

X Não-Identificados 
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Figura. 55. Topografia do sítio Pedra do Sul, RR. Autor: M. Brito. 
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5.II. Os Perfis Estilísticos na Área Amostral  

Neste momento analítico nós estamos trabalhando no nível de analogias visuais 

entre os perfís gráficos de sítio, sobre os quais estamos tecendo os primeiros contrastes 

e agrupamentos numa resolução mais coarsed-grained, que pelas mesmas razões são 

construções de caráter eminentemente provisório, conjectural, e guardam ainda 

considerável ambiguidade. Métodos estatístico-matemáticos rigorosos de agrupamento 

e segregação (e.g., cladística e cluster), devem ser aplicados em adição à observação 

direta e fotográfica dos painéis rupestres, integrando os procedimentos de 

desambiguação analítica, dando suporte ou refutando as proposições taxonômicas.  E 

nesse  aspecto, podem servir para calibrar o eventual desvio cognitivo do sistema neuro-

visual do pesquisador sobre o qual ele constrói a hipótese visual. 

 

É possível que tenhamos mais fenômenos estilísticos na amostra do que apenas 

os três (3) perfis propostos aqui. Por outro lado, interrelações híbridas ocorrem, 

suspeitamos particularmente de um  híbridismo morfo-estrutural entre PSJ-Jaú e Ponta 

do Iaçá, o que pode introduzir considerável ruído e ambiguidade no nosso esquema de 

segregação temporário. Em que medida seriam duas entidades distintas, ou duas faces 

distintas de uma mesma entidade? Um problema que ainda não estamos equipados para 

responder. Todavia, nós sustentamos a posição de que a área amostral  pode ser dividida 

desta maneira grosseira e que tal divisão expressa distintos modos de pensamento 

gráfico (sistemas exo-cognitivos) formalmente identificáveis. Considerando o acima 

exposto, enquanto uma tentativa taxonômica preliminar foi possível dividir o corpus 

gráfico rupestre disponível na área amostral em três corpora estilísticos (i.e., grupos que 

aglutinam e comungam analogias visuais entre si, mais do que com outros, e 

caracterizam, em nosso entendimento, distintas fronteiras de semelhança): 
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Tabela 7.  Perfís estilísticos das gravuras rupestres na área amostral, com distinção  

cromática nos signos emblemáticos de cada estilo conforme mapa de distribuição estilística. 

 

 

5.II.a. Perfil Estilístico Jaú  

 

O perfil estilístico Jaú foi definido a partir da análise de, inicialmente, quatro 

sítios rupestres localizados entre a comunidade ribeirinha de Velho Airão (sítio histórico 

e pré-colonial) e o baixo curso do rio Jaú, dentro de duas unidades de conservação 

Parque Nacional do Rio Jaú, e Parque Estadual Rio Negro-Setor Norte. O batismo do 

estilo se dá em função deste rio ser o marco ecológico-paisagístico mais significativo no 

setor sul da área amostral, onde a maior parte dos sítios com essas características se 

agrupam. Não sendo, no entanto, a maior concentração dessas gravuras, posto que, sua 

mais ampla base de definição morfo-temática são os 117 antropomorfos do PSJ (S 01° 

55' 09.9" W 061° 24' 14.8"). Na amostra arenítica, PSJ é numérica e espacialmente o 

maior sítio (neste último aspecto é o maior na amostra geral). São 248 gravuras em 530 

 

 

 

Perfil Estilístico Jaú → 

 

 

 

 

             Perfil Estilístico Iaçá → 

 

 

 

 

   Perfil Estilístico Unini → 
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metros de praia com afloramentos, blocos e matacões areníticos da formação sedimentar 

Prosperança compreendendo 12 áreas de concentração gráfica e 77 rochas gravadas.  

 

Tecnologicamente, nenhuma observação acurada e específica pôde ser feita 

devido ao que entendemos ser resultado de condições intempéricas  extremamente 

adversas afetando esses petróglifos. Não  sendo possível uma observação satisfatória 

das marcas técnicas, impossibilitando inferências mais amplas acerca da cadeia técnico-

operatória. O que pode ser dito baseado nas raras figuras tecnicamente conservadas é 

que percussão direta foi utilizada (e talvez minoritariamente percussão indireta). 

Provavelmente foi executada com um implemento de seixo de quartzo pontiagudo, ou 

arenito silicificado, com uma superfície percussiva medindo entre 1 cm e 0,5 cm, a 

julgar pelas pequenas marcas punctiformes de percussão direta, largura, profundidade e 

textura da superfície interna e morfologia do contorno dos poucos traços preservados. 

Acesso à marcas técnicas preservadas podem ser obtidos nas rochas 69, 11 e 13. Daí 

extrapolamos percussão direta para as outras 74 rochas. 

 

Em 2010, performamos um rápido exercício experimental de produção de 

gravuras areníticas in situ numa amostra geológica (calhau com superfície cortical) 

coletada no PSJ, utilizando um seixo de arenito recristalizado, matéria disponível no 

local, e de quartzo (que transportamos da província ígnea) em que testamos ambas as 

técnicas, percussão indireta e direta. Baseado nesse primeiro ensaio mais intuitivo 

(depois dessa experiência inicial, decidimos sistematizar mais adequadamente os 

experimentos replicantes, cujos procedimentos e resultados expomos em 4.V.) 

começamos a suspeitar que haveria uma inadequação da percussão direta para a 

produção de certos detalhes mais precisos e em campos geomórficos diminutos, como 

na parte central das espirais, entendemos que a precisão de algumas marcas, sua 

espessura e o controle no direcionamento do traço, principalmente nas mais delicadas 

linhas circulares e espiraladas mais finas e ‘limpas’ (executadas com economia de 

golpes) presentes em algumas figuras podem ser indicadores, portanto, de percussão 

indireta. Isto, no entanto, é especulativo, ao passo que verificamos objetivamente 

marcas de percussão direta nas três rochas mencionadas. Os sítios no Jaú, na Ponta do 

Iaçá e o sítio arenítico Unini 4 corroboram, ademais, o cenário da percussão direta 

dominando maciçamente as marcas técnicas preservadas nas gravuras areníticas. 
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Tematicamente, nós percebemos uma maioria de figuras antropomórficas como 

tema central, associada a uma minoria de unidades gráficas não-reconhecíveis, 

geométricas (alguns grafismos puros, outras formas mais ambíguas sugerindo um 

figurativismo-geométrico [ver cripto-ícones no Estilo Iaçá]),  principalmente diversas 

modalidades de espirais, círculos concêntricos e linhas sinuosas, algumas manifestações 

cupulares, bem como, encontra-se com bastante regularidade o motivo que Reichel-

Dolmatoff (1976) identifica como fratrias exogâmicas a partir dos Tukano Orientais do 

rio Uaupés e que Xavier (2008) identifica com Trompas, ou Flautas de Kowai a partir 

dos relatos dos Baniwa do Içana. Aqui encaixamos o tipo numa modalidade especial de 

figura espiralada, as espirais quádruplas  antropomórficas. Esta forma é o cavalo de 

batalha das hipóteses visuais acerca dos grupos de transformação cognitiva que temos 

desconfiado existirem na amostra.  Então, podemos dizer que a assinatura temática deste 

sítio (PSJ) e do estilo (Jaú) é um pensamento marcadamente  (1) antropomórfico e (2) 

geométrico, com tendência ao hibridismo entre ambos sistemas, que alcança um 

quantum jump com  o fenômeno dos cripto-ícones. Separamos, no entanto, o fenômeno 

antropomórfico do geométrico nos arenitos, por entendermos que os geométricos 

constituem-se num sistema independente (temático-cenograficamente) dos 

antropomorfos areníticos. Representações zoomórficas são extremamente raras mas 

ocorrem na Ponta São João, inequivocamente, ao menos em 2 rochas (65 e 67)  

contendo 2 e 6 unidades gráficas cada, aparentemente quadrúpedes, mamíferos, com 

cabeça linear a arredondada sem traços distitivos, 2 a 4 membros fletidos em direções 

opostas e  cauda terminada em espiral,  seus tamanhos variam entre 15 cm e 25 cm de 

comprimento. Todas orientam-se (sentido cauda-cabeça) para a mesma direção (SE), em 

posturas semelhantes e em visível espaço de inclusão na superfície rochosa. Fica 

sugerido moverem-se como um grupo, um bando de criaturas có-específicas, há uma 

dinâmica de movimento aí e de arranjo cenográfico interativo que não é próprio do sítio, 

e o percebemos como um elemento intrusivo em diversos níveis analíticos, morfológico, 

temático, cenográfico e quantitativo. 

 

Já entrando no aspecto morfológico, a apresentação gráfica dos antropomorfos 

varia bastante internamente, mas de maneira geral retem certas características 

constantes tais quais: tamanho com tendência para médias a grandes proporções (entre 

cinquenta [50] cm e um metro e trinta [1.20] cm); linha de contorno do corpo simples 

ou dupla (sem preenchimento da parte interna); atributos sexuais distinguíveis; grandes 
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barrigas ovaladas à angulosas com umbigo e peitos assinalados; posturas fixas frontais 

com membros estendidos e flexionados para cima, alguns exibindo os dedos das mãos 

(3); características faciais (olhos e boca); cabeças arredondadas algumas apresentando 

projeções lineares radiais na parte superior indicando possível ornamento; e diversas 

modalidades de estilização nas constituições morfológicas de partes do corpo (cabeça, 

tronco e membros) representados com convenções morfológicas não realistas (e.g., 

extremidade dos membros  convertidas em espirais). Estas características nos levam a 

pensar que estes antropomorfos não seriam representações de seres humanos, mas de 

entidades não-humanas, assumindo-se uma correlação entre morfologia antinatural e 

propriedades comportamentais e poderes extraordinários.  

 

Outra manifestação antropomórfica, minoritária, mas presente, caracteriza-se 

pela ocorrência da metonímia (e.g., Correia Nascimento 2009), ou, o que Lewis-

Williams (2002) chama de ‘synedoche’, ou seja, a representação de partes pelo todo. 

Neste caso, a representação esquemática de cabeças ‘antropomórficas’ com faces, uma 

sub-classe de figuras antropo-céfalo-mórficas. Trata-se de um fenômeno comum na arte 

rupestre Amazônica, podendo-se dizer que tal expressão é emblemática da grande 

Tradição Rupestre Guiano-Amazônica como postulada por autores como Prous (1992) e 

Pereira (1996). O fenômeno da metonímia cefálica ocorre em diversas modalidades na 

amostra do PSJ, no Jaú e no Iaçá, mas estão completamente ausentes dos granitos e dos 

arenitos do rio Unini (na ocorrência Unini 5 há uma representação de face geometrizada 

mas num cânone muito diferenciado do que temos visto). Círculo concêntrico (com e 

sem pedúnculo) com três cúpulas centrais, duas em cima (olhos) e uma abaixo 

centralizada (boca) é a apresentação gráfica mais comum na área de pesquisa. A fusão 

com formas geométricas transporta as representações metonímicas de face, do PSJ para 

Jaú 6 e Ponta do Iaçá, e aí atigem seu máximo hibridismo geométrico confundindo-se 

com cripto-ícones antropomórficos. 

 

A cenografia (sintaxe 2) dos antropomorfos é basicamente a apresentação em 

grupos de indivíduos com disposição frontal com membros estendidos, mas não em 

contato gráfico direto, semelhante a cenas coletivas ou um tipo de associação 

cenográfica em que os temas performados não podem ser identificados por nós. Alguns 

desses grupos aparecem numa disposição de cabeça para baixo apresentando pequenas 

figuras antropomórficas ambíguas em conexão gráfica ou em espaço de inclusão entre 
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as pernas e a genitália. Estas são bem chamativas lembrando cenas de parto e sugerindo 

a representação de fêmeas adultas e infantes, ao menos em dois painéis distintos 

puderam ser identificadas no PSJ. O aspecto contra-natura dessas representações e 

relações se torna mais visível quando se percebe que este aparece não apenas nos 

atributos morfológicos das figuras antropomórficas mas também na apresentação das 

disposições espaciais e posturais das figuras.  O sítio sofreu impacto de mineração 

histórica para extração de pedras usadas na construção da cidade de Velho Airão. É 

possível que tal atividade tenha afetado os blocos gravados mudando suas posições e 

afetando os padrões locacionais dos painéis, inclusive virando-os de cabeça para baixo. 

Tal constatação introduz ambiguidade na afirmação de que o posicionamento contra-

natura de algumas figuras e painéis seria uma escolha cultural dos autores originais. 

Mas, ao menos em uma rocha foi possível detectar marca de dinamitação histórica e o 

intemperismo nas marcas é completamente diferente (repatinado mas não erodido) do 

intemperismo nas fraturas dos dois blocos gravados com figuras de cabeça para baixo 

(erodidos, repatinados e re-erodidos). Isto sugere que eles foram fraturados e deslocados 

muito antes da atividade extrativista mineral nos diabásios (principalmente) do sítio. A 

rocha 69 foi tragicamente iluminadora a esse respeito, e contradiz todos os postulados 

de análise espacial da arte rupestre que se apoiam no pressuposto de fixação no lugar, de 

que arte rupestre é imóvel (e.g., Chippindale e Nash 2004; Franklin 1993). Pois, a 

paisagem animista se move, ela está viva. Em 2007 tivemos um último contato com a 

rocha 69 em sua presumida posição antiga, com os seus 3 painéis antropomórficos à 

mostra. A captura de 2006 foi exaustiva na documentação dessa estrutura geológica e da 

arte rupestre nela fixada. Em 2010 o bloco havia tombado completamente para frente e 

seu painel 1 (emblemático das relações de transformação entre antropomorfos e 

espirais) estava fraturado contra as rochas no solo indisponível à visualização. 

Acreditamos que o deslocamento se deu naturalmente, o bloco pesa toneladas, mas 

situa-se contra um paredão  rochoso, com um ‘vão’ na parte posterior por onde a água 

na enchente passa com uma torrente forte, escavou o substrato de apoio do bloco e a 

gravidade fez o resto. Isto demonstra que as rochas 42 e 64 de PSJ, com gravuras de 

cabeça para baixo, podem ter sofrido o mesmo tipo de fenômeno.  

 

Diversas modalidades de interação podem ser discernidas entre antropomorfos e 

grafismos geométricos definindo composições por associação espacial, nem tanto por 

interação coreográfica (narrativa). Isto é, antropomorfos não tocam uns nos outros, nem 
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reagem uns aos outros no espaço gráfico (dois casos na rocha 14 e 45 são exceções à 

regra, mas podem ser interações diacrônicas). Parecendo-nos que sua comunicação é 

com o mundo externo às rochas, para onde se voltam com a postura frontal hegemônica, 

estabelecem, assim, comunicação com observadores externos, mas, aparentemente, não 

entre si. Dificilmente grafismos geométricos no PSJ e no Jaú aparecem isolados, e 

quando assim o fazem, parecem reter semelhança com algum caráter antropomórfico 

‘decomposto’ e estilizado tais quais, faces com grandes olhos, ou apenas os membros 

convencionados em espiral (que ao aparecerem em Iaçá tornam a fronteira estilística 

entre Jaú e Iaçá consideravelmente tênue).  Em geral, a regra parece ser a da associação 

gráfico-espacial entre antropomorfos e grafismos geométricos, com proeminência para 

os primeiros. As raras figuras zoomórficas são  mostradas em grupos e, ao menos em 

um painel onde ocorrem, estão associadas ao contorno de uma forma humana em espaço 

de inclusão, podendo-se tratar de uma diacronia composicional.    

 

Acerca das escolhas  geológicas, topográficas e paisagísticas (sintaxe 3), o 

posicionamento dos painéis na espacialidade dos sítios  é o carácter mais informativo.  

Neste aspecto, inicialmente, o conjunto PSJ-Jaú não parecia apresentar nenhum padrão 

discernível em termos de posicionamento geral dos painéis na paisagem rochosa interna 

ao sítio e no ambiente imediatamente externo. Mas, após as devidas computações, 

entedemos hoje que a maioria dos Painéis em PSJ se orientam para NE,  E e SE, ou seja, 

voltam-se para o rio. O que inicialmente havíamos sugerido como um padrão 

geomorfológico marcado pela ausência de orientação uniforme dos painéis, hoje 

entendemos que, embora pouco contrastante, há um padrão de orientação 

geomorfológica fluvial em PSJ, como nos demais sítios, e também, como nos demais 

sítios grandes (e.g., Moura e Sta. Helena) que apesar de uma dominância fluvial no 

ponto-de-vista de seus painéis, também se observa considerável diversidade nas 

orientações dos painéis. Portanto, PSJ varia consideravelmente na orientação 

geográfica, estando alguns orientados de costas para o rio voltados para a floresta, 

outros estão orientados para as laterais rochosas da linha de praia (W-E), e já outros se 

orientam para o rio, e, ainda há alguns em planos horizontais que se voltam para o céu, 

embora estes sejam minoritários. Nenhum deles se mostra orientado para baixo 

ocupando supefícies negativas (côncavas). De forma geral, além da leve 

predcominância para a orientação fluvial, a maioria dos painéis estão em planos 

verticais e diagonais nas rochas, o que que talvez indique uma espécie de sinalização 
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fluvial como função semiótica genérica para essas gravuras. Porém, grande parte dos 

grafismos não pode ser visualizada do rio, sendo necessário desembacar e caminhar por 

entre os blocos para vê-los, Sendo este, mais um elemento que relativiza essa ‘obcessão’ 

topo-geomorfológica com o rio. As gravuras podem não interagir umas com as outras 

nas mesmas rochas, mas o fazem em rochas distintas cujas as superfícies gravadas se 

confrontam, como numa aldeia com diversas malocas separadas mas que se entreolham, 

se intercomunicam e convivem. Este sentido de convivência ceno-topográfica entre 

unidades separadas por membranas litológicas (inter-rochas mas não intra-rocha), com 

certa autonomia do ponto-de-vista fluvial, sente-se bem nos sítios que podem ser 

divididos em áreas de concentração gráfica, contendo diversos painéis e rochas gravadas 

multi-espacialmente relacionadas. Moura e PSJ são sítios interessantes para a 

exploração do fenômeno. Ademais, estilo Jaú expressa majoritariamente um ponto-de-

vista fluvial em sua cadeia percepto-cognitiva, feito para ser percebido do rio. O que 

não consiste em elemento estilístico distintivo, pois essa característica é predominante 

em Iaçá e fortemente presente  nos granitos. De maneira geral, essas gravuras gostam de 

olhar para o rio, de fato, vivem no fundo dele a maior parte do ano e mesmo quando 

saem não o perdem de vista. 

 

Como pode ser depreendido das considerações tecnológicas, a alteração 

tafonômica por meios do intemperismo hidro-físico (erosão e exfoliação do arenito) e 

biológica (micro-vegetal, espongiário [Cauixi], fungi e outras acresções e penetrações 

intra-corticais de natureza orgânica) vem distorcendo a aparência física das marcas 

técnicas e a constituição morfológica destes petróglifos de forma diversa e severa 

(majoritariamente apagando as irregularidades da percussão direta, descorticalizando a 

rocha e a gravura e transmitindo um aspecto homogêneo entre os espaços internos e 

externos dos petróglifos, restabelecendo uniformemente um córtex rochoso). Esta 

evidência indica que a amostra integral deste perfil estilístico, tem estado sujeita a ação 

do intemperismo fluvial por longo tempo, desta forma podendo ser muito antiga, talvez 

milenar. Nenhuma superposição em PSJ-Jaú foi possível ser detectada de forma legível, 

de maneira que não podemos falar de uma cronologia interna, mas parece provável que 

estamos lidando com a expressão de dois ou mais estilos no setor PSJ-Jaú e diferentes 

momentos de execução baseado nas diferenças de estado de conservação, principamente 

quando comparamos antropomorfos e geométricos (estes aparentemente mais recentes). 

Mas, uma melhor compreensão de tudo isso demandará muito mais investigação futura. 
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Fundamental retermos o seguinte: estilo Jaú é um pensamento visual 

antropomórfico e geométrico, e esta é a assinatura cognitiva das mentes areníticas na 

área de pesquisa. 

 

Antropomorfos  Estilo Jaú Sitio Litologi
a 

Coordenad
as 

 

Ponta São 
João - 
PSJ rocha 65 

arenito S -01 55' 
09,91394'' 
W -61 24' 
22,95604'' 

 

PSJ Rocha 
42 

arenito S -01 55' 
11,01834'' 
W -61 24' 
19,97145'' 

 PSJ 
rocha 45 

arenito S -01 55' 
10,95678'' 
W -61 24' 
20,30971'' 
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 PSJ  rocha 
45 

arenito S -01 55' 
10,95678'' 
W -61 24' 
20,30971'' 

 PSJ Rocha 
69 

arenito S -01 55' 
09,97006''
W -61 24' 
23,17662'' 

 PSJ rocha 17 Arenito S -01 55' 
10,47700''
W -61 24' 
16,44009'' 

 PSJ rocha 2 Arenito S -01 55' 
09,90398''
W -61 24' 
14,77323'' 

 PSJ Rocha 
69 

Arenito S -01 55' 
09,97006''
W -61 24' 
23,17662'' 
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 PSJ Rocha 
63 

Arenito S -01 55' 
10,07809''
W -61 24' 
22,83353'' 

 

PSJ Rocha 
63 

Arenito S -01 55' 
10,07809''
W -61 24' 
22,83353'' 

 PSJ Rocha 
63 

Arenito S -01 55' 
10,07809''
W -61 24' 
22,83353'' 

 PSJ Rocha 
63 

Arenito S -01 55' 
10,07809''
W -61 24' 
22,83353'' 
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PSJ  rocha 
67 

Arenito S -01 55' 
09,98394'' 
W -61 24' 
22,99195'' 

 PSJ 
Rocha 60 

Arenito S -01 55' 
09,97610''
W 
-61 24' 
22,42074'' 

 PSJ Rocha 
14 

 -01 55' 
09,83458''
W -61 24' 
15,41867'' 

 PSJ Rocha 
43 

Arenito -01 55' 
11,28720''
W -61 24' 
19,99951'' 
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 PSJ Rocha 5 Arenito S -01 55' 
09,92963''
W -61 24' 
14,73219'' 

 Velho Airão Arenito S -01 55' 
35,57433''
W -61 22' 
24,49259'' 

       
            

Velho Airão Arenito S -01 55' 
35,57433''
W -61 22' 
24,49259'' 

 PSJ Rocha 
13 

Arenito S -01 55' 
09,67767''
W -61 24' 
15,29616'' 
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Velho Airão Arenito S -01 55' 
35,57433''
W -61 22' 
24,49259'' 

 PSJ rocha 45 arenito S -01 55' 
10,95678'' 
W -61 24' 
20,30971'' 

 P. Iaçá 
Painel 3 

arenito S -01 53' 
00,95839''
W -61 26' 
36,02231'' 

Tabela 8. Antropomorfos e cripto-ícones areníticos, estilo Jaú com elementos figurativos-geométricos 

associados a ao estilo Iaçá. 
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5.II.c. Perfil Estilístico Iaçá  

 

O perfil estilístico Iaçá foi inicialmente definido com base num único sítio no 

arenito Prosperança, denominado Ponta do Iaçá (Pedral Rio Negro in Valle 2007 [S 01° 

53' 01.1" W 061° 26' 36.6"]). Este sítio contém 8 painéis, não sendo adequada sua 

divisão em rochas dado geomorfismo da formação rochosa, um paredão contínuo e 

maciço por 50 metros de interface fluvia direta, sem praia, a rocha e a gravura 

mergulham direto no rio. Quantitativamente e em termos espaciais é uma amostra 

inferior ao PSJ.  

 

Tematicamente, temos um contraste grande neste sítio materializado na 

ocorrência massiva de figuras não-reconhecíveis, geométricos, alguns puros (na 

terminologia de Pessis) outros iconicamente ‘corrompidos’. Mesmo assim, 

figurativismo explícito está ausente deste sítio e estilo. Nenhuma figura de Iaçá pode ser 

associada categoricamente ao mundo sensível, numa perspectiva neuro-cognitiva não 

alterada (e.g., uma percepção [encorporação – percepção com o corpo-cérebro] 

desintoxicada [D-Tox] lembremos dos ASC – Altered Styles of Communication [Harvey 

e Wallis 2007]). Fica-nos sugerido um nível de hermetismo na concepção da forma 

mais significativo que em PSJ-Jaú, em se observa um aumento na adoção de técnicas 

morfo-cognitivas simbolicamente mais arbitrárias, a transformação do real em 

operações abstracto-mentais vem à tona de forma, intuímos, significativa em Iaçá e o 

seu universo de referência motivacional, se distancia de um preconizado modelo natural 

(ou de nosso preconceito atual sobre as formas da natureza). De ‘forma’, que nós 

estamos considerando o corpus deste sítio integralmente como de natureza hermética e 

indicadora de um tipo de pensamento gráfico completamente diferente. Há verificadas 

convergências formais entre os geométricos de Iaçá e PSJ-Jaú,  mostrando que nos 

arenitos o fenômeno geométrico é pervasivo (menos em Unini 4). A mudança é na 

manipulação, ou negociação, do componente antropomórfico, praticamente excluído da 

existencia litológica em Iaçá (apenas dois grafismos antropomórficos completos no 

estilo Jaú ocorrem e em separado dos outros painéis (próximo ao painel 3). O que fica 

sugerido a partir de Iaçá é que a temática geométrica tem independência semiótica dos 

antropomorfos, e estamos inclinados a interpretá-los como códigos distintos, porém não 

separados (como no sistema PSJ-Jaú). Iaçá, contudo, separando as duas modalidades 

(reconhecíveis e não-reconhecíveis), nos ajuda a entender que as distinções são mais do 
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que temáticas e podem se relacionar com diferenças nos sistemas produtores desses 

códigos. A presença do estilo Iaçá nos granitos associado à outra modalidade 

antropomórfica completamente diferente e a uma supremacia zoomórfica, dá a exata 

medida da autonomia gráfico-estilística do fenômeno geométrico na área amostral. 

Dentro da classe geométrica, conseguimos fazer, a partir de Iaçá uma segunda distinção 

entre geométricos puros (grafismo Puros) e cripto-ícones, uma espécie de manifestação 

figurativa geométrica ambígua, em que é possível identificar figuras com traços e, ou, 

arranjos reconhecíveis renderizadas num milieu geométrico (uma atmosfera de 

ambiguidade formal) o que termina por criar um display distinto dos antropomorfos 

areníticos e dos geométricos puros, misturando-se a ambos. Em alguns casos pode-se 

acompanhar um processo de transformação completo, uma cadeia morfo-cognitiva, 

entre um grafismo antropomórfico, um híbrido espiralado, e uma espiral quádrupla 

(óbvio que tal encadeamento se trata de uma hipótese observacional, e toda discussão 

que propomos acerca dessas formas ambíguas colocamos nesses termos, uma conjectura 

acerca do processo de transformação de uma forma em outra). Fato é que: 

aparentemente os cripto-ícones se associam aos geométricos em toda a amostra, pois 

vamos encontrá-los nos suportes graníticos também. Apenas que, quando associados 

com os antropomorfos do PSJ-Jaú, as relações e configurações transicionais entre 

ambas as classes se tornam mais explícitas (na Pedra da Vovó 1 a mesma analogia 

visual pode ser efetivada entre um zoomorfo e um cripto-ícone zoomórfico). Portanto, a 

proposição de certas formas geométricas como cripto-ícones depende de uma operação 

relacional-comparativa (i.e., analogia visual) entre formas, sobretudo, depende da pré-

existência de um modelo figurativo que nos permita avaliar a ambiguidade morfológica 

do grafismo em questão. Grafismos geométricos concêntricos com cúpulas centrais 

ocorrem em em 4 situações, duas unidades compondo painéis e duas unidades isoladas, 

estamos inclinados, baseados em analogoa visual com outros grafismos em PSJ e em 

Jaú 6, a considerá-los grafismos antropomórficos renderizados pelo princípio da 

metonímia cefálica, mas inseridos na assinatura cognitiva de Iaçá: ambiguidade 

geométrico-figurativa (invertemos aqui de propósito a expressão figurativa-geométrica 

[Pessis 2002], por entendermos que o componente geométrico nessas formas é mais 

intuitivo e imediatamente percebido, ao passo que a dimensão figurativa desses 

grafismos é percepto-conceitualmente dependente de uma mudança na forma de olhar, 

que muitas vezes não se efetiva sem que tenhamos um modelo figurativo para se 

performar uma analogia visual). 
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Cenograficamente observamos alguma variação entre as painéis de Iaçá. Três 

situações puderam ser identificadas: uma apresentando maior concentração onde o 

espaço gráfico está densamente ocupado por unidades gráficas (painéis 1, 3 e 5); e outra 

situação mais dispersa com espaços vazios maiores entre as unidades, áreas sem 

interferência técnica (painéis 2, 6, 7 e 8), e grafismos isolados (4 casos). Apesar da 

ambiguidade de se definir cenas em contextos visuais não-reconhecíveis, sem narrativa, 

neste caso, ao menos, o estado de conservação permite que se perceba onde uma 

unidade termina e outra começa (o maior problema que tínhamos na segregação 

analítica das Itacoatiaras nordestinas). E no âmbito do componente associacional da 

dimensão cenográfica, esta condição identificatória é a propriedade-chave para se 

entender o preenchimento morfo-topológico do espaço gráfico, pois torna discernível os 

arranjos sintáticos internos das figuras (configurações de atributos intra-morfológicos) e 

entre as figuras (configurações cenográficas, inter-morfológicas).  Os painéis parecem 

ser compostos gerais de morfologias únicas desde uma perspectiva interna ao sítio, 

porém, gravuras isoladas (padrões geométricos emoldurados em forma quadrangular) 

apresentam uma recorrência espacialmente significativa, ocupam os extremos do sítio a 

NO e a SE. Espirais quádruplas proeminentes (maiores e mais visíveis) em seus painéis 

(3 e 7) também caracterizam uma recorrência morfológica significativa. Os padrões 

geométricos diversos dentro de molduras quadrangulares, alguns assemelhando-se à 

faces e à figuras antropomorficas esquemáticas, parecem constituir-se num padrão 

gráfico marcante em Iaçá.  

 

Tecnologicamente, as marcas residuais de percussão direta estão visíveis em 

todos os painéis (menos em P 3), em uns menos noutros mais (P 1, 4 e 5 apresentam 

marcas técnicas bem conservadas). A observação paciente das marcas percussivas in 

situ e a partir de macro-fotografias de detalhes de atributos dentro das unidades, 

juntamente com os experimentos replicantes também foi adotada na definição 

preliminar do aspecto tecnológico dessas gravuras.  Nesses elementos tecnológicos 

encontramos correspondência com a dimensão técnica do sistema PSJ-Jaú e dos arenitos 

em geral. Se em PSJ  não podemos fazer uma análise das técnicas de execução de 

maneira adequada a partir das evidências, em Iaçá, ao menos nos painéis 1,4 e 5 em que  

temos um conjunto de marcas menos alteradas, dentro dos quais diferentes morfologias 

de percussão direta podem ser observadas indicando, possivelmente, diferentes tipos de 
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instrumentos, o mesmo instrumento em diferentes estágios de desgaste, ou diferentes 

momentos de execução. 

 

As técnicas variam de uma percussão direta superficial, errática e multi- 

punctiforme a uma percussão direta mais profunda e rombuda.  A percussão direta que 

ocorre em Iaçá (3 mm a 1 cm de profundidade por 0.5 cm 3.5 cm de largura) rompe 

suave e erraticamente o antigo córtex indicando uma mão vacilante (quanto mais marcas 

punctiformes na conformação de um traço sugerimos que pode indicar menor habilidade 

do artesão, conformando o que poderíamos chamar de um traço ‘sujo’, sendo os traços 

limpos aqueles com maior economia de golpes por cm quadrado [suspeitamos que 5 

golpes para cada cm quadrado seria uma boa média, temos casos na amostra arenítica 

que mostram traços mais econômicos ainda e nossa melhor marca nos experimentos foi 

obtida com uma média de 13 golpes por centímetro quadrado]). As gravuras com traços 

mais profundos que aparentemente indicariam outras técnicas, estão em grafismos 

visivelmente mais intemperizados, e tais marcas técnicas podem, de fato, serem 

resultado de uma combinação complexa entre intervenção técnica inicial, erosão e 

reavivamento (uso-abandono-reuso). A percussão indireta pode ter sido usada na 

confecção dessas marcas profundas e largas (quatro[4] a seis [6] cm largura por dois [2] 

a quatro [4] cm em profundidade) e penetrando fundo na matriz arenítica, indicando 

considerável esforço  e, ou, um sucessivo retoque diacrônico de marcas antigas 

salientando-lhes as propriedades físicas com um instrumento rombudo maior, 

possivelmente batido com um implemento mais pesado tipo martelo. Este cenário é 

espaculativo, pois, como dito as marcas desse calibre estão bastante intemperizadas e, 

portanto, não permitem observações conclusivas. O estado de conservação geral dos 

painéis 1, 4 e 5, todavia dar certeza da aplicação de percussçao direta no sítio, e 

possivelmente em todos os grafismos do mesmo. Nestes painéis ainda se observa o 

contraste entre a cor e a textura do antigo córtex marrom escuro aparentemente oxidado 

com a matriz alaranjada vívida do arenito dentro das marcas percutidas pouco erodidas 

e repatinadas o que permite um vislubre do aspecto original desses painéis, que se 

evidenciavam por um alto contraste cromático entre córtex e marca técnica. Estas  

características fazem deste sítio uma peça de evidência importante merecendo análises 

micro-morfológicas das marcas técnicas por microscopia de campo e micro-fotografia. 

 

 



 

329 

Em um painel vertical, um grupo de cúpulas profundas (chegam até a 5 cm de 

profundidade por 3 de largura) foi executado com polimento fino deixando um alto grau 

de homogeneidade textural nas superfícies internas dessas marcas. Dada a posição 

geomorfológica destas marcas no bloco rochoso (dentro de uma concavidade, uma 

depressão interna, mas ainda em verticalidade geral) nós não pudemos entender ainda 

como tais marcas foram feitas, e estamos considerando tal fenômeno como isolado. 

Parece-nos, no entanto, já ser possível inferir que não foram feitas pelas mesmas 

motivações das outras gravuras, não sendo algo para ser visto pela sua localização. 

Divergem técnica, morfológica e topograficamente das outras cúpulas no sítio, e o 

movimento rotatório de abrasão intensa necessário para ocasionar aquelas marcas gera 

um sub-produto além da marca, sedimento solto, fino a médio, triturado no processo da 

abrasão das supefícies areníticas. Podemos, portanto estar diate de um único exemplar 

na área amostral de marca para produção de pó (sedimento solto e fino), fenômeno 

reportado na literatura para América do Norte e Austrália (e.g., Keyser et al. 2009; Ross 

e Davidson 2006). 

  

Em termos geomorfológicos, a maioria dos petróglifos deste sítio está localizada 

dentro de pequenos nichos abertos, recessos ao longo de 50 metros de um paredão 

arenítico na beira de um canal do rio Negro praticamente dentro da correnteza do rio 

com ampla visibilidade para os navegadores fluviais. O painel 1 se situa na linha de 

visão daqueles que descem a corrente do rio podendo ser visto a cerca de 50 metros de 

distância do meio do canal. O sentido de uma sinalização fluvial chama novamente 

nossa atenção, dessa vez com maior proeminência. Se considerarmos o aspecto original 

de alto contraste cromático entre córtex-gravura, o efeito visual deste sítio pode ter sido 

emocionalmente impactante para os navegadores. 

 

Este padrão geral de localização geomorfológica em Iaçá (um mergulho 

vertiginoso no rio) contrasta com PSJ. Em ambos os parâmetros geomorfológicos que 

adotamos aqui, isto é, os painéis dentro do sítio (1) e o sítio dentro da paisagem (2), os 

perfis Velho Airão e Rio Negro são igualmente contrastantes. Tendo em mente, para 

efeito comparativo, o mesmo nível da água e a disposição das formações rochosas com 

respeito às superficies disponíveis à visão e ao uso, Pedral Rio Negro apresenta uma 

uniformidade na disposição dos painéis, amplamente voltados para o rio e num contexto 

de direto contato do suporte dos painéis com um canal bastante dinâmico e fundo do 
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Negro.  Isto caracteriza a inserção do sítio numa paisagem hidro-ambiental de entorno 

específica. Enquanto PSJ se encontra numa praia arenosa com matacões, podendo ser 

este pacote arenoso de deposição recente, mas  a interação entre os painéis rupestres, 

seus respectivos suportes rochosos e o rio é diferente, quando considerado o ponto de 

vista do observador fluvial.  

 

Fatores tafonômicos apresentam ação diferencial considerando-se cada uma das 

áreas de concentração gráfica. O que pode ser indicador de diferentes cronologias para  

o tempo de disponibilidade ao intemperismo de cada painel. Outra implicação disso é a 

ocorrência de intemperismo qualitativamente diferencial condicionado por locais mais 

expostos ao poder erosivo da correnteza do rio, que aparentemente constitui a fonte 

mais proeminente de intemperismo em ação aqui. No nível de conhecimento que 

dispomos não é possível distinguirmos os dois processos (tafonomia diferencial e 

cronologia diferencial), ambos fenômenos ocorrem em conjunto, não há razão para 

supor o contrário, painéis rupestres são necessariamente composições diacrônicas e a 

tafonomia atua de maneira micro-morfologicamente diferencial no corpo rochoso. 

Apesar da uniformidade geomorfológica geral dos painéis, a conjectura acerca da erosão 

diferencial parece ser discernível pelo menos entre P 3, o painel mais exposto de Iaçá 

completamente erodido e o P1 protegido numa reentrância e apresetando cerca de 10 % 

dos grafismos com marcas técnicas presercadas. Quando vamos ao patamar superior do 

paredão, onde intuímos que a correnteza é menos competente, encontramos o painel 4 

com quatro (4) marcas das mais conservadas tecnicamente na amostra arenítica. Neste 

painel há a rara oportunidade de observar repatinação diferencial num mesmo grafismo 

arenítico, mostrando diacronia clara na composição da forma, o que só pode ter 

acontecido porque a superfície rochosa na qual as gravuras se encontram está 

relativamente protegida da hidro-erosão. Portanto, diferentes momentos de execução e 

erosão diferencial não são fatores excludentes, são concomitantes e diferenciar qual dos 

dois fatores são mais relevantes na determinação da aparência atual do grafismo, vai 

depender de informações contextuais externas à gravura, como a petrologia e a 

geomorfologia do suporte rochoso. Por esta linha de raciocínio, onde estabelecemos 

uma direta proporcionalidade entre estado de conservação e cronologia de execução, 

consideramos que os painéis 1, 4 e 5 da Ponta do Iaçá seriam os painéis mais jovens, 

porém a situação geomorfológica de P 4, no topo da formação, visivelmente mais 

favorável à conservação, pois, mais hidrofóbica, é diretamente proporcional ao seu bom 
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estado de conservação, então, ao menos neste caso, estabelece-se uma forte sugestão de 

que erosão diferencial está sendo mais determinante na sobrevida dessas gravuras, e se 

ocorre em P 4 pode estar sendo determinante nos outros 7 painéis. Se compararmos, de 

maneira geral, o estado de conservação da  Ponta do Iaça e do PSJ-Jaú, as gravuras de 

Iaçá estão menos alteradas que as outras areníticas, fazendo-nos pensar que os 

geométricos de maneira geral seriam mais recentes que os antropomorfos areníticos. 

Mais um fator, portanto, que corroboraria a separação estilística entre geométricos e 

antropomorfos, uma diferença de estados de conservação inferida como indicador 

diacrônico. Porém, sabemos que se trata de uma simplificação tafonômica,  pois 

diversos fatores combinados respondem por estados de conservação diferenciados, onde 

erosão diferencial de partes mais susceptíveis do suporte e maior ou menor antiguidade 

da obra se superpõem. 

 

Importante retermos o seguinte: dentro do pensamento gráfico arenítico há 

diversidade proposicional e comportamental. O aspecto geométrico da mente arenítica 

não é exclusivo dela, mas sim um traço que atravessa as fronteiras do pensamento visual 

geo-situado. São largamente transmitidos dentro do arenito, e de lá para o granito (e 

possivelmente vice-versa), sem que outros elementos dessas modalidades de 

pensamento gráfico sejam transmitidos (caracterizando efetivamente o quadro de geo-

situação estilística). O motivo das espirais quádruplas apresenta a dispersão mais 

abrangente em toda a área amostral, encontra-se em Madadá no extremo SE da área 

amostral e em Guariba 2 no extremo NO (são exatos 128 quilômetros em linha reta 

entre esses dois sítios). Espirais quádruplas podem ser identificadas da arte rupestre do 

litoral Paruano (Etcheveria López 2011) até a foz do Amazonas na cerâmica Marajoara 

(Guapindaia e Pereira 2010; Schaan 2004). Se formos pensar num signo emblemático 

de uma grande rede social aberta pan-amazônica pré-colonial, este é a espiral quádrupla, 

a reunião das fratrias exogâmicas de Reichel-Dolmatoff. Nosso ponto a partir do grupo 

de transformação aqui investigado em associação às espirais quádruplas é a proposição 

de que representam antropomorfos em um avançado estado recomposição geométrica. 

Iaçá como fenômeno estilístico apresenta os padrões gráficos mais dispersos dentro e 

fora da área de pesquisa, rivalizando em expansão máxima com outros padrões 

conhecidos da arte rupestre no vale amazônico como as representações antropo-

céfalomórficas, expoentes da Tradição Amazônica de gravuras e pinturas rupestres 

(curiosamente de baixa expressividade em nossa área amostral, e talvez em todo vale do 
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baixo Negro, ao menos até Manaus, onde diversos espécimes desta classe aparecerem 

no sítio das Lajes). Outro aspecto que diferencia Iaçá dos outros estilos é sua 

manifestação multimídia, seus padrões gráficos elementares aparecem para além das 

rochas, na cerâmica (é preciso que se investigue a fundo essa proposição, o que não 

estamos em posição de fazê-lo), no frontispício das malocas comunais no ARN, na 

cestaria e na pintura corporal por toda a Amazônia, estão por exemplo imiscuídos nos 

padrões sagrados Këne dos povos Pano, como os Marubo e Corubo do rio Javari na 

Amazônia Ocidental (Cesarino 2008). Conjecturamos o seguinte:  a cultura visual de 

um grande sistema multiétnico e multilinguístico pan-amazônico, com uma grande 

malha de relações comerciais e culturais em geral, teria presumivelmente a mesma 

dispersão geográfica que outros elementos dessa rede, portanto, quanto mais ampla a 

rede, mais ampla a dispersão de determinados padrões gráficos associados a circulação 

interna de idéias, de informação. Propomos que em nossa área de pesquisa o fenômeno 

geométrico Iaçá corresponderia a essa dinâmica de máxima dispersão e o postulamos 

portanto, como relacionado a essa rede de troca de idéias, redes sociais abertas (e.g., 

Gamble 1982, 1991).  O que, ademais, corresponde ao cenário de pouca antiguidade 

(tafonomicamente deduzida) dos geométricos tanto em relação aos outros grafismos 

areníticos quanto graníticos. Iaçá, assim, ganharia essa máxima dispersão na mesma 

janela cronológica de conformação desses macro-sistemas poliétnicos, ou seja, nos 

últimos 3.000 anos AP. Relacioná-la, porém, a uma manifestação gráfica do ethos 

Aruak pré-colonial (Heckenberger 2002) que, presumivelmente, seria hegemônico no 

rio Negro durante a janela cronológica referida, ainda é uma proposição prematura, e 

mesmo quando for procedente considerá-la, suspeitamos que ela não será refutável, será 

apenas plausível. O que já é suficientemente interessante dado o problema de resolução 

e de desincronização (sistemas d-sincados no jargão audiovisual) entre a etnologia e a 

arqueologia Amazônica (Barreto 2006; Neves 1998). Mas, Heckenberger é fatídico 

quando sinaliza que os modelos etnológicos não cobrem a totalidade das experiências 

ameríndias, e esse postulado é nosso cabo-guia no ‘mergulho espeleológico’ pré-

colonial. Ficamos assim: os geométricos tem a mais ampla dispersão na área amostral, e 

se há um candidato para ser postulado como expressão gráfico-visual de uma rede social 

aberta neste trecho do rio Negro (refletindo a partir do modelo de Wobst [1977] da troca 

de informação), este é Iaçá. 
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Tabela de grafismos geométricos e 
suspeitos de serem cripto-ícones 
(geométrico-figurativos). 

Sítio tipo Litologia localizaç
ão 

 Moura 
Rocha 9 

Espiral Granito S -01 27' 
11,62099'
' 
 
W -61 38' 
01,50169'
' 

 Jaú 7, rio 
Jaú 

Espiral arenito S -01 56' 
34,63919'
' 
W -61 26' 
50,10371'
' 

 Ponta do 
Iaçá, Jaú, 
Painel 2 

Espiral 
quadrangular 
com apêndice. 
 Suspeita-se de 
cripto-ícone 
serpentiforme 

arenito S-01 53' 
01,05374'
' 
W-61 26' 
37,01084'
' 

 Pedra da 
Vovó 1, 
rio 
jauaperi 

Espirais duplas 
invertidas, 
verticalizadas e 
com terceiro 
apêndice 
espiralado no 
topo. Suspeita-
se de 
Cripto-ícone 
zoomórfico. 

granito S-01 33' 
07,87072'
'W-61 28' 
22,87508'
' 
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 Moura, 
rocha 9 

Espirais 
quádruplas 
bilineares,  com 
pedúculo. 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico 

granito S -01 27' 
11,62099'
' 
 
W -61 38' 
01,50169'
' 

 Guariba 
2, rocha 9  

Espirais 
quádruplas 
(duas duplas 
opostas ligadas 
por linha 
central 
pedunculada. 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico
. 

granito S -01 23' 
58,86555'
' 
W  -61 48' 
09,26122'
' 

 Ponta do 
Iaçá, 
Painel 3 
 

Espiral 
quádrupla, 
variação do tipo 
anterior. 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico 

arenito S -01 53' 
00,95839'
' 
W -61 26' 
36,02231'
' 

 Ponta do 
Iaçá, Jaú 
Painel 7 

Espiral 
quádrupla, 
variação do tipo 
anterior. 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico 
 

arenito S -01 53' 
00,92339'
'W 
-61 26' 
36,35544'
' 
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Madadá, 
Rio Negro 

Espiral 
quádrupla. 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico 

arenito 
 

S-02 17' 
52,77378'
'W-61 04' 
14,58450'
' 

 Ponta do 
Iaçá 
Painel 5 

Espirais 
aparentemente 
pedunculada 
com base 
expandida. Obs: 
utiliza o 
contorno 
natural do 
abcesso 
rochoso como 
limite gráfico na 
parte superior 
(i.e., design 
geomórfico). 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico
. 

arenito S -01 53' 
01,05374'
' 
W -61 26' 
37,01084'
' 

 Ponta do 
Iaçá, Jaú, 
Painel 1 

Forma 
quadranqgular 
com 
preenchimento 
interno, 
assemelhando-
se a traços de 
uma face 
grotesca, 
mácara, ou, 
figura 
antropomórfica. 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico
. 

arenito S -01 53' 
01,08000'
'W 
-61 26' 
36,61042'
' 
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 P. Iaçá 
painel 1 

Espiral dupla 
emoldurando 
espiral 
quádrupla 
antropomórfica. 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico 

arenito S -01 53' 
01,08000'
'W 
-61 26' 
36,61042'
' 

 

P. Iaçá 
Painel 7 
parede 
vertical 

Espiral dupla 
quadrangular 

arenito S -01 53' 
00,92339'
'W  -61 
26' 
36,35544'
' 

 P.Iaçá 
Isolado 
chão a 
frente de 
painel 7 
Submers
o em 11. 
2010. 

Espiral dupla 
antropomórfica. 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico 

arenito S -01 53' 
00,82321'
' 
W  -61 26' 
36,15176'
' 

 

P.Iaçá 
isolado 
abrigado 
abaixo de 
painel 6 

Forma abstrata 
com espirais 

arenito S -01 53' 
00,88446'
' 
W -61 26' 
36,29177'
' 
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 Ponta do 
Iaçá, Jaú, 
Painel 2 

Conjunto de 
traços  
Espiralados 
assemelhando-
se a face 
grotesca, ou 
máscara. 

arenito S -01 53' 
01,05374'
' 
W -61 26' 
37,01084'
' 

 Ponta do 
Iaçá, Jaú, 
Painel 1 

Conjunto de 
traços 
assemelhados a 
face grotesca, 
ou máscara. 

arenito S -01 53' 
01,08000'
'W 
-61 26' 
36,61042'
' 

 Ponta do 
Iaçá, Jaú, 
Painel 1 

Lozangos 
concêntricos. 

arenito S -01 53' 
01,08000'
'W 
-61 26' 
36,61042'
' 

 P. Iaçá 
Painel IV 

‘Ampulheta 
tracejada’ 

arenito S  -01 53' 
01,41946'
' W -61 
26' 
36,74530'
' 
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 Ponta do 
Iaçá, Jaú, 
Painel 5 

Padrão interno 
em Forma 
aparentemente 
quadrangular 
com 
preenchimento
s geométricos 
internos. 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico
. 

arenito S -01 53' 
01,05374'
' 
W -61 26' 
37,01084'
' 

 Ponta do 
Iaçá, Jaú, 
Painel 1 

Forma 
aparentemente 
retangular com 
preenchimento
s geométricos 
internos. Obs: 
estrutura oval 
no topo sugere 
uma cabeça, 
encimando um 
tronco 
antropomórfico 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico
. 

arenito S -01 53' 
01,08000'
'W 
-61 26' 
36,61042'
' 

 Jaú 7 Padrão interno 
em moldura 
quadrangular 

Arenito S -01 56' 
34,63919'
' 
W -61 26' 
50,10371'
' 

 P. Iaçá 
Isolado 
extremo 
SE – 
parede 
diagonal 

Padrão interno 
em moldura 
quadrangular -  
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico 

Arenito S -01 53' 
01,19436'
' 
W -61 26' 
35,58508'
' 
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 P.Iaçá 
isolado 
extremo 
NO -Chão 

Padrão interno 
em Moldura 
quadrangular. 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico 

arenito S  -01 53' 
01,15181'
' W -61 
26' 
37,26461'
' 

 Jaú 7 Padrão 
geométrico em 
moldura 
quadrangular.  

arenito S -01 56' 
34,63919'
' 
W -61 26' 
50,10371'
' 

 Moura 
 Rocha 9 

Sequência de 
quadrados com 
X internos 

Granito S -01 27' 
11,62099'
' 
 
W -61 38' 
01,50169'
' 

 Jaú VI, rio 
Jaú 

Quadrado com 
X interno e face. 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico 

arenito S -01 54' 
14,53977'
' 
W -61 27' 
12,58669'
' 

 Ponta do 
Iaçá, 
Painel 5 

Lozangos 
concêntricos, 
aparentemente, 
com marcas na 
parte internas 
que parecem 
sugerir traços 
faciais 
rudimentares. 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico 

arenito S -01 53' 
01,05374'
' 
W -61 26' 
37,01084'
' 
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 Jaú VI, rio 
Jaú 

Círculo 
concêntrico 
pedunculado 
com face. 
Suspeita-se de 
cripto-ícone 
antropomórfico 
ou zoomórfico 
(‘raia’). 

arenito S -01 54' 
14,53977'
' 
W -61 27' 
12,58669'
' 

 São 
Pedro, 
Jauaperi 

Círculo 
concêntrico 
pedunculado 

granito 1° 
4'27.36"S 
61°33'18.
30"W 
UTM 20M 
N 660832 
L 
9881261 

 P. Iaçá 
Painel 5 

Linhas sinuosas 
paralelas e 
verticais 

arenito S -01 53' 
01,05374'
' 
W -61 26' 
37,01084'
' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.Iaçá 
Painel 5 

Conjunto de 
Cúpulas 

arenito S -01 53' 
01,05374'
' 
W -61 26' 
37,01084'
' 
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Tabela 9. Geométricos (Grafismos Puros) e Cripto-Ícones antropomórficos e zoomórficos (Figurativos-

geométricos) do Estilo Iaçá. 

5.II.c. Perfil Estilístico Unini 

 

O perfil estilístico Unini foi definido inicialmente com base num único sítio, 

Unini 2 (S 01° 40’ 12.8 “W 061° 47' 32.2”) situado nos blocos graníticos do primeiro 

conjunto de corredeiras subindo o baixo curso do rio Unini. Subsequentemente, outros 5 

sítios foram encontrados fora do Unini na área acima sua de foz, próximos a foz do rio 

Branco e subindo o baixo curso do rio Jauaperi.  Atualmente a amostra granítica se 

constitui por 9 sítios (10 se contarmos com Pedra do Sol [RR]). Estes sítios apresentam 

analogias visuais que sugerem conexões gráficas entre eles, todos executados em blocos 

graníticos, ao passo que, apresentam características que os distanciam da amostra de 

sítios areníticos compreendidos pelos no sistema PSJ-Jaú.  

 

As escolhas temáticas privilegiam aqui as figuras zoomórficas e, em menor 

proporção, figuras antropomórficas. Quando estávamos considerando apenas o Unini 2, 

nenhum elemento geométrico foi situado dentro deste perfil. Mas, depois de contato 

positivo com esse tipo de unidade gráfica nos outros sítios fora do Unini, foi necessária 

a inclusão dessa classe temática. Todavia, esta inclusão não altera o caráter 

prioritariamente zoomórfico do perfil gráfico Unini por minoritária, inferior inclusive ao 

fenômeno antropomórfico granítico.  

 

Morfologicamente os zoomorfos são representados, em geral, de perfil, a médio 

e grande tamanho, alguns poucos  se situariam numa escala pequena entre 20 cm e 50 

cm, mas a maioria excede essas medidas chegando até a 130 cm. Em geral os pequenos 

são renderizados com mais esquematismo anatômico, o que interpretamos como uma 

fórmula micro-equemática Eles apresentam preenchimento textural na área interna do 

 
 
 

P.Iaçá 
Painel 1 

Conjunto linear 
vertical de 
cúpulas  

arenito S -01 53' 
01,08000'
'W 
-61 26' 
36,61042'
' 
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corpo (tronco preechido) e uma preferência pela representação de quadrúpedes em perfil 

e em aparente movimento com pernas flexionadas, com características morfológicas na 

cabeça, tronco e membros que primilegia mamíferos quadrúpedes e aviformes. Os 

grandes zoomorfos apresetam maior riqueza de detalhe anatômico principalmente na 

cabeça, na cauda e na extremidade dos membros. Este maior nível de detalhamento nos 

grandes zoomorfos interpretamos como uma fórmula macro-semirealista de 

renderização da morfo-temática zoomórfica. que permitem reconhecer distintas taxa de 

animais como cervideos, primatas, serpentes, pássaros e outros menos evidentes.  

 

Cenograficamente, as representações zoomórficas parecem não obedecer a 

posicionamentos organizados e padronais no espaço gráfico, estando espalhados dentro 

dos painéis quando não estão isoladas. O que parece indicar que eles não se arranjam 

em composições narrativas, com interação coreográfica entre eles. Uma exceção ocorre 

em Unini 2, onde se pode observar uma composição que parece intencional e não 

acúmulo de diversas intenções, sugerindo uma cena em que 4 pequenos passeriformes 

(20 cm cada aproximadamente)  se arrajam em perfil um atrás do outro numa fileira, 

semelhgante a um display etológico naturalista. Estes passeriformes estão superpostos  

por um outro zoomorfo não identificado, todos eles apresentando a superfície da marca 

técnica “fresca” pouco repatinada, indicando momentos concomitantes e ‘recentes de 

execução ou de reavivamento. No sítio Pedra da Vovó (UTM 20M S0669915 

W9828415) um zoomorfo semelhante a primata, de perfil, segura na mão com o braço 

flexionado para cima um objeto retilínio, o que estamos compelidos a interpretar como 

uma flauta, levando-o a cabeça como se tocando o instrumento. Se fôssemos interpretar 

etnograficamente tal composição entre um sujeito (antropo ou zoo), um gesto e postura 

(levar a mão segurando um objeto à cabeça), e um objeto (segmento de reta) teríamos 

três caminhos mais gerais: tocar flauta, fumar charuto ou soprar zarabatana.  Optamos 

aqui por designar essa performance gráfica como a temática do ‘flautista’, dada a 

importância do complexo mito-ritual do Jurupari associado a aerófonos no ARN, a 

opção pela identificação positiva do objeto como flauta, parece-nos bastante razoável.  

Esta temática possui expressões antropomórficas e zoomórficas neste perfil estilístico.  

 

Os antropomorfos se apresentam em duas situações cenográficas. Primeiro, 

aparecem em grandes grupos com 10 ou mais indivíduos em conexão gráfica pelos 

braços, dispostos frontalmente, com membros flexionados ou estendidos, e sem 
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apresentar nenhum caráter físico distintivo e explícito como: traços faciais, atributos 

sexuais e objetos. Estes grafismos em composição, ou cenas, se assemelham à 

representação de uma dança e, ou, ritual comunal em que os participantes situam-se em 

contato físico. A outra situação em que antropomorfos aparecem é enquanto indivíduos 

isolados. Diversas apresentações se sucedem nestes contextos de isolamento 

antropomórfico, tronco linear e pernas fletidas (agachadas) é o tipo mais comum de 

apresentação antropomórfica nos granitos, e nesse aspecto relaciona-se a postura de 

algumas unidades gráficas minoritárias em PSJ (e.g., rocha 53). Porém, há duas 

modalidades de comportamento antropomórfico isolado, muito significativas na amostra 

granítica sem correlatos no arenito, são os antropomorfos costumizados e os 

antropomorfos flautistas. Estas duas classes aparecem comumente isoladas, embora 

flautistas antropomórficos ocorram em painéis junto com zoomorfos.  

 

Geomorfologicamente Unini 2 parece apresentar um padrão de locação espacial 

no contexto interno da corredeira, bem como, dos painéis no contexto do sítio. Todos os 

painéis estão voltados para o rio executados nas faces sul e sudoeste dos blocos siuados 

na margem esquerda do rio (norte). A verificação dos blocos na margem oposta das 

corredeiras não levou à identificação de petróglifos, que podem ter um dia existido mas 

não sobreviveram, mas em princípio, esta ausência indicaria uma seleção 

geomorfológica pelas rochas do lado esquerdo. Fora do rio Unini, o mesmo não pode 

ser dito, mas em geral todos os petróglifos estão orientados em direção aos rios e canais, 

e executados em tamanhos e em planos nos blocos que pemitem seu reconhecimento a 

distância por observadores embarcados. Enquanto essa situação os conecta com o sítio 

arenítico Ponta do Iaçá, os distinguiria do PSJ, que em geral, como dito, necessita que 

se desembarque na praia para que se veja a maioria dos petróglifos. Portanto, em termos 

de sintaxe paisagística, as figuras graníticas apresentam uma orientação majoritária 

fluvial. OU assim pensávamos até encontramos Moura. Assim como PSJ, Moura é um 

sítio grande espacialmente e quantitativamente, e assim com PSJ apresenta considerável 

variabilidade topográfica na disposição dos painéis rupestres. Portanto, essa 

variabilidade topográfica parece ser  um componente dos sítios maiores que apresentam 

várias rochas gravadas. Mesmo assim, paréce-nos que a orientação fluvial também é 

dominante nos sítios grandes, o que ocorre é que outras situações topográficas são 

exploradas e não vemos claramente o padrão de orientação fluvial. 
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A técnica de confecção de toda a amostra granítica do perfil gráfico Unini parece 

empregar diferentes graus de abrasão enquanto o procedimento principal. Em algumas 

unidades se encontram superfícies polidas, bem regularizadas, e profundas formando 

perfis de sulco em U aberto, em outras apenas uma raspagem superficial do córtex 

rochoso contrastando mais em cor e textura do que em volume  (assemelhando-se a 

técnica do sgraffitto [e.g., Bednarik 2007:38]),  sendo esta última modalidade 

aparentemente mais comum.  É possível que um primeiro momento de percussão direta 

tenha sido empregado no sentido de abrir o córtex rochoso, o que fica sugerido nos 

traços de maior contraste volumétrico e maior irregularidade de borda e textura interna 

(os que formam secção transversal em U aberto).  Posteriormente verificamos por 

experimento replincante que as secções em U aberto são produzidas pela técnica mista 

percussão diureta e polimento. A percussão direta rompe o córtex mas nao derfine a 

forma (não conforma um traço, uma fronteira entre grafismo e geomorfismo), ela é 

usada portanto para esboçar as trilhas geomórifas por onde a abrasão posteriormente 

será aplicada para aí sim delinear a forma. O córtex granítico é por demais irregular 

(meso e micro-morfologicamente) e os grãos de quartzo resistem a fluidez da mão 

instrumentada no gesto abrasivo, travando o gesto, quabrando o ritmo, a funcção 

primordial da percussão direta no granito é triturar os grãos de quartzo, para liberar um 

pathway mais suave à abrasão. Para a fricção direta (raspagem ou polimento) conseguir 

o efeito de homogeneidade na textura e no limite de borda aliado ao volume do sulco, 

sem percussão direta, o gasto de energia e de tempo é consideravelmente aumentado. 

Portanto, percussão direta seguida de abrasão para as gravuras graníticas 

volumetricamente profundas (e.g., mais de um 1 cm de profundidade) é a possibilidade 

mais parcimoniosa. Para as gravuras que contrastam corticalmente em termos de 

coloração e textura, a técnica abrasiva da raspagem pode provocar o efeito que, 

presumimos, seria o aspecto original da maioria das gravuras graniticas.  

 

Como dito, estivemos envolvidos em episódios de replicação de gravuras. A 

proposição acerca de técnicas combinadas foi testada experimentalmente utilizando-se 

um calhau não intemperizado do mesmo granito suporte e como implementos de 

gravação utilizamos um seixo de quartzo fosco e areia quartzosa ambos disponíveis na 

área dos sítios. A experimentação verificou abrasão direta e a percussão direta seguida 

de abrasão e esta última alcançou resultados mais próximos ao que, estamos inferindo, 

seria a característica original do gravado em sítios como Unini 2, Pedra da Vovó 1 e 2, e 
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Ilha das Andorinhas. O que parecem ser marcas residuais de percussão direta, sem 

abrasão, em granitos podem ser dectectadas em Moura e na Ilha das Andorinhas, 

emblemático disso é o zoomorfo flautista da rocha 7 no setor NO da Ilha das 

Andorinhas, inteira e visivelmente executado por percussão direta.  Em todo caso, este 

fenômeno é a manifestação técnica menos sinificativa nas superfícies graníticas. O que 

se pode afirmar é que abrasão é a técnica granítica mais comum, dominante em 100% 

dos sítios graníticos. Podemos dividí-la nas manifestações de raspagem superficial com 

aproximadamente 65% dos valores da expressão técnica abrasiva granítica e 35%  para 

a expressão técnica do que seria raspagem ou polimento
79

 precedido de percussão 

direta. Estes percentuais são estimados a partir de uma minoria de grafismos que 

podiam ser analisados tecnicamente no arenito e no granito. Notar por exemplo, como o 

número de grafismos Não-Identificados nos granitóides ultrapassa 50% da amostra 

ígnea. O primeiro nível de alteração tafonômica se dá na marca técnica da gravura, daí 

para a morfologia e depois a cenografia dos painéis. Mas o primeiro impacto,  seja da 

erosão seja da repatinação, é na descaracerização das cicatrizes de produção, na 

resolução milimétrica da mecànica de fratura que separa as zonas  

 

O predomínio das técnicas abrasivas no perfil estilístico Unini é perceptível, e, 

neste aspecto, em muito se distância das técnicas na amostra arenítica. Outro aspecto 

notável são os sinais de reavivamento técnico, de retoque posterior
80

 (Lorblanchet 

1979), que são comuns em várias unidades, algumas vezes modificando a morfologia 

pré-existente, podendo também alterar a temática e a cenografia das figuras e dos 

painéis. Um exemplo interessante deste caso parece ser a figura de um cervídeo na 

rocha 3 de Unini 2 que, supomos, sofreu um reavivamento transformando-o num tipo 

semelhante a um primata correndo na direção oposta, onde a calda do primeiro se 

tornou a cabeça do segundo
81

.  Entendemos que o fenômeno é complexo e deve ser 

                                                           
79

 Cabe aqui um esclarecimento acerca de como estamos diferenciando raspagem de polimento. Ambas 

são técnicas abrasivas, isto é, envolvem fricção entre duas superfícies rochosas. O que muda é a 

quantidade (número de movimentos), a intensidade (força aplicada), a direcionalidade (tipo de 

movimento) do gesto abrasivo, e a morfologia da cicatriz resultante. 

80
 Lorblanchet (1979: 463) detecta o fenômeno na Austrália e o define:” La réutilization des parois 

ornées, c’est-à-dire les additions et les superpositions successives de figures sur une même surface 

rocheuse au cours du temps, a été mise en évidence en Australie depuis longtemps.” 

81
 Esta observação não é minha, foi sugerida pela Dra. Pessis  examinando a foto em uma de nossas 

comunicações pessoais. 
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estudado mais a fundo, pois remetem a questões de continuidade e de transformação de 

processos sociais e ideológicos, seriam a materialização de ressignificações antigas, pré-

coloniais e (pós-) coloniais que nunca cessaram. 

O aspecto tafonômico, em geral, aponta para um alto grau de intemperismo 

alterando esses petróglifos ígneos, tanto por repatinação quanto por exfoliação e os dois 

processos atuando juntos. Porém, as repatinações são significativamente  mais presentes 

na amostra ígnea. Consequentemente, a maioria dos petróglifos nos blocos graníticos 

está quase desaparecendo e se parecem com ‘sombras’ de figuras que já foram mais 

contrastantes e visíveis quando de suas execuções originais. As causas gerais para isso 

podem ser atribuídas ao contexto ribeirinho de submersão sazonal com a alternância 

catastrófica da exposição solar por 2 a 3 meses ano, o que introduz forte e contingente 

intemperismo físico. Além disso, embora seja crível que os granitos são mais resistentes 

à erosão hidro-física  que os arenitos, o mesmo pode não ser verdadeiro em termos de 

intemperismo químico e biológico. Acreditamos que em alguma extensão aquelas 

rochas ígneas estão sendo sujeitas a alteração geo-química pela acidez da água preta, 

rica em ácido úmico derivado da decomposição de matéria orgânica e que  se deposita 

nas superfícies dos blocos. É plausível que a penetração de material orgânico bio-ativo 

nos micro-espaços intersticiais do córtex granítico estejam aumentando a desagregação 

das superfícies rochosas. O que pode inclusive criar condições para o crescimento de 

colônias de microorganismos que podem promover uma série de reações bio-químicas 

subsequentes, desconhecidas, atuantes junto ao intemperismo físico mais geral.  

 

Estas especulações geo-bio-químicas merecem ser investigadas em maior 

profundidade, mas por ora o que pode ser dito é que o aspecto geral da amostra dos 

petróglifos graníticos aponta para um aspecto de menor visibilidade que os petróglifos 

areníticos. Isto posto, existem razões para tal estado de coisas, podendo ser uma questão 

de cronologia e idade, ou intemperismo diferencial considerando os tipos distintos de 

rocha, ou ainda, talvez, uma questão das diferenças tecnológicas empregadas na 

confecção das gravuras. É provável que os três processos estejam em ação juntos, já que 

não são excludentes. Diversos momentos gráficos podem ser discernidos nos mesmos 

painéis graníticos pelos diferentes graus de repatinação nas figuras, ou pelas 

superposições entre figuras, ou ainda pelos interessantes episódios de reavivamento 

seletivo que modificam os sujeitos representados. Todos esses fatores têm implicações 

cronológicas interessantes nas quais estaremos trabalhando por muito tempo ainda.  
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 Fundamental retermos que Unini é um perfil cognitivo zoomórfico e flautista,  

em que antropomorfos conectados e `iguais` dançam e tocam dentro do sub-espaço 

informacional rochoso interagindo entre eles numa paisagem onde formas animais 

`diferentes` correm soltas por diversos contextos geomórficos. Esta é a mente granítica. 

 

Zoomorfos quadrúpedes  Sítio Litologia Técnica Localizaçã
o 

coordenad
as 

 

Andorinhas 
2 
Quadrúped
e 
(cervídeo?) 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussão 
direta 
majoritária e 
abrasão 
localizada 
 

Rio Negro 
Margem 
direita, 
5 km a 
NW de 
Moura  

S -01 23' 
58,68088'' 
W -61 46' 
08,28089'' 

 

Unini 2 – 
Rocha 3 
Painel 1 
Cervídeo 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão 
e Abrasão 
 raspagem e 
reavivament
o polido 

Primeira 
Cachoeira 
(subindo)  
do rio 
Unini na 
margem 
esquerda. 

S -01 40' 
13,25012'' 
W -61 47' 
34,62562'' 

 

Ilha das 
Andorinhas 
Rocha 1 
Quadrúped
e (cervídeo 
galheiro?) 
 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão e 
abrasão  
 Raspagem e 
polimento 
reavivado 

 
Rio Negro 
Margem 
direita, 
4km a 
NW de 
Moura 

S -01 23' 
58,37400'' 
W -61 45' 
00,06822'' 

 Pedra da 
Vovó 1 
Quadrúped
e, possível 
mamífero, 
NI 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão e 
abrasão 
 raspagem 

Ilhota 
rochosa 
na foz do 
rio 
Jauaperi 

S -01 33' 
07,87072'' 
W -61 28' 
22,87508'' 

 

Pedra da 
Vovó 2 
Quadrúped
e, possível 
mamífero, 
NI 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão e 
abrasão 
(polimento) 

 
Margem 
esquerda 
foz do rio 
Jauaperi 

S -01 33' 
06,99987'' 
W  
-61 28' 
14,89081'' 
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Pedra da 
Vovó 2 
Quadrúped
e, possível 
mamífero, 
NI 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão e 
abrasão 
(Raspagem) 

 
Margem 
esquerda 
foz do rio 
Jauaperi 

S -01 33' 
06,99987'' 
W  
-61 28' 
14,89081'' 

 Unini 2 -
Rocha 2 
Quadrúped
e mamífero 
NI 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão 
e Abrasão 
raspagem e 
e 
reavivament
o polido 

Primeira 
Cachoeira 
(subindo)  
do rio 
Unini na 
margem 
esquerda. 

S -01 40' 
12,85996'' 
W -61 47' 
32,16607'' 

 Unini 2 – 
Rocha 2 
Quadrúped
e  
mamifero  
NI 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão e 
abrasão 
raspagem 

Margem 
esquerda 
na 
primeira 
cachoeira 
do rio 
Unini 

S S -01 40' 
12,85996'' 
 
W -61 47' 
32,16607'' 

 Moura 
 Rocha 6  
Zoo NI 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão e 
abrasão 
raspagem 

Margem 
direita do 
rio Negro 
300 m ab 
aixo de 
Moura 

N -01 27' 
10,21303'' 
W -61 37' 
59,88613'' 

 

Moura 
rocha 16 
Zoo NI 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão e 
abrasão 
raspagem 

Margem 
direita do 
rio Negro 
300 m ab 
aixo de 
Moura 

S -01 27' 
09,47797'' 
 W -61 37' 
59,03188'' 

 

Unini 4 
 Painel 2 
Primata 

Arenito 
Prosperan
ça 

Percussão 
direta 

Ilhota 
rochosa 
na 
Segunda 
Cachoeira 
do rio 
Unini 

S -01 41' 
50,86124'' 
W -61 50' 
06,03367'' 
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Santa 
Helena 
 Rocha 1 
painel 1 
Quadrúped
e NI 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão e 
abrasão 
raspagem 

Margem 
direita do 
Negro e 
esquerda 
do Parana 
de Sta. 
Helena 

S -01 23' 
36,12789'' 
W -61 47' 
54,12461'' 

 

Unini 2 – 
Rocha 1 
 
Quadrúped
e NI 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão e 
abrasão 
raspagem 

Margem 
esquerda 
na 
primeira 
cachoeira 
do rio 
Unini 

S -01 40' 
12,85996'' 
W -61 47' 
32,16607'' 

 Unini 2 -
Rocha 1 
 
Quadúpede 
NI 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão e 
abrasão 
raspagem 

Margem 
esquerda 
na 
primeira 
cachoeira 
do rio 
Unini 

S -01 40' 
12,85996'' 
W -61 47' 
32,16607'' 

 Santa 
Helena 
Rocha 4 
(forma 
camelídea?
) 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussão 
direta 

rio Negro 
Margem 
direita, 
Boca do 
Paranã de 
Sta. 
Helena 
 

S -01 23' 
36,41154'' 
W -61 47' 
54,90131'' 

 Moura 
Rocha 4 
(Forma 
camelídea 
?) 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussão 
direta 

rio Negro 
Margem 
direita, 
Boca do 
Paranã de 
Sta. 
Helena 
 

S -01 27' 
11,62099'' 
W -61 38' 
01,50169'' 

 Santa 
Helena 
Rocha 2 
(Forma 
felina?) 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão e 
abrasão 
Raspagem 

Margem 
direita do 
Negro e 
esquerda 
do parana 
de Sta. 
Helena 

S -01 23' 
35,96766'' 
W -61 47' 
54,67289'' 



 

350 

 

Ilha das 
Andorinhas 
Rocha 10  
Quadrúped
e NI 

Granito 
complexo 
Jauaperi 

Possivelmen
te 
Percussão 
direta 

RN 
margem 
direita 4 
km a NW 
de Moura 

S -01 23' 
54,71771'' 
W - -61 45' 
02,40406'' 

 Unini 2 – 
Rocha 1 
 
Quadrúped
e NI 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão e 
abrasão 
raspagem 

Margem 
esquerda 
na 
primeira 
cachoeira 
do rio 
Unini 

S -01 40' 
12,85996'' 
W -61 47' 
32,16607'' 

 

Ilha das 
Andorinhas 
Rocha 6 
Quadrúped
e, possível 
mamífero, 
NI Hipótese 
visual 
flautista 
zoomórfico 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussão 
direta  e 
alguma 
raspagem 
superfical 

Margem 
direita do 
Negro 5 
km a NO 
de Moura 

S -01 23' 
58,67514'' 
W -61 45' 
00,21125'' 

 Moura 
Rocha 
 13 
 Zoo NI 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Possível 
Percussão e 
abrasão 
raspagem 

Margem 
direita do 
rio Negro 
300 m ab 
aixo de 
Moura 

S -01 27' 
09,63820'' 
W -61 37' 
59,16556'' 

 Moura 
 Rocha 4 
Zoo bando 
em fila,  NI 

Rocha 4 Percussçao 
direta e 
raspagem 
superficial 

Margem 
direita do 
rio Negro 
300 m ab 
aixo de 
Moura 

S -01 27' 
11,62099'' 
W 
-61 38' 
01,50169'' 

Tabela 10. Zoomorfos diversos, quadrúpedes e aparentes mamíferos. Estilo Unini. 

Tabela  dos Aviformes Sítio Litologia Técnica Localizaçã
o 

Orientaç
ão 

 

Unini 4 
Painel 1 
Aviforme 
pernalta 

Arenito 
Prosperan
ça 
 

Percussã
o direta 

  
2º 
Cachoeira 
do rio 
Unini 

S -01 41' 
50,81507
'' 
W -61 
50' 
05,80857
'' 
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Unini 4 
Painel 1 
Aviforme 
pernalta 

Arenito 
Prosperan
ça 

Percussã
o direta 

 
2º 
Cachoeira 
do rio 
Unini 

S -01 41' 
50,81507
'' 
W -61 
50' 
05,80857
'' 

 

Unini 4 
 Isolado 
Aviforme 
pernalta 

Arenito 
Prosperan
ça 

Percussã
o direta 

 
2º 
Cachoeira 
do rio 
Unini 

S -01 41' 
51,03203
'' 
W -61 
50' 
05,89155
'' 

 

Unini 4 
 Painel 2 
Aviforme 
NI 

Arenito 
Prosperan
ça 

Percussã
o direta 

 
2º do rio  
cachoeira 
do rio 
Unini 

S -01 41' 
50,86124
'' 
W -61 
50' 
06,03367
'' 

 

Pedra da 
Vovó 2 
Isolado 
(painel 
4) 
 
Aviforme 
NI 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussã
o direta 
e 
Abrasão 
 
polimen
to 

Foz do rio 
Jauaperi 
por trás 
da Ilha do 
Papagaio 

S -01 33' 
06,99987
'' W  
-61 28' 
14,89081
'' 

 

Moura 
Rocha 27 
Aviforme 
NI 
(hipótes
e visual 
para 
antropo-
zoomorf
o 
voador) 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussã
o direta 
e 
Abrasão 
 
raspage
m 

800 
metros  a 
NE da 
comunida
de de 
Moura 

S -01 27' 
08,51449
'' 
W -61 
37' 
57,08741
'' 
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 Ilha das 
Andorin
has 
Rocha 4 
Passerifo
rme 
Associad
o a 
Flautista  

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussã
o direta 
e 
Abrasão 
polimen
to 

5 km NO 
de Moura 

S -01 23' 
58,47750
'' 
W - -61 
45' 
00,21155
'' 

 

Unini 4 
Painel 
3 
passerifo
rme 
isolado 

Arenito 
Prosperan
ça 

Percussã
o direta 

Segunda 
cachoeira 
do rio 
Unini 

S -01 41' 
50,86124
'' 
W -61 
50' 
06,03367
'' 

 Unini 2 
rocha 1 
Passerifo
rmes em 
conjunto 

Granito 
jauaperi 

Abrasão
-
raspage
m 

Primeira 
cachoeira 
do rio 
Unini 

S -01 40' 
12,85996
'' 
W -61 
47' 
32,16607
'' 

Tabela 11. Aviformes do Estilo Unini. 

 

 

Cenas antropomórficas grupais  Sítio Litologia Técnica Localização  coordenadas 

 

Ilha das 
Andorinha
s 
 Rocha 3 
 

Granito 
Complex
o 
Jauaperi 

Percussã
o e 
abrasão - 
 
raspagem 

S 
W 
4 km a NW 
acima de 
Moura, 
margem 
direita rio 
Negro 

S -01 23' 
58,47750'' 
W -61 45' 
00,21155'' 

 Unini 2 
rocha 1 

Granito 
complex
o 
Jauaperi 

Percussã
o e 
Abrasão -
raspagem 

S 
W 
Primeira 
Cachoeira 
subindo o 
rio Unini, 
margem 
esquerda. 

S -01 40' 
12,85996'
' 
W -61 47' 
32,16607'
' 

 Andorinha
s 1 rocha 2 

Granito 
Complex
o 
Jauaperi 

Percussã
o e 
abrasão - 
Raspage
m 

S 
W  
5 km a NW 
acima de 
Moura, 
margem 
direita, rio 
Negro 
 

S -01 23' 
58,68088'' 
W-61 46' 
08,28089'' 
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 Sta Helena 
Rocha 5 

Granito 
Complex
o 
Jauaperi 

Percussã
o direta  
e  
abrasão -  
raspagem 

Istmo 
rochoso 1 
km a nw 
acima da 
comunidad
e Sta. 
Helena, 
margem 
direita, rio 
Negro 

S-01 23' 
35,81347'' 
W -61 47' 
55,70155'' 

Tabela 12. Cenas Antropomórficas. Estilo Unini. 

TABELA ANTROPOMORFOS 
OSTUMIZADOS 

Sítio Litologia  Técnica Localizaçã
o 

coordena
das 

 

Pedra da 
Vovó 2 
painel 8 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussão 
direta e 
abrasão - 
raspagem 

Rio 
Jauaperi 
na 
Margem 
esquerda 
da 
Boca  do 
Paranã  
de baixo, 
atrás da 
Ilha do 
Papagaio 
no rio 
Negro 

S -01 33' 
06,99987'
' 
W --61 
28' 
14,89081'
' 

 

Guariba 2 
Rocha 10  

Granito 
complexo 
Jauaperi 

Persussão 
Direta e 
abrasão - 
raspagem 

Rio Negro  
na 
Margem 
esquerda 
da boca 
do Paranã 
de Santa 
Helena a 
1,3 km da 
comunida
de 
homônim
a 

S - -01 23' 
59,26114'
'W 
-61 48' 
09,17251'
' 
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Guariba 2 
 Rocha 1 

Granito 
complexo 
Jauaperi 

Percussão 
Direta e 
Abrasão - 
raspagem 

Rio Negro  
na 
Margem 
esquerda 
da boca 
do Paranã 
de Santa 
Helena a 
1,3 km da 
comunida
de 
homônim
a 

S -01 23' 
54,58615'
' 
W 
-61 48' 
06,27874'
' 
 

 

Santa 
Helena - 
Rocha 7 
Hipótese 
visual 
para 
antropom
orfo 
costumiza
do 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussão 
Direta e 
abrasão 
- 
raspagem 

Rio Negro 
na 
Margem 
direita da 
Boca do 
Paranã de 
Santa 
Helena 
A 1 km da 
comunida
de 
homônim
a 

S-01 23' 
35,81347'
' 
W -61 47' 
55,70155'
' 

 Pedra da 
Vovó 2 
Rocha 2  - 
Hipótese 
visual  
para 
antropom
orfo 
costumiza
do 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussão 
direta e 
abrasão - 
raspagem 

Rio 
Jauaperi 
na 
Margem 
esquerda 
da 
Boca  do 
Paranã  
de baixo, 
atrás da 
Ilha do 
Papagaio 
no rio 
Negro 

S -01 33' 
06,99987'
' 
 W -61 
28' 
14,89081'
' 

Tabela 13. Antropomorfos Costumizados. Estilo Unini. 

Na página seguinte: tabela 14. ‘Flautistas’ antropomórficos e Zoomórficos do Estilo Unini. 
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Tabela dos ‘Flautistas’ Sítio Litologia Técnica Localizaçã
o 

Orientação 

 

Sitio Pedra do Sol – 
Arara Vermelha – 
São Luiz do Anaua - 
RR 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussão 
direta 

Alto rio 
Jauaperi 

N 
00°51’13.4” 
W 
60°07’55.4” 

 Pedra da Vovó 1 
rocha 1 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussão 
direta e 
abrasão - 
raspagem 

Boca do 
Rio 
Jauaperi 

S -01 33' 
07,87072'' 
W -61 28' 
22,87508'' 

 
 

Ilha das Andorinhas 
Rocha 7 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussão 
direta 

Rio Negro 
4 km a 
NW de 
Moura 

S -01 23' 
54,47088'' 
W -61 45' 
00,17776'' 

 

Ilha das Andorinhas  
 Rocha 4 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussão 
direta e 
abrasão 
poliment
o 

Rio Negro 
4 Km a 
NW de 
Moura 

S -01 23' 
58,47750''W 
-61 45' 
00,21155'' 

 Ilha das 
Andorinhas– rocha 
4 

Granito 
Complexo  
Jauaperi 

Percussão 
Direta e 
Abrasão 

Rio Negro 
4 km NW 
de Moura 

S -01 23' 
58,47750''W 
-61 45' 
00,21155'' 

 Andorinhas 1   - 
rocha 2 – Hipótese 
visual para uso de 
Carauatána 
(zarabatana). Ver 
postura semelhante 
in Koch-Grünberg 
(2005[1909]:161; 
figura 88). 

Granito 
Complexo 
Jauaperi 

Percussão 
direta e 
abrasão 
raspagem 

Rio Negro 
5 km a 
NW de 
Moura 

S -01 23' 
58,68088'' 
W  -61 46' 
08,28089'' 
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 Moura   -  
Rocha 
 9 

Granito 
complexo 
Jauaperi 

Abrasão  
raspagem  

A 500 
metros a 
W de 
Moura 

S -01 27' 
11,13940'' 
W 
-61 38' 
01,06657'' 

 

Guariba 2  -  
Rocha 4 

Granito 
complexo 
Jauaperi 

Percussão 
direta e 
Abrasão 
 
raspagem 

Rio Negro 
1km NW 
da 
comunida
de de 
Santa 
Helena 

S -01 23' 
56,79223''W 
-61 48' 
08,87347'' 

 

Santa Helena  
 Rocha 6 

Granito 
complexo 
Jauaperi 

percussão 
direta  

Rio Negro 
margem 
Direita a 
800 
metros a 
NW da 
comunida
de de Sta 
Helena. 

S -01 23' 
36,41154'' 
W -61 47' 
54,90131'' 
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Figura 56. Mapa de distribuição estlística na área de pesquisa.Autor: M. Brito. 
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5.III. Resultados Estatísticos – Quantitativos 

Apresentamos aqui os resultados das quantificações efetivadas e das análises 

estatísticas da classificação estilístico-formal dos três fenômenos (zoomórfico, 

antropomórfico e geométrico), de acordo com as geologias específicas. 

 

A Sequência de exposição segue a seguinte ordem: (1) gráficos quantitativos 

gerais mostrados tanto em percentual quanto em valor absoluto; (2) seguido de teste 

estatístico dessas relações. Depois trabalha-se por classes temáticas, primeiro os 

Antropomorfos, depois os zoomorfos, e geométricos. Estas seguem a seguinte ordem: 

(1) teste estatístico da distribuição dos caracterizadores morfológicos por rocha; (2) uma 

análise de cluster do comportamento temático específico; (3) tabela das diferenças entre 

caracterizadores morfológicos geo-específicos; e, (4) gráfico dessas diferenças geo-

específicas. Ao final apresentamos uma análise conjunta do comportamento das três 

temáticas na amostra integral, granítica e arenítica. Na seguinte ordem: (1) teste 

estatístico da robustez das separações; (2) análise de cluster
82

 do comportamento das 

três temáticas em conjunto; e, (3) análise de cluster comparando antropomorfos e 

zoomorfos, sem o sinal geométrico (geo-disperso). 

 

Todos os testes estatísticos apresentaram considerável robustez, ou seja,  nossas 

quantificações, observações e percepções sobre a variabilidade e sua distribuição na 

área amostral se aproximam de um universo ‘quasi-real’ estatisticamente consistente 

(tendo-se em vista que cerca de 50% das gravuras da área estão não-Identificadas. As 

análises de cluster sobre as classes temáticas e sobre seus elementos morfológicos 

constitutivos apontam para o mesmo cenário. Variabilidade estilística geo-situada. 

 

                                                           
82

 Ainda não foi possível rodar a máxima parcimônia (i.e., o cladograma) a partir de nossa matriz de 

dados, por falta de tempo hábil e pela quantidade de caracterizadores elencados (96 para antropos, 127 

para  zoomorfos e 118 para geométricos) a análise demandárá tempo de processamento pelo Programa 

PAUP. Às vezes vários dias processando uma matriz. 
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Figura 57. Proporção em %  de grafismos identificados e não identificados no total da área de estudo, nos 

sítios em arenitos e nos sítios em granito. 

 

 

Figura 58. Quantidade de grafismos na totalidade da amostra e em cada tipo de rocha. 
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Figura 59. Proporção de classes gerais de grafismos (antropomorfos, geométricos, zoomorfos e não 

identificados) encontrados para cada tipo de rocha. 

 

Figura 60. Igual à figura 3 mas com cenário hipotético para o granito, partindo do presente  para distribuir 

o excesso de não-identificados (NI) em cada coluna de identificados. Objetivando checar se NI invalida 

os resultados obtidos a partir das classes Identificadas.  
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Tabela 15. Resultado do teste estatístico teste U de Mann-Whitney
*
 que testa a diferença 

entre as medianas das proporções na amostra de antromorfosmos, geométricos, 

zoomorfos e não identificados, em rochas graníticas e areníticas. Valores de p inferiores 

a 0.05 mostram uma diferença estatística significativa.  

Classes temáticas U z p (exato) 

Antropormorfos 33.0 -2.31 0.02 

Geométricos 47.5 -1.50 0.13 

Zoomorfos 27.5 -2.76 0.00 

Não identificados 23.5 -2.85 0.00 

* foi escolhido um teste não paramétrico visto que os dados não apresentaram 

distribuição normal (teste de normalidade Shapiro-Wilk). 

 

5.III.a. Antropomorfos 

Tabela 16. Teste estatístico não-paramétrico multivariado ANOSIM One-way (Análise 

de similaridade), que compara as distâncias entre os grupos (granito e arenito) com as 

distâncias dentro de cada grupo, ou seja, entre os sítios de cada tipo de rocha. Teste feito 

com base nos 96 elementos caraterizadores antropomórficos e o índice de distância 

utilizado foi o índice de Gower, com 10000 permutações. Valores de p<0.05 mostram 

uma diferença estatística significativa entre os tipos de rocha e valores de p>0.05 

mostram maior variação entre os sítios do que entre os tipos de rocha. 

  

ANOSIM One-way R p p (Bonferroni) 

Granito vs. Arenito 0.23 0.04 0.04 
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Figura 61. Similaridade entre antropomorfos nos sítios no arenito (vermelho) e granito (azul) com base 

em 43  elementos caracterizadores (os de ocorrência em apenas um tipo de rocha e os mais 

representativos de cada tipo de rocha). Método usado neighbour joining clustering – índice de Manhattan. 

Robustez dos nós dada após 5000 réplicas. 

 

Tabela 17. Caracterizadores morfológicos singulares (só ocorrem num tipo de rocha e 

não no outro) * com uma abundância na amostra acima de 5% ** abundância na 

amostra acima de 10% *** abundância na amostra acima de 15%. 
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Braços espiral baixo 

Contorno duplo *** 

Contorno duplo no tronco 

Cabeça triangular 

Cabeça losangular 

Só cabeça ** 

Mamilos * 

Deitada para a esquerda 

Cabeça para baixo ** 

Pernas estendidas em linha dupla 

Orientação do painél Leste ** 

Tronco-cabeça S 

Tronco-cabeça L 

Associação com polidores 

Associação com cripto-ícones  

Braços fletidos para a direita 

Lateralidade *** 
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Figura 62. Caracterizadores morfológicos mais representativos em cada tipo de rocha, o gráfico mostra 

apenas aqueles que têm uma abundância relativa acima de 20% em pelo menos um tipo de rocha.  
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5.III.b. Zoomorfos 

Tabela 18. Teste estatístico não-paramétrico multivariado ANOSIM One-way (Análise 

de similaridade), que compara as distâncias entre os grupos (granito e arenito) com as 

distâncias dentro de cada grupo, ou seja, entre os sítios de cada tipo de rocha. Teste feito 

com base nos 127 elementos caraterizadores e o índice de distância utilizado foi o índice 

de Jaccard, com 10000 permutações. Valores de p<0.05 mostram uma diferença 

estatística significativa entre os tipos de rocha e valores de p>0.05 mostram maior 

variação entre os sítios do que entre os tipos de rocha. 

ANOSIM One-way R p p (Bonferroni) 

Granito vs. Arenito 0.35 0.008 0.01 

 

Tabela 19. Caracterizadores zoomórficos singulares (só ocorrem num tipo de rocha e 

não no outro).  

* com uma abundância na amostra acima de 5% ** abundância na amostra acima de 

10% *** abundância na amostra acima de 15% 

ARENITO GRANITO 

Membros estendidos em direções opostas 

Associação com polidor *** 

 

Cabeça oval 

Cabeça linear curva 

Cabeça angulosa * 

Projeção cefálica frontal trás 

Projeção cefálica frontal frente *** 

Projeção cefálica superior 

Projeção cefálica superior dupla 

Projeção cefálica superior sinuosa 

Projeção cefálica superior tripla 

Projeção cefálica posterior * 

Projeção cefálica dupla 

Projeção cefálica superior em V 

Projeção cefálica posterior dupla 
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Projeção cefálica posterior em V * 

Projeção cefálica posterior em Y 

Projeção cefálica posterior em U 

Contorno duplo de cabeça 

Contorno duplo de cauda 

Membros estendidos para a frente 

Membros fletidos para baixo 

Membros fletidos para cima 

Membros fletidos convergentes 

Membros fletidos divergentes 

Membros em espiral 

Membros em espiral para trás 

Cauda em espiral para baixo 

Cauda em espiral dupla 

Cauda reta para cima 

Cauda fletida para baixo * 

Cauda fletida para a frente 

Cauda sinuosa terminada em espiral para 

cima 

Cauda em linhas sinuosas para trás 

Cauda espiral quadrangular para cima 

Cauda em curva para cima 

Cauda em curva para baixo 

Cauda em leque para baixo 

Patas bidigitais * 

Patas tetradigitais 

Patas pentadigitais 
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Abdómen expandido 

Dorso em linha reta vertical  

Dorso em linha reta horizontal 

Dorso preenchido longilíneo 

Dorso preenchido retangular * 

Dorso preenchido redondo 

Cervídeo 

Felídeo 

Canídeo 

Camelídeo 

Tamanduá 

Traços faciais 

Orientação face rochosa N 

Orientação face rochosa S * 

Orientação face rochosa O 

Orientação face rochosa NO * 

Orientação face rochosa NE ** 

Orientação face rochosa SO *** 

Diagonal *** 

Postura vertical frontal 

Postura diagonal ascendente para a direita 

Postura diagonal ascendente para a 

esquerda 

Postura diagonal descendente para a 

direita 

Postura diagonal descendente para a 

esquerda 

Perfil da cabeça para trás 
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Perfil da cabeça para direita 
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Figura 63. Caracterizadores morfológicos mais representativos em cada tipo de rocha, o gráfico mostra 

apenas aqueles que têm uma abundância relativa acima de 20% em pelo menos um tipo de rocha. 

 

 

ZOOMORFOS

0 20 40 60 80 100

Cabeça arredondada

Cabeça linear

Projeção cefálica frontal

Projeção cefálica frontal baixo

Projeção cefálica frontal frente

4 membros

2 membros

Membros fletidos

Membros fletidos direções opostas

Cauda

Cauda espiral cima

Patas sem dígitos

Dorso expandido (bojudo)

Contorno linear simples

Dorso preenchido

Dorso preenchido convexo

Aviformes

Zoomorfos não identificados

Mamíferos

Mamíferos não identificados

Orientação face rochosa SO

Vertical

Diagonal

Horizontal

Postura perfil horizontal direita

Postura perfil horizontal esquerda

%

arenito granito



 

369 

 

 

Figura 64. Similaridade entre zoomorfos nos sítios no arenito (vermelho) e granito 

(azul) com base em 80 elementos caracterizadores (os de ocorrência em apenas um tipo 

de rocha e os mais representativos de cada tipo de rocha). Método usado neighbour 

joining clustering – índice de Jaccard. Robustez dos nós dada após 5000 réplicas. 

5.III.c. Geométricos 

Tabela 20. Teste estatístico não-paramétrico multivariado ANOSIM One-way (Análise 

de similaridade), que compara as distâncias entre os grupos (granito e arenito) com as 

distâncias dentro de cada grupo, ou seja, entre os sítios de cada tipo de rocha. Teste feito 

com base nos 118 elementos caraterizadores e o índice de distância utilizado foi o índice 

de Jaccard, com 10000 permutações. Valores de p<0.05 mostram uma diferença 

estatística significativa entre os tipos de rocha e valores de p>0.05 mostram maior 

variação entre os sítios do que entre os tipos de rocha. 

ANOSIM One-way R p p (Bonferroni) 

Granito vs. Arenito 0.05 0.26 0.26 
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Tabela 21. Caracterizadores Geométricos singulares (quando só ocorrem num tipo de 

rocha e não no outro)  

* com uma abundância na amostra acima de 5% ** abundância na amostra acima de 

10% *** abundância na amostra acima de 15%. Elementos em itálico são elementos de 

caracterizadores de cripto-ícones. 

ARENITO GRANITO 

Espiral dupla antropomórfica 

Espiral com apêndice lateral 

Espiral dupla invertida com apêndice 

lateral em espiral dupla 

Espiral dupla com pedúnculo em espiral 

Espiral quádrupla antropomórfica 

Espiral quadrúpla emoldurada 

Espiral quadrúpla emoldurada 

antropomórfica 

Espiral quádrupla emoldurada 

pedunculada por espiral dupla 

Espiral sextupla 

Espiral simples quadrangular 

Espiral simples quadrangular com 

apêndice 

Forma oval 

Círculo 

Círculo com cúpulas centrais 

Dupla de círculos conectados por linha 

Círculos conectados 

Círculos concêntricos conectados 

Círculo concêntrico com cúpulas centrais 

* 

Círculo concêntrico pedunculado com 

Ampulheta horizontal  (asa de borboleta) 

Espiral simples contorno duplo 

Espiral dupla contorno duplo 

Espiral dupla com apêndice duplo superior 

Espiral dupla quadrangular 

Espiral quádrupla contorno duplo 

Espiral quádrupla emoldurando design 

Espirais simples conectadas por linhas 

Espiral com pedúnculo duplo 

Semicírculo concêntrico 

Triângulo pedunculado por espiral dupla 

Retângulo vertical preenchido com linhas 

paralelas 

Retângulo preenchido com linhas paralelas 

em diagonal 

Linha simples fletida para baixo 

Linha fletida dois estágios baixo 

Linha sinuosa em ângulo 

Linha sinuosa terminada em círculo 

Linha sinuosa em ângulo terminada em 

tridígito 

Linhas duplas retas 

Quadrado com asterisco interno 
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cúpulas centrais 

Círculos concêntricos com face central 

Círculos concêntricos pedunculados com 

face central 

Losango concêntrico 

Losango concêntrico com face central 

Losangos conectados verticalmente 

Triângulo 

Tridígito 

Ampulheta com traços paralelos internos 

Linha simples fletida 

Linha sinuosa concêntrica 

Linha sinuosa terminada em face 

Linha dupla sinuosa terminada em tridígito 

Linha dupla sinuosa terminada em  

cúpulas 

Conjunto circular de cúpulas 

Cúpulas em múltiplas linhas horizontais 

Conjunto amórfico de cúpulas  

Quadrado preenchido com linhas em X 

Forma abstrata 1 

Forma abstrata 2 

Forma abstrata 3 

Forma abstrata 4 

Forma abstrata 5 

Forma abstrata 6 

Forma abstrata 10 

Grid 

Grid paralelas verticais 

Forma abstrata 7 

Forma abstrata 8 

Forma abstrata 9 

Cripto-ícones antropomórficos 14 

Cripto-ícones antropomórficos 15 

Cripto-ícone zoomórfico (Primata) 

Cripto-ícone zoomórfico não identificado 

Orientação da face rochosa L 

Orientação da face rochosa NO ** 

Orientação da face rochosa SO *** 

Direção do eixo O 
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Forma abstrata 11 

Forma abstrata 12 

Cripto-ícones antropomórficos 1 

Cripto-ícones antropomórficos 2 

Cripto-ícones antropomórficos 3 

Cripto-ícones antropomórficos 4 

Cripto-ícones antropomórficos 6 

Cripto-ícones antropomórficos 8 

Cripto-ícones antropomórficos 9 

Cripto-ícones antropomórficos 10 

Cripto-ícones antropomórficos 11 

Cripto-ícones antropomórficos 12 

Cripto-ícones antropomórficos 13 

Cripto -ícone zoomórfico (cobra enrolada) 

Orientação da face rochosa N 

Direção do eixo L 

Direção do eixo NO 
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Figura 65. elementos caracterizadores mais representativos em cada tipo de rocha, o gráfico mostra 

apenas aqueles que têm uma abundância relativa acima de 5% em pelo menos um tipo de rocha.  
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Figura 66. Similaridade entre geométricos nos sítios no arenito (vermelho) e granito 

(azul) com base em  104 elementos caracterizadores (os de ocorrência em apenas um 

tipo de rocha e os mais representativos de cada tipo de rocha). Método usado neighbour 

joining clustering – índice de Ochiai. Robustez dos nós dada após 5000 réplicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Abundância relativa dos elementos caracterizadores de cripto-ícones (considerados aqui uma 

sub-classe dentro dos geométricos) nos dois tipos de rocha. 
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5.III.d. Análise em Conjunto: Antropo+Zoo+Geo 

Tabela 22.Teste estatístico não-paramétrico multivariado ANOSIM One-way (Análise 

de similaridade), que compara as distâncias entre os grupos (granito e arenito) com as 

distâncias dentro de cada grupo, ou seja, entre os sítios de cada tipo de rocha. Teste feito 

com base em 96 elementos caraterizadores para antropomorfos; 127 elementos 

caraterizadores para os zoomorfos e 118 elementos caraterizadores para os geométricos. 

O índice de distância utilizado foi o índice de Jaccard, com 10000 permutações.Valores 

de p<0.05 mostram uma diferença estatística significativa entre os tipos de rocha e 

valores de p>0.05 mostram maior variação entre os sítios do que entre os tipos de rocha. 

Arenito vs. Granito  R p p (Bonferroni) 

Antropomorfos 0.23 0.04 0.04 

Zoomorfos 0.35 0.008 0.01 

Geométricos 0.05 0.26 0.26 
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Figura 68. Similaridade (Análise de Cluster) entre os sítios no arenito e os sítios no granito, com 

base em 341 elementos caracterizadores antropomórficos, zoomórficos e geométricos, após 

1000 réplicas. Coeficiente de  correlação 0.89. Índice de distância Rho. 
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Figura 69. Similaridade (Análise de Cluster) entre os sítios no arenito e os sítios no 

granito, com base em 341 elementos caracterizadores antropomórficos e zoomórficos, 

após 1000 réplicas. Coeficiente de  correlação de 0.90. Índice de distância Rho. 
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6 – DISCUSSÃO 

 

“There is always lots of discussion about how the human brain works and then conclusions that this 

explains the prevalence of such and such. In many ways human artists appear more like robots 

responding in set ways rather than independent agents with freedom of choice. Neuropsychology may be 

able to describe the hard wiring of human brains to account for frequent occurrences of beliefs and art 

designs but it can have difficulty when it comes to explaining variation, subtle differences,exceptions and 

the impact of things like culture contact, environmental difference and Change, and so forth, in relation 

to rock art” 

  

Paul Taçon, Animated Animism: What does it actually tell us? 

 
“Perception already is interpretation. It is a choice of one possibility from many, since sense data 

define nothing in particular. Perception draws data together with a template, a process already 

conceptual and representational. Hence the Percept-Concept distinction collapses.” 

Stewart Guthrie, Faces in the Clouds: a New Theory of Religion 

 

6.I. Identificação,  Interpretação e Animismo 

Assim como o conhecimento científico, entendemos que a percepção
83

 segue a 

realidade em linha assintótica (Margulis e Sagan 2002). Isto é, tendem a se cruzar no 

infinito matemático, não apresentando trajetórias paralelas (que nunca se tocarão), caso 

contrário seríamos inviáveis como seres vivos. Pensemos no sentido da visão (e na 

ausência parcial ou total da mesma, o que em alguns casos clínicos específicos foi 

definido como blindsight phenomenon
84

 [Hoffmeyer 2008]), aquele que mais nos 

conecta com a realidade externa em nossa tradição cognitivo-cultural.  Contudo, 

sabemos que não é a existência de uma realidade externa que nos faz ver, são processos 
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 Mesmo sendo comparável à ciência neste aspecto assintótico, lembremos o que Merleau-Ponty 

(1962:x-xi) nos diz sobre Percepção: “Perception is not a science of the world, it is not even an act, a 

deliberate taking up of a position; it is the background from which all acts stand out, and is presupposed 

by them. The World is not an object such that I have in my possession the law of its making; it is the 

natural setting of, and field for, all my thoughts and all my explicit perceptions.” 

84
 “The phenomenon of blindsight, for example, offers some surprising insights into the hidden reserves of 

knowledge that we all apparently carry around in our minded bodies. Blindsight may be observed in 

patients that have damaged their primary visual center so that they have lost access to a part of their 

visual field. If they are asked whether or not they can see an object placed in the blind area, their answer 

is, of course, no. And yet, if such patients are asked to guess where an object that they report they cannot 

see is placed, they may often point very accurately to its position. The explanation for this phenomenon is 

thought to be that visual impulses are divided into several parallel pathways on their way from retina to 

the brain, and some of these do not lead to the visual cortex but end up elsewhere in the brain. Here they 

obviously cannot produce conscious visual experiences, but the codified information is nevertheless still 

accessible to the analytic machinery of the brain. So, the patients see without seeing. Their vision is not 

accompanied by an experience of seeing - nevertheless they do, to some extent, know what their eyes tell 

them” (Hoffmeyer, 2008:5-6). 
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neuro-retinais, eletro-químicos (trocas iônicas) que nos fazem ver. Derivando-se que 

não vemos a realidade, vemos esses processos neuro-retinais, a interpretação cerebral de 

atividade eletro-química no sistema nervoso (corpo). Processos que resultam em 

modelos representacionais muito próximos da realidade, no sentido de desencadear 

reações adaptativamente adequadas a cada situação. Portanto, é possível postularmos 

que possuímos uma percepção assintótica da realidade.  

Sobre a noção de Realidade, Harry Jerison (2001:90) da  UCLA  Medical 

School, é enfático:  

“In human species, the model of a possible world created by our brains is the 

real world as we know it, and in that sense the work of the cerebral cortex is to create 

our real world.”  

Ou seja, nossa experiência de realidade é uma construção neuro-cortical. 

Pensemos etimologicamente sobre a palavra reflexão. Flexão como um ato, uma ação,  

um movimento de dobrar (de curvar o tempo e o espaço), e re como prefixo indicador 

de repetição, então, temos reflexão como uma dobra espaço-temporal em dois atos 

flexivos, transformativos, dois atos de transformação da matéria e energia no tempo-

espaço. Isso é a reflexão, o pensamento que se (des)dobra em dois atos cognitivos: 

identificação e interpretação, ou, percepção e conceitualização.  

Parece-nos útil incorporar à discussão o conceito de Umwelt (a teoria dos 

ambientes subjetivos, uma espécie de bolha percepto-conceitual fenomenológica, ao 

redor de toda matéria viva sentiente [Uexküll 2010 [1934]), uma espécie de terceira 

membrana mais inclusiva, que fagocita as duas outras, a sensorial e a reflexiva  e, 

grosso modo, conecta dois mundos e cria nossa consciência da realidade e do self. Na 

construção dessa sentiência, aquilo que percebemos e chamamos de mundo deriva 

desses dois atos (re)flexivos acima mencionados, Identificação e Interpretação, que 

julgamos serem capitais para nossa discussão.  

O  Problema da análise formal pode ser enunciado de uma maneira simples, 

porém, complexa em suas consequências: O que é isso? Trata-se do processo de 

identificação, de formulação de hipóteses identificatórias (hipóteses sensoriais, visuais, 

em nosso caso). Isto é,  uma estratégia neuro-cognitiva de desambiguação  perceptual. 

Uma estratégia de sobrevivência do organismo sentiente, que tem que lidar com um 

estado permanente de ambiguidade formal do mundo e dos próprios sensores, captando 
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ruído. Sendo a desambiguação um processo cheio de culpados no sistema nervoso 

central (do primitivo sistema límbico-reptiliano passando pelo neo-córtex mamífero e 

começando nos grupos de neurônios diretamente conectados aos sensores, responsáveis 

pela propriocepção do corpo) conectando áreas estrutural e funcionalmente distintas na 

topologia neural, como o córtex Pré-frontal responsável pelo processamento da 

informação visual  (Hodgson 2006) derivada do nervo óptico e conscientemente 

reacesssada.  

Hipóteses proprioceptivas de cada um dos sensores são formuladas e enviadas ao 

master juggler (Wills 1993), o cérebro, que processa a teoria, reformula o problema e 

devolve uma segunda questão ou um comportamento afirmativo, pró-ativo, ou negativo, 

rejeição, em alguma direção de maior convergência de sinais proprioceptivos. Ou seja,  

em princípio, ele analisa e rastreia convergências, padrões, estabelece analogias, define  

probabilidades, possibilidades, traça estratégias de abordagem e efetua comportamentos 

corporificando-se neuro-metaplasticamente. São redundâncias proprioceptivas 

(convergência do sinal de mais de um sensor) que engatilham determinadas respostas e 

não outras, para determinadas situações.   

Detectar regularidades e rupturas nos fluxos de matéria e energia circundantes ao 

Umwelt do organismo é tarefa vital. Aí se formam padrões identificados como hipóteses 

sensório-motoras, fisiológicas, neuro-cognitivas (proprioceptivas, do corpo-sensor para 

o corpo-cérebro, co-extensivos e co-intensivos [Viveiros de Castro 2007]). 

Identificação, portanto, é nosso primeiro passo metodológico e cognitivo-

epistemológico. A desambiguação visual das formas gráficas é a base de todos os outros 

processos subsequentes.  

Identificação como fenômeno perceptual  - apresentação aos sensores e primeira 

elaboração dos sentidos (sensações) antes de ser conceitual (“that it is a representation 

or secondary elaboration, and that it is motivated by aims other than simply seeing 

what is” [Guthrie 1993:120-121]). Aqui, metaforicamente, pensamos a documentação 

foto-visual como identificação das formas no espaço. Já a análise gráfica como 

aplicação de um modelo conceitual de observação dos objetos, seria um primeiro nível 

interpretativo. A análise gráfico-estilística dos registros rupestres é teórico-

conceitualmente pesada (e.g.,  Ucko & Rosenfeld 1967; Bahn & Vertuit 1988) mas 

mesmo essa parte mais conceitual da pesquisa se conectada diretamente à percepção 



 

381 

visual da evidência material disponível, pois, mesmo depois da observação direta e do 

agente do registro fotográfico
85

, funcionamos com base em nossa memória visual 

usamos esses três dispositivos quasi-simultaneamente. É uma espécie de linha de frente 

da batalha cognitiva, onde os perceptos e os conceptos se confrontam. Basicamente, é 

disso que se trata a identificação e a análise formal dos objetos.  Procurando (bias 

cognitivo da semelhança) e  estabelecendo grupos de identidade entre propriedades 

visuais imanentes, e a partir dos contextos espaciais de suas proveniências, ordenando 

internamente, ou detectando ordem pré-existente em dada constelação de formas no 

espaço.  

Observa-se, pois, um diálogo cognitivo em que as propriedades físico-materiais 

dos objetos se tornam as propriedades cognitivas dos objetos, numa perspectiva não 

metafórica, como  a que está implícita na vida social do objetos (Appadurai 1986) que 

derivou na perspectiva exo-neural da Extended Mind (Clark e Chalmers 1998). A grosso 

modo, a mente se distribui no mundo e se desenraíza do cérebro humano. Este ponto de 

vista, por sua vez, desencadeou o debate que resultou na ‘Vida Cognitiva das Coisas’ 

(Renfrew e Malafouris 2010; Malafouris 2004; Renfrew 1998) quasi-indepedente da 

cognição humana (uma espécie Inteligência Artificial da cultura material). A questão 

deixa de ser metafórica para ser quasi-real, i.e., independer de nossa cognição acerca de 

sua existência fenomenal. Esta última discussão, situa a cultura material não como 

expressão externa do pensamento, mas como pensamento em si mesmo, pensamento 

material, e não, materializado.  Os objetos como agentes cognitivos externos ao cérebro 

humano, e que não são apenas memória não-biológica, ou, sistemas mnemônicos 

artificiais (AMS da sigla em inglês [d’Errico 2001]), são processadores e 

comunicadores ativos no reshape do comportamento, da consciência reflexiva 

(consciência do ser) e da propriocepção (consciência dos sensores corporais) humana. 
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 Há duas coisas aí. Há uma percepção do pesquisador na hora da efetivação da fotografia, ou seja, 

durante a documentação. E há uma percepção posterior diferenciada sobre o material fotográfico 

produzido, sobre as imagens. Duas coisas, dois processos, duas mentes visuais, uma se estabelece 

metaplasticamente na hora da captura fotográfica e outra na hora visionar as imagens. Especificamente 

sobre o registro fotográfico, pode-se dizer que em si já é um processo eminentemente conceitual, além de 

identificacional, pois gera uma representação bi-dimensional molecularmente equipada para induzir o 

cérebro a construir uma ilusão  tri-dimensional, filha da reflexão entre retina-cérebro-mão e câmera. 

Portanto, a fotografia se estrutura num processo cognitivo meta-representacional duplo, ou dobrado: uma 

meta–representação da realidade, a fotografia, dentro de outro nível de realidade meta-representacional, a 

imagem mental da fotografia. Mas deixemos de lado, por ora, as diferenças entre a fotografia e o objeto, 

fiquemos ainda com Gombrich na primeira epígrafe de abertura.  
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Manipulam-nas, de fato. Estão vivos e se comunicam, são auto-reflexivos, e neste 

sentido podem formar sociedades político-simbólicas (se já não o fazem em certos 

ambientes de rede, ou sub-espaços informacionais [Ellis 2008]),  como as cidades 

encantadas no fundo dos rios amazônicos. Nos  (re) aproximamos, pois, de uma 

concepção “animista” e, ou, “antropomórfica” de cultura material, autocognitiva, 

autosentiente, agindo como sujeito sobre o objeto humano (biológico-cognitivo-

cultural) e sobre o espaço e o ambiente convertidos em paisagem (Chippindale & Nash 

2004).   

A agência, a linguagem, o código e o significado estão estendidos na paisagem 

(Clark 1997,  2010),  na mente da paisagem, no pensamento da rocha que o “Jurupari 

de Pedra” parece expressar. Enfim, aspectos pervasivos relacionados à domesticação da 

paisagem, dos lugares e das rochas, das coisas, do self e dos outros, incluindo os “other-

than-human-persons” (Hallowell 1960), que sintetizam, de fato, não só o processo de 

domesticação cognitiva do mundo pela mente sapiens mas, principal e dialeticamente, 

da mente sapiens pelo Mundo Sentiente.  Um processo de feedback loop co-evolutivo 

ambiente-corpo-ambiente (Wills 1993; corpo no mundo [Merleau-Ponty 1962]), que 

leva à formação das cosmologias, mitologias, das ecologias da mente, dos sujeitos-

ambientes-sujeitos - Umwelten (Uexkül 2010[1934]) - e que inexoravelmente geram 

locais, lugares, espaços e territórios profundamente antropizados dentro e fora do corpo 

humano, e, paradoxalmente, profundamente naturalizados em ambos os lados da 

membrana percepto-conceitual.  

Particularmente, estamos interessados em um dos fenômenos gerados pelo 

processo descrito acima: a etnogeologia  (e.g. Navajo Geoscience - Semken 1997, 

2005, 2008; Lilios 2001; Kamen-Kaye 1975), ou seja, o conhecimento tradicional que 

os povos indígenas têm sobre a geologia de seus lugares e territórios (Sense of Place, 

Senken 2005), a exemplo (muito superficialmente) das etno-classificações litológicas, 

sedimentológicas, geomorfológicas, pedológicas, etc. (desenvolveremos mais adiante 

esta proposição acerca da necessidade de compreensão dos sistemas de conhecimento 

etnogeológicos para o estudo das gravuras rupestres).  
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Pensamos na etnogeologia e nos registros rupestres como sistemas estruturados 

em grupos de transformação
86

 (Lévi-Strauss, apud Hugh-Jones 1979), mais do que em 

memes unitárias. Grupos com organização interna semelhante, com redundância e 

padrões, em suma, com identidade: os estilos inseridos em contextos geológico-sociais, 

mito-rito-cosmológicos, de produção e uso de gravuras. 

Segundo Gombrich  (1961), em um exercício Popperiano aplicado à Psicologia 

da Arte, a percepção e seu desdobramento epistêmico-reflexivo,  a cognição, funcionam 

por trial and error, formulando hipóteses, uma espécie de cognição por construção de 

modelos (model building cognition in Guthrie 1993). Tratamos de níveis hipotéticos, ou 

de níveis de construção de hipóteses encadeados neuro-conectivo-plasticamente, que 

estendem o cérebro pelo mundo “extra-somático” e vice-versa, moldam, erodem e 

assoreiam as paisagens mentais. Dois níveis são particularmente importantes aqui: o 

nível da hipótese identificacional (perceptual) e o nível (aqui postulado como) 

subsequente da hipótese interpretacional (conceitual).  

Trabalhamos com a análise de sistemas simbólico-visuais onde, em linhas 

gerais, se evita a interpretação de significados, apoiando-se exclusivamente na análise 

formal do significante gráfico baseada nos aspectos materiais, ou seja, aspectos 

técnicos, morfo-temáticos, cenográficos, tafonômicos e geo-ambientais do grafismo 

rupestre, que basicamente funcionariam como os diferentes níveis de interpretação de 

um mito, os diferentes grupos de transformação. Nesse processo, identificação e 

                                                           
86 Intentamos aqui uma aproximação, talvez abusiva ou equivocada, porém irresistível, ao pensamento 

lévi-straussiano acerca da análise de mitos, como foi empregado por Hugh-Jones para análise do 

complexo mito-ritual do Jurupary no noroeste amazônico. Pensamos, em essência, tratar-se de análise 

relacional em diversos níveis, e nisto assemelha-se ao processo analítico dos registros rupestres de várias 

maneiras, tanto na análise formal interna de um sítio-painel-unidade gráfica,  quanto em níveis mais 

amplos de interpretação relacional, a exemplo de uma etnografia da arte rupestre (Keyser e Poetchat 

2009). Mais especificamente, estamos inclinados a propor uma relação analítica entre sistemas estilísticos 

de gravuras rupestres e sistemas mito-rituais amazônicos. Neste sentido, entendemos ser interessante uma 

referência direta à proposição de Lévi-Strauss como citada em Hugh-Jones (1979): “1. A myth must never 

be interpreted on one level only. No privileged explanation exists, for any myth consists in an inter-

relation of several explanatory levels. 2. A myth must never be interpreted individually, but in its 

relationship to other myths which, taken together, constitute a transformation group. 3. A group of myths 

must never be interpreted alone, but by reference: (a) to other groups of myths; and (b) to the 

ethnography of the societies in which they originate. For, if the myths transform each other, a relation of 

the same type links (on a transversal axis) the different levels involved in the evolution of all social life. 

These Levels range from the forms of techno-economic activity to the systems of representations, and 

include economic exchanges, political and familial structures, aesthetic expression, ritual practices, and 

religious beliefs.” (Lévi-Strauss in Structural Anthropology, Vol. II; apud Hugh-Jones 1979:15-16, 

negrito nosso). 
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interpretação são etapas distintas, porém relacionadas, de formulação e teste das 

hipóteses neuro-fisiológicas subjacentes às hipóteses comportamentais que deixaram as 

marcas líticas em estudo.  

Identificação é um trabalho cognitivo primário, se dá nos sensores, que já aí 

interpretam, isto é, hipotetizam, contrastam o recebido com o armazenado, e vice-versa, 

e por conseguinte selecionam estigmas, marcas, sinais significativos com base em nano 

circuitos neuro-funcionais mnemônicamente engatilhados. Cada cérebro reage 

diferencialmente a assinaturas sígnicas no ambiente. Os carrapatos (aracnofauna) por 

exemplo, reagem ao ácido butírico secretado pelos mamíferos, um gatilho fisio-

etológico vital no umwelt deles.  Nós estamos impregnados desses gatilhos, vivemos 

num oceano deles. Símbolos sinestésicos multi-sensoriais, proprioceptivos, 

fundamentos de nossa consciência reflexiva. Consideramos que nenhuma interpretação 

ocorre ex nihile, depende sempre de uma estimulação sensorial (inclusive um 

pensamento ou sensação-emoção mnemonicamente recuperada) o que pressupõe 

identificação de mudança no estado inicial do evento sentiente-reflexivo. Um antes e 

um depois quantitativa e qualitativamente diferentes (quanta jumps cognitivos 

[Rappaport 1999]). Pequenos movimentos corporais e deslocamento espacial mínimo 

são suficientes para deslocar a percepção e a cognição subjetiva.    

A partir da propriocepção dos sensores, como recebemos e interpretamos os 

sinais de nossos sensores, nosso corpo todo, construímos as noções de organismo e de 

self, de Umwelt e de ecossistema, na transmutação de espaço (nicho ecológico) em 

paisagem, apropriada pelo self sendo sua extensão cognitiva (nicho semiótico 

[Hoffmeyer 2008]). Processo que ilustra uma transformação mais profunda e primitiva 

da propriocepção bacteriana à consciência reflexiva do gênero Homo. Pensamos numa 

exo-encefalização, portanto, em que o cérebro está no (ou é o) mundo. E isto é o 

processo vital (Margulis e Sagan 2002) em plena evolução. Processos mentais 

conscientes e inconscientes nos humanos e nos outros animais são processos vitais, 

biosféricos (sensu Vernadsky 1997) e exo-biológicos, ampliando o conceito de vida 

para o de matéria viva e sentiente, rochas inclusas. Processo vital é um processo 

cognitivo-situacional de hypothesis building. 

Ao incorporarmos o olhar hipotético-situado modificamos nossa percepção do 

real, provocamos uma ruptura epistemológica, e , como dito, uma mudança em nosso 
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corpo. Nesse aspecto, a leitura de Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Hugh-Jones, ou 

Viveiros de Castro pode ter efeito neuroplástico conectivo semelhante ao de uma ou 

duas cuias de caapi). Olhar o mundo hipoteticamente é admitir sua estranheza profunda, 

ritualizando-a, ou seja, negociando com ele a nossa existência e a compreensão parcial e 

situada de seus fenômenos.  

Tenhamos em vista essa estranheza profunda do mundo e da experiência no 

mundo (a percepção por tentativa-erro de Gombrich). Se considerarmos que 

identificação se trata, então, de um nível interpretativo basal (aplicação inicial  de um 

esquema teórico à um percepto -‘toda percepção é teoricamente situada’ [Popper 

1972]), poderíamos trabalhar com a idéia de primeira hipótese, i.e., uma reação 

cognitiva mais rápida e quasi-instintiva aos fenômenos. Essa primeira hipótese seria 

construída na lógica do “better safe than sorry”, uma estratégia cognitiva animista 

(Guthrie 1993, 1980) que, possivelmente, evoluiu de um misfiring neuro-sensorial, um 

erro perceptual, com ‘valor adaptativo’ posteriormente estabelecido, uma exaptação 

(Gould e Vrba 1982; de Beaune 2009). Basicamente, e em grossíssimo modo, se trata de 

usarmos a ambiguidade percepto-visual a nosso favor evolutivamente, no sentido de que 

é melhor percebermos um bloco rochoso como um urso (Guthrie 1993) ou uma raíz 

como uma cobra (Bednarik 2009) e nos afastarmos dela, do que uma cobra como uma 

raíz e sermos picados por ela. Quem confundiu raíz com cobra sobreviveu, esse erro 

perceptual se tornou uma estratégia de sobrevivência. Derivando-se disto que a 

percepção animista do mundo pode ser  uma exaptação e uma condição neuro-cognitiva 

co-evoluída.  

A partir do exposto, postularíamos a primeira hipótese como um dispositivo 

neuro-fisiológico animista. Esta teoria que nos chegou através de Guthrie (1989, 1993), 

é interessante, pois explicita o quão animistas nós somos apesar de impregnados da 

Theoretical Culture de Renfrew (1998) e permíte-nos um modelo para pensar o 

Animismo
87

 a um só tempo dentro da psicologia cognitiva e na antropologia da religião. 
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 “In studies of religion, it means belief in spirit beings while in psychology it means attributing life to 

lifeless” (Guthrie 1993:39). Hodgson & Helvenston (2010:63) em extensa revisão do termo colocam: 

“…animism is taken to be based on the idea that all human beings, which are believed to possess of a 

soul or spirit, live in a community with others, labelled ‘not-human-beings’, that also possess a soul or 

spirit. To animate (endow with movement) is thus to ‘make alive’…In addition to animal and human 

movement, other aspects of the natural world ‘move’ and thus may be endowed with spirits, such as wind, 

plants, rocks, clouds, Thunder, water, fire, volcanic action, and assorted other natural process.” 
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Sua utilidade para a arqueologia cognitiva, aqui tentativamente trabalhada, é importante, 

pois, muito possivelmente, estamos lidando com sistemas simbólicos animistas, antes de 

xamânicos ou xamanísticos (Taçon 2009), subjacentes ás gravuras rupestres. 

Encaramos, pois, o Animismo (Guthrie 1993, 1980; Bird-David 1999; Hodgson e 

Helvenston 2009) como uma chave cognitiva, teórica, para entendermos as gravuras e 

os registros rupestres, de maneira geral.  

Sendo o Animismo uma condição percepto-cognitiva comum à espécie, até onde 

nos é dado saber, entender esse mecanismo em nós, em nossa mente e percepção, e o 

confronto dessas noções às expressões cognitivas do animismo nas sociedades 

ameríndias atuais, possibilitaria uma compreensão de como esse mecanismo poderia ter 

funcionado dentro dos sistemas simbólicos rupestres. Tentando evitar um 

uniformitarianismo (Lewis-Williams 2002) animista, ou incorrer no “Erro de 

Holmberg” (Mann 2005), acreditamos que percepto-cognitivamente o Animismo pode 

ser uma ponte reflexiva entre pesquisadores não-indígenas, conhecedores indígenas 

vivos e autores e usuários mortos dos sistemas gráfico-rupestres, que eram, em nossa 

visão, sistemas etnogeológicos de conhecimento. Hipotetizamos que nesses sistemas, a 

noção de animismo litológico
88

 enquanto uma proposição percepto-conceitual 

fundante, seria pervasiva manifestando-se sob diversas formas.  
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 O conceito é importante e aqui o repetimos para conveniência do leitor: Rochas como seres vivos; 

dotadas de espírito (e, ou, alma), de pneuma (como o etileno, um hormônio vegetal que exalado 

naturalmente por algumas plantas lacustres possui um potente efeito neuro-ativo no neo-córtex mamífero 

(ver Oráculo de Delfos in Ellis 2008), a respiração; ânima, movimento; ou como “casas de encantados”, 

noção mais frequente na percepção amazônica. Ficamos tentados a desdobrar este animismo litológico, no 

conceito de  perspectivismo litológico, ou seja, o ponto de vista das diversas rochas. Os estilos geo-

cognitivos como marcadores indexicais (sensu Peirce 1972) dessas diferentes perspectivas lito-sentientes, 

e nisso nos apoiaríamos na construção teórica de Viveiros de Castro (1998, 2002), aplicada fora da esfera 

da etnozoologia e da etnobotânica, pensando na etnogeologia em contextos paisagístico-ambientais 

marcados pela geo-diversidade retroalimentando e sendo retroalimentada pela cognição ameríndia. 

Noutra perspectiva, menos metafórica e mais direta, Margulis e Sagan (2002:60-63) creditam ao cientista 

russo Ivanovich Vernadsky (1997; 1945) uma reflexão consistente  na primeira metade do século XX, 

demonstrando a geologia como uma força viva.  Ele “descreveu os organismos como viria a descrever os 

minerais, chamando-os de “matéria viva”...uma força geológica – a rigor a maior de todas as forças 

geológicas....mostrou o que chamou de “ubiquidade da vida” a penetração quase completa e o 

consequente envolvimento da matéria viva nos processos aparentemente inanimados das rochas, da água 

e do vento.” Desnessário dizer que não é a visão main-stream na geologia nem na biologia, onde reflexos 

disso podem ser sentidos também na Gaya Hypothesis (Lovelock et al. 1987). Idéias que não foram 

confirmadas nem refutadas, tanto quanto, a reflexividade sentiente em seres vivos não-humanos e em 

algumas máquinas, aguardam o alcance da percepção assintótica para se tornarem ‘realidades’. 
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A primeira hipótese apesar de, potencialmente, mais vaga e imprecisa, pois tem 

que lidar com uma muralha de ruído informacional, tende a atribuir um nível de 

organização maior do que o fenômeno realmente apresenta (Guthrie 1993), tende 

momentaneamente a considerá-lo vivo, e em alguns casos dotá-lo de intencionalidade e 

linguagem (é a inevitável condição neuro-social de mind-reading, ou theory of mind,  

i.e., se fazemos  isso com os nossos, fazemos com os outros, com o Guariba, com o 

Granito). A primeira hipótese tende a ser menos parcimoniosa, assumindo um  maior 

nível de organização que se equaciona a um maior nível de complexidade. Em resumo, 

a primeira hipótese é animista, porque as estruturas vivas tendem a perceber outras 

estruturas vivas como mais organizadas do que estruturas não-vivas, e potencialmente 

interessantes ou perigosas (atraentes ou repulssivas, ver Evolutionary Aesthetics in 

Dissanayake 2007). Falamos em estrutura e em organização, dois termos bastante 

repetidos até aqui, pois são relevantes no trabalho. Para tais termos Maturana e Varela 

(1984:54) apresentam as seguintes definições: “Entende-se por organização as relações  

que devem ocorrer entre os componentes de algo, para que seja possível reconhecê-lo 

como membro de uma classe específica. Entende-se por Estrutura de algo os 

componentes e relações que constituem concretamente uma unidade particular e 

configuram sua organização.” Assim, ao nos referirmos à organização e estrutura
89

 

neste trabalho estamos adotando a conceitualização destes autores.  Integração a uma 

classe específica é estabelecida pela ocorrência de atributos compartilhados entre 

entidades, definindo-se um padrão, ao passo que configuração organizacional pode ser 

entendida como código. Essas aproximações entre organização e padrão, e, estrutura e 

código nos remetem a Gregory Bateson (1972:109; ênfases nossas) que  bate o martelo 

nos seguintes termos:  

“I am concerned with what important psychic information is in the art object 

quite apart from what it may “represent.” “Le style est l’homme meme
” 

(“The style is 

the man him-self”) (Buffon). What is implicit in style, materials, composition, rhythm, 

skill, and so on?.…[T]he code whereby perceived objects or persons (or 

supernaturals) are transformed into wood or paint is a source of information about 

the artist and his culture. It is the very rules of transformation that are of interest to 

me—not the message, but the code. My goal is not instrumental. I do not want to use the 

transformation rules when discovered to undo the transformation or to “decode” the message. 
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 Heckenberger ( 2002: 122) adota um conceito convergente: “Structure has various meanings in 

anthropology; in the current context term is used loosely to define preexisting  conceptual schemes that 

guide social life.” Isto é, configuram a organização da vida social. Portanto, a opinião central que 

derivamos é de estrutura como configuração organizacional. 
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To translate the art object into mythology and then examine the mythology would be only a neat 

way of dodging or negating the problem of “what is art?” I ask, then, not about the 

meaning of the encoded message but rather about the meaning of the code chosen. 

But still that most slippery word “meaning” must be defined. It will be convenient to 

define meaning in the most general possible way in the first instance. “Meaning” may 

be regarded as an approximate synonym of pattern, redundancy, information, and 

“restraint,” within a paradigm of the following sort: Any aggregate of events or objects 

(e.g., a sequence of phonemes, a painting, or a frog, or a culture) shall be said to 

contain “redundancy” or “pattern” if the aggregate can be divided in any way by a 

“slash mark,” such that an observer perceiving only what is on one side of the slash 

mark can guess, with better than random success, what is on the other side of the 

slash mark. We may say that what is on one side of the slash contains information or 

has meaning about what is on the other side. Or, in engineer’s language, the 

aggregate contains “redundancy.” Or, again, from the point of view of a cybernetic 

observer, the information available on one side of the slash will restrain (i.e., reduce 

the probability of) wrong guessing.”   
 

Os conceitos que Bateson define aqui são importantes para nossa discussão. 

Dois pontos particulares nos interessam: o código (as regras de transformação, que já 

tentamos identificar em suas propriedades formais, mas não decodificar, isto é, traduzir 

seu significado simbólico) e  a relação de equivalência entre significado e redundância-

padrão, ou seja, a identificação das propriedades formais, dos padrões de organização 

também é uma identificação de significado. Portanto, pensamos na perspectiva de 

considerar os flautistas rupestres do BRN e o Jurupari do ARN como um agregado que 

contem redundância, isto é, a informação ameríndia viva e etnográfica disponível acerca 

do Jurupari de um lado da linha divisória restringe a probabilibade de erro 

proposicional, i.e., reduz o meaning range (Munn 1973) interpretativo acerca do 

fenômeno do outro lado da fronteira, os flautistas rupestres sem etnografia.   

Não estamos defendendo a correlação 1 por 1, entre arte rupestre e mitologia 

indígena (bastante atraente em muitos casos mas, eficaz em poucos, incluindo o nosso, 

como veremos mais adiante com Reichel-Dolmatoff e Lewis-Williams). Mas a analogia 

se faz com os níveis analíticos interrelacionados (relações de relevância). E os 3 níveis 

propostos, podem ser equacionados à (1) análise do painel rupestre (enquanto conjunto 

de grafismos espacialmente delimitado
90

), (2) ao sítio rupestre (conjunto de painéis 

                                                           
90

 Evidentemente que este primeiro nível da análise relacional pode se dar num mesmo grafismo, se 

pensado como agregado estruturado micro-cenográfico. O uso das espirais nas representações do corpo 

humano, por exemplo, mais característico do estilo Jaú na amostra, e substituindo toda a forma humana 

no estilo Iaçá, apresenta-se também no estilo Unini nos zoomorfos (caudas), observamos o mesmo 

elemento formal sendo usado em contextos completamente diferenciaos, vemos uma difeença de escala 

quantitativa entre Jaú e Iaçá, mas em Unini a diferença é quanlitativa. 
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geomorfologicamente associados) e (3) a um cluster de sítios rupestres (conjunto de 

sítios rupestres geograficamente próximos entre si), que também devem ser estudados 

numa perspectiva relacional tal qual os mitos na abordagem Lévi-Straussiana (grupos de 

transformação [1955, 1963]). Nossa segurança está no método formal, mas  como já 

sabemos ele se sustenta na shaky foudation de nossa percepção. Daí a necessidade de 

cruzarmos nossa percepção do imanente na materialidade visual com a exploração dos 

grupos de transformação de variações de um tema,  com a exploração das relações de 

relevância entre os complexos mito-rituais indígenas do ARN e as gravuras rupestres do 

BRN, o que se torna uma medida profilática para o fine-tuning de nossa percepção, bem 

vinda, e possível, já que no rio Negro as duas construções podem ser reciprocadas. 

Embora concordemos com Franklin (1993) acerca de uma exploração da 

variabilidade gráfica no fracionamento da forma unitária (micro-cenográfica [Pessis 

1983]) como primeiro campo da análise relacional-transformacional, esse nível 

decomposicional eleva a análise a um patamar de detalhismo que aqui, não nos foi 

possível atacar. Sendo, pois, nossa escala analítica preferencial a unidade gráfica e suas 

combinações sintáticas no espaço cenográfico, no painel (a macro-cenografia – Pessis 

1983), na rocha,  e na paiságem. Painel e paisagem são instancias relacionais e 

relacionáveis, se traduzem por conjuntos de relações entre formas espacialmente 

situadas. Trata-se de uma questão de escala nos processos de sensibilização do 

observador e codificação e ‘decodificação’ de significados (sensu Bateson 1972), o que 

ocorre sempre em perspectiva epistemológico-relacional (Bird-David 1999), ou através 

de uma continuidade transformacional da experiência sensorial (Hill e Chaumeil 2011).   

A reflexão em torno da análise dos mitos proposta por Lévi-Strauss (1955) é um 

modelo que nos inspira e nos ajuda a pensar a evidência material de que dispomos, 

basicamente em função da perspectiva relacional que advoga. Esta abordagem não se 

liga a significados o semânticos específicos, mas à identificação de relações formais 

entre versões de um mesmo tema, digamos, relações morfológico-estruturais. São os 

grupos de transformação, uma noção que pretendemos tomar emprestada, para pensar 4 

coisas imanentes nas gravuras: (1) as relações morfo-temáticas que caracterizam grupos 

de identidade formais dentro das manifestações estilíscas (e.g., as espirais e os 

antropomorfos em Jaú e Iaçá); (2) a cadeia cognitivo-operatória que engendrou o 

artefato, que também se mostra implícita nos grupos de transformação morfo-temáticos; 

(3) a evolução tafonômica sofrida pelo artefato após seu abandono, parte integrante do 
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processo perceptivo atual da forma gráfica, e portanto, de nosso entedimento acerca da 

história de vida do organismo rupestre e de sua história sócio-ambiental post-mortem 

(invocamos a perspectiva analítica forense ); (4) e ligado  a isso, os processos de reuso, 

reconfecção, retoque, superposições e modificações mecânicas diacrônicas, antrópicas, 

intencionais, posteriores ao primeiro ciclo de confecção uso e abandono (se é que houve 

algum abandono, e o reuso sugere o contrário), que são como ‘exorcismos das formas’, 

ou recuperações cirúrgicas de determinadas informações. De uma forma ou de outra, é 

algo que implica em uma tentativa de reefetivação ou de contra-efetivação de (redes de) 

poder (a Rocha 1 da Pedra da Vovó 1, bem como, as superposições no zoomorfo 

flautista intrusivo da Pedra do Sol, em RR (área de xamanismo Kanaimá Karibe [ver 

Whitehead e Wright 2004]), esses dois casos são a base dessa hipótese visual, que 

relacionamos à práticas xamânicas. Mas, de maneira geral,  renovação e modificação, 

retoque e superposição das formas e entre formas podem indicar mudanças sociais, uma 

opinião quasi-standard na literatura (e.g., Lorblanchet 1979).  

Os 4 níveis aqui estão relacionados, sendo que o retoque, a renovação, ou a 

superposição,  podem ser entendidas como uma etno-tafonomia, isto é, a alteração do 

registro arqueológico e cultural antigo por motivações étnico-identitárias, etno-políticas, 

sócio-culturais, religiosas e psicológicas ameríndias antigas e recentes (é a grafia da 

história indígena de longa duração [figura 58]). O que consideramos como fenômeno 

diferente da alteração cultural do registro arqueológico que inclui, por exemplo, a 

depredação não-indígena de um painel rupestre indígena, que poderia ser encarado 

pragmaticamente, ou pela lógica da conservação, como se tratando do mesmo 

fenômeno. Não compartilhamos essa visão.  
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Figura 70. História Índígena de Longa Duração sendo escrita em Jandú-Cachoeira, médio rio 

Içana, ARN. 

 

Uma marca atrai outra, isso é estilístico, é primata e talvez mamífero, talvez 

vital. O que leva inexoravelmente à reiteradas intervenções de um agente que não 

participou da codificação inicial do registro (esse agente não precisa ser pessoa humana, 

pois Panthera onca [figura 59] marca sistematicamente a rocha, superpõe marcas novas 

à marcas antigas de outros indivíduos e nos perguntamos se elas seguem trilhas olfativas 

como os felinos normais, ou seguem marcas visuais neste processo, ou se as duas 

coisas). Uma constante alteração ‘cultural’ diacrônica, o que de fato, é o que confere 

vida sígnica perpétua a alguns grafismos e painéis. O que torna, de certa forma, nossa 

discussão gráfica post-mortem inócua quando aplicada á áreas como o ARN, onde a 

agência das gravuras não-humanas sobre os humanos ainda está relativamente intacta. 

Lá a cadeia cognitivo–operatória pode ser observada em sua primeira instância 

‘cognitiva  (daí a proposição relacional-transformacional da experiência formal no BRN 

com a experiência informada no ARN).  

Voltando ao problema das marcas de Panthera spp., o que temos que ter em 

mente é que, do ponto-de-vista das rochas, a humanidade é intemperismo biológico, e 

nisso ela é igual à onça. 
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Figura 71. ‘Gravuras rupestres’ recentes de Panthera sp. em Jaú 8. Isto é, pessoas não-humanas também 

gravam. A questão é: como elas percebem essas marcas? 

 

Ao fim, é pensar grupo de transformação quase como a história de vida de um 

grafismo ou de um painel, uma abordagem ‘bio-gráfica’ do contexto entre marca, 

forma, rocha, paisagem, história e vida. Assim, temos aqui uma preocupação com a 

análise formal de relações entre atributos em diversos níveis de organização 

morfológico-espaciais, diversas escalas analíticas. Esses diversos níveis de organização 

são nossos grupos de transformação que atuam na alteração das propriedades físicas 

visíveis e micro-visíveis desde uma marca técnica de percussão direta, um picote(ado), 

até painéis, sítios e paisagens inteiras, como ocorre em Moura - Ita-Rendáua – Pedreira 

em Nheengatú (Stradelli 2009[1890]). 
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6.II.  Bactérias, Neurônios e Mais Animismo  

Um contraste com o ponto de vista epidemiológico (Sperber 1985, 1992) 

refletindo sobre os processos de transmissão viral e bacteriano,  pensados aqui para as 

idéias, para as mentes, a partir de conceitos como endemia, epidemia e pandemia, pode 

ser interessante. Seguindo a perspectiva sperberiana para uma “epidemiologia das 

representações” pensamos em como um vírus insere seu dna no núcleo celular, induz a 

célula a produzir cópias do dna viral e normalmente replica-se a partir da destruição da 

célula hospedeira, com a ruptura da membrana citoplasmática e liberação dos clones 

virais. Por outro lado, a interação entre algumas bactérias, e entre bactérias e outros 

organismos vivos, podem levar à assimilação e conversão do organismo ‘externo’, por 

fagocitose, a uma organela funcional interna, como as mitocôndrias.  

Temos na área prospectada, portanto, um corpus gráfico coletado a partir de um 

esforço amostral extensivo, o conteúdo dos 23 sítios encontrados, como universo 

analítico total, que sugerimos pode ser subdividido em 3 perfis estilísticos formalmente 

identificáveis. Um “epidêmico”, pois apresenta elementos amplamente dispersos na área 

amostral, e outros dois com caráter mais “endêmico”, pois apresentam-se encerrados em 

compartimentos geo-hidrográficos separados, um na província arenítica, dominada pelo 

rio Jaú e as áreas próximas a sua foz, e o outro estilo próprio dos granitos da primeira 

cachoeira do rio Unini até a boca do rio Branco. 

Pensamos na reprodução bacteriana
91

 que pode levar ao surgimento de novas 

formas de vida. Uma visão dentro da biologia considera que vírus não é uma forma de 
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  Embora haja possibilidade da recombinação entre o dna  viral ou rna, no caso de retro-vírus, com  dna-

rna da célula hospedeira, observa-se que tais interações moleculares podem gerar incorporações de genes 

especificos, pontuais, dos hospedeiros no vírus. Mas, benefícios para o hospedeiro de interações genéticas 

virais, trocas genéticas, ou a possibilidade de se gerar novos organismos vivos a partir de dna viral, são 

reduzidas. Diferentemente, as bactérias “geraram” Homo sapiens sapíens, e aí reside a distinção entre a 

plasticidade viral e a plasticidade bacteriana. A nossa plasticidade (humana, primata) é mais bacteriana do 

que viral, porque somos tataranetos de bactérias. Vírus geram novos vírus incorporando bits do dna-rna 

de seus hospedeiros à sua estrutura genética, vírus não infestam outros vírus, nao se recombinam entre si 

in natura. Margulis e Sagan (2002) sugerem que virus são apenas partículas contendo o dna bacteriano 

protegidas por cápsulas de proteína, esporos bacterianos blindados. Bactérias são canibais em ambos 

sentidos, permutam genes, geram novos seres vivos, e novas estruturas orgânicas, entre outras formas 

(e.g. conjugação bacteriana), fagocitando-os, alimentando-se deles sem digerí-los, uma função que deu 

origem à atividade sexual reprodutiva da vida subsequente (Ibd. 2002), por exemplo; ou, simplesmente as 

bactérias soltam, ou explodem, seu dna no ambiente, em múltiplos bits informacionais auto-replicativos, 

como boa parte dos seres humanos, faz hoje em dia, nas redes sociais da internet, em seus blogs, etc. 

Acima de tudo, vírus não transformam o meio ambiente, as bactérias o fazem e vice-versa. O modelo 
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vida, pois, não faz autopoiesis, depende de uma célula viva externa para se reproduzir 

(Margulis e Sagan 2002). No entanto, bactérias são seres vivos que nunca se 

extinguiram, são as mais antigas formas de vida, deram origem a todos os organismos 

conhecidos, co-evoluíram e co-participaram de todas as transformações das estruturas 

não-orgânicas e climatológicas no planeta Terra. Incluíndo as rochas que apresentam 

alto índice de vida bacteriana intra-cortical, processando e re-estruturando os minerais 

constituintes (expressam a síntese bio-geológica da ontogenia planetária e, 

provavelmente, exo-planetária). Outro ponto é que, apesar de virus ser hiperplastico, 

mais do que bactérias, eles não conectam simbioticamente e não trocam dna-rna, não 

criam nova vida. A conectividade bacteriana, nesse aspecto é mais ‘humana’, porque é 

também hiperplástica (diretamente proporcional). Vírus tem outro padrão 

comportamental, hiperplasticidade independente de alta conectividade,  a conectividade 

viral é parasitária, leva à supressão de um dos sistemas envolvidos (os paralelos com 

toda a história da humanidade são atraentes: processos coloniais, pós-coloniais, guerras 

mundiais, capitalismo, industrialização, mudanças climáticas, etc.), embora pudéssemos 

relacionar isso a uma prática humana regular, não somos parasitas ou predadores 

inexoráveis (em certo nível trófico sim, mas bactérias também, este não é o ponto), em 

larga medida escolhemos isso, mas nossa plasticidade permite ir além (e.g., 

convivialidade harmoniosa entre predação e crescimento  in Wright 2011). Podemos 

trocar informação com o meio, podemos alterar o meio e sermos alterados por ele 

reciprocamente. Vírus não. Bactéria sim. Os três existem matando, mas apenas nós e as 

bactérias apresentamos feedback vital, somos autopoiéticos. 

Entendemos, pois, algumas partículas informacionais como análogas à bactérias. 

São hiperplásticas e propensas à alta conectividade, a um só tempo, performam 

simbioses, recombinações sintáticas e podem se espalhar epidemicamente, ou até, 

pandemicamente, por uma vasta área geográfica, sem necessariamente matar os 

hospedeiros (mantém o imago e mantém a forma), podem se fundir a eles 

(mitocôndrias).  Recombinando-se em novas modalidades fenomenais, podem evoluir e 

                                                                                                                                                                          
epidemiológico das idéias humanas parece mais bacteriano, pela homologia entre nós e elas: nossa 

autopoiesis (a capacidade de gerar vida continuamente e pelos próprios meios [Maturana e Varela 

1984:52]) que é derivação bacteriana; pela alta plasticidade entre a reprodução e transformação bacteriana 

e a reprodução de nossas idéias, a transformação da cultura; pela formação de organismos informacionais 

planetários, ciclos pândemicos, com erupções de endemismo e ondas epidêmicas. “As tecnologias e 

filosofias humanas são permutações de bactérias” (Margulis e Sagan 2002: 110). 
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formar grupos de transformação. Acreditamos que um determinado set de formas em 

nossa área amostral apresenta este tipo de comportamento. Em particular uma forma 

gráfica (figura 62) que consideramos a mais epidêmica em toda a amostra, aquela que 

Reichel-Dolmatoff (1978: 31, 104) chama de ‘Back-to-back C Scrolls’ e segundo seus 

desenhistas e informantes Desana, Barasana e Tatuyo da área do Pirá-Paraná e do 

Uaupés colombiano, significa a exogamia, as mulheres elegíveis ao casamento (‘eligible 

females’). A descrição completa é a seguinte (Ibid.1978:31):   

“An element resembling a fleur-de-lys stands for the opposite concept from the 

spiral, that is, it represents all eligible marriage partners. This back-to-back double-C 

scroll is said to be derived from a view of two reed fish traps put back to back ad seen 

from above. These traps are commonly interpreted as female organs which “devour” 

fish that enter into them and which, in this context, are taken to be male elements.” 

 

Em nosso estudo denominamos esta forma de espiral quádrupla ‘antrpomórfica’. 

Voltaremos a discutir as proposições de Reichel-Dolmatoff e a relação das gravuras dos 

estilos Iaçá e Jaú com gravuras e imagens gráficas relacionadas ao consumo de B. caapi 

no ARN.  
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Figura 72. Espirais quádruplas ‘antropomórficas’, do estilo Iaçá.  É o grafismo mais amplamente disperso 

em toda área amostral. Postulado aqui como unidade semiótica mais ‘epidêmica’. De tão epidêmico se 

fixou em diversas ‘populações’ geológicas. Seria nosso grafismo mitocondrial, literalmente, é coisa de 

mulher. Madadá, ilhota rochosa arenítica, 30 km a NO de Novo Airão, voltado para SE, à vista de quem 

sobe o rio Negro. 

 

Pensando na plasticidade de Homo
92

 para além dos genes, Dobzhansky utilizou o 

termo Educability (apud Wills 1993), referindo-se ao que em psicologia denomina-se 

mais comumente de Aprendizagem (Learning, Chase 2001). A plasticidade sapiens 

libertada da “realidade externa” (semiotic freedom in Hoffmeyer 2008) expande-se 

numa realidade neo-cortical, e evolui em múltiplas direções. Pré-requisito mínimo:  

manter a propriocepção corporal sintonizada no simulacro do real em níveis de 

correspondência sustentáveis. Philip Chase (2001) considera uma ironia o fato de que os 

genes nos libertaram dos genes: “A central feature of the evolution of our species seems 

to be that our behavior has freed itself from the shackles of genetic determination…This 

is a bit ironic, given the fact it is changes in the genetic code that made this freedom 

possible.” (Chase 2001:122). Essa “ironia”, pois,  seria desdobramento natural do 

processo vital (Margulis e Sagan 2002), continuado e metamórfico, dentro de uma 

história natural de resolução de problemas. A Evolução (seja por seleção natural, 
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 “For a human being, to become a member of a culture is vital. Lack of capacity to acquire a culture 

makes an individual a low grade mental defective. A genetically fixed capacity to acquire only a certain 

culture, or only a certain role within a culture, would however be perilous; cultures and roles change too 

rapidly. To be able to learn a language is imperative, but a restriction of this ability to only a certain 

language would obviously be a drawback…human genotype brings about a remarkably comprehensive 

plasticity of behavior. This plasticity is adaptive because culture is acquired, not transmitted through 

genes.” (Dobzhansky 1963:143). 
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equilíbrio pontuado, deriva genética) vai gerando cérebros cada vez mais sapiens, que 

trocando matéria, energia  e informação ao redor do corpus proprioceptivo, umwelt, 

com meio-paisagem vai criando condições filo-ontogenéticas e históricas (Tomasello 

1999) para cultura baseada em símbolo (Bouissac 2003) e para linguagem sintático-

recursiva (nessa ordem [Hoffecker 2007]). Nesta perspectiva, o fenômeno Homo 

sapiens, apesar da pesada carga simbólico-cultural neo-cortical, é um produto vital tanto 

quanto bactérias (e, de fato, como vimos, alguns paralelos podem ser traçados entre 

ambas entidades). A condição neo-cortical da cultura garante essa operação. 

Temos uma população neural extremamente plástica  e conectada de cerca de 

10
11 

(estimada por Nelson e Bower 1990, apud Striedter 2005), algo em torno de 100 

bilhões de neurônios eletro-fisiologicamente ativos e interconectados por, no mínimo, 

300 bilhões de axônios em nosso cérebro (se aplicamos o modelo neurológico da 

conectividade absoluta
93

 em que um neurônio se liga a um número fixo de outros 

neurônios por sinapses individuais [Striedter 2005], por exemplo, 3 outros neurônios 

por 3 sinapses), que nesse exato momento, como em todos os outros, opera a uma 

velocidade média de transmissão sináptica de 100 metros por segundo (Wills 1993), ou, 

processando 10 pulsos eletro-químicos (10 bits informacionais), em média, por segundo 

(Striedter 2005). Existem mais neurônios numa única cabeça humana do que 15 

planetas Terra juntos teriam em população sapiens, e todos em alta conectividade 

funcional e prontos para assumir diferentes funções a qualquer momento da ontogenia 

do organismo, fora da programação original (habitual). Ou seja, hiper-plasticidade, 

capacidade de aprender novos conteúdos, formas e procedimentos, e adaptar 

comportamento à novas situações, adotar novos programas e modificar o hardware, o 

que nenhum vírus e nenhuma máquina é capaz, ainda. Processos que não são derivados 

apenas do hiper-desenvolvimento neo-cortical em Homo (Tobias 2001; Jerison 2001), 

são muito mais complexos do que isso, pois derivam da simultânea ativação, alta 

conectividade, entre neo-córtex e múltiplas áreas do cérebro.  
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 Importante reter que um neurônio não faz qualquer tipo de ligação com todos e quaisquer outros 

neurônios ao seu redor, o que seria o modelo proporcional de conectividade, ou seja, o número de 

conexões é proporcional ao número de neurônios, mas observa-se o contrário, sinapses tendem a 

escalonar não exponencialmente conforme o número de conexões possíveis, mas estabelecendo um 

número variável de conexões “desejáveis”, ou necessárias para desempenho de determinadas operações, 

seguindo, porém, uma razão fixa, ou absoluta de interconexões neurais o que Striedter (2005:128-130) 

aponta como o modelo de  Conectividade Absoluta, que parece ser o mais adequado às evidências 

atualmente disponíveis sobre o cérebro humano. 
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Sintaxe e plasticidade, fundamentais na linguagem e na cultura (Chase 2001; 

Hoffecker 2007),  fundamentais na neurologia sapiens, parecem ser fenômenos 

relacionados e pervasivos em diversas escalas do organismo humano e não-humano. 

Homologias disso vão desde os neuropeptídeos (Striedter 2005) que, apesar de 

relativamente fixos em seus arranjos moleculares específicos, todas as proteínas são re-

arranjos moleculares a partir de 20 aminoácidos conhecidos, apresentam alta 

plasticidade em termos de onde na rede neural e com quais neurotransmissores serão 

lançados, e, em quais receptores serão acoplados no sistema, até, por exemplo, o marco 

na transformação neural de Homo que foi a invenção dos AMS (Artificial Memory 

Systems [d’Errico 2001]) que culminou na escrita alfabética com 27 caracteres (na 

Língua Portuguesa) recombinando-se em milhares de palavras. Nesses exemplos 

percebe-se a capacidade para reorganizar a matéria (pensamento como matéria eletro-

química em transformação) partir de estruturas pré-existentes,  gerando novas 

estruturas, relações e funções, mediadas pela aprendizagem sócio-experimental. 

Indicando que hipóteses se originariam de um processo de reorganização de idéias 

anteriores engatilhadas pelo desconhecido (connudrum ou problema epistemológico). 

Da “embodied mind” (Renfrew 1998, 2007) passando para uma “extended 

mind” (Clark  1997; Clark e Chalmers 1998), e daí para interface com um organismo 

planetário sentiente (Lovelock et al. 1987) onde “a superfície da terra, inclusive as 

rochas e o ar” são vivos (Margulis e Sagan 2002). Observa-se nesse encadeamento de 

hipóteses sobre a mente e a vida, como as interfaces complexas entre biologia, 

climatologia, oceanologia e geologia
94

 nos ensinam a ser epistemo-cognitivamente 

sapiens, tanto quanto a cultura e a história
95

 geram processos de construção de 

identidades com redes mais amplas de conhecimento, para além do indivíduo, e nos 

ensinam a ser uma sociedade sapiens. Nossos modelos antropomórficos sócio-

cognitivos são eminentemente naturais. Até nosso nível de abstração fisiológica mais 

basal, a troca iônica neuro-elétrica, a unidade física do pensamento, é uma interface 

exo-neural, pois depende de oxigênio da respiração, do pneuma, que é nossa maior 

interface ecossemiótica, reguladora máxima de todos os outros processos fisiológicos 

                                                           
94

 Não como ciências mas como fatos e fatores vitais que posicionam a vida nas relações especias de 

transformação da matéria e da energia entre organismos e espaço, e não no organismo. 

95
 Nossos conhecimentos acerca das relações sociais e de nós mesmos como agentes-pacientes de 

processos sócio-culturais dentro de tradições de pensamento-comportamento  que se transformam no 

tempo e no espaço. 
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(veremos mais adiante como o pensar e o respirar são conceitos geminados na filosofia 

indígena do Jurupari). 

Recentemente foi documentada audiovisualmente a ingestão intencional, e 

aparentemente em contexto natural, de Banisteriopsis caapi por Panthera onca (e.g., 

Reichel-Dolmatoff 1996). Embora possa se tratar de um comportamento individual, não 

socializado, configura-se num fato etologicamente intrigante para a espécie, incorrer em 

relações felino-botânicas com finalidade de alteração da consciência animal.
96

 O 

episódio relacional B. caapi - P. onca é deveras complexo, mas não inteiramente 

desconhecido. Fenômeno semelhante ocorre na África Equatorial com os frutos da 

árvore Amarula (Sclerocarya birrea), que quando maduros e podres, apresentam alto 

grau de álcool etílico derivado da fermentação da frutose e são ecumenicamente 

consumidos por uma pletora de animais que ecologicamente não se misturam, a não ser 

ali, à sombra da arvore naquela época, todos completamente bêbados de caxiri de 

amarula.  Fica uma pergunta: quem antropomorfiza quem? 

Tal estado de coisas sugere uma reflexão acerca de modelos não-humanos de 

aprendizagem social para determinadas práticas culturais humanas, como uso de 

Banisteriopsis  spp. (Luz  2011, Com. Pess.). Ou seja, modelos etológicos gerando 

respostas culturais significativas no sentido não-metafórico mas numa interface real 

(metaplástica e conectiva bidirecionalmente) entre antropossemiótica e zoossemiótica 

(Sebeok 1999). Por este raciocínio, por exemplo, pensemos no caso de entidades-

agentes como os Pajés-Onça do rio Ayari (Wright 1992c e 1992b) no ARN. Até onde 

nos é dado saber, no Aiary, atualmente, não se usa caapi, mas pode ter sido usado 

algum dia (no Xamanismo do Ayari, segundo Wright [1992d], consome-se Paricá, 

Piptadênia peregrina, P. macrocarpa), até onde lemos não havia referência ao taxon, ou 

às taxa botânicas). Mas o que é interessante é a reprodução humana de um modelo 

felino no processo intencional de alterar a percepção para aquizição de conhecimento e 
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 Não se sabe os efeitos psicoativos da DMT na neurologia específica de Panthera. Sabe-se, contudo,  

que é diferente da nossa (como Banisteriopsis pode ser efetivo via oral na ausência de um inibidor de 

MAO? Os felinos precisam de IMAO como nós?). Gatos domésticos, Felis domesticus, na América do 

Norte são alimentados recreativamente com uma erva chamada Catnip (sp?), que provoca alterações 

comportamentais visíveis nos animais, basicamente, euforia. No entanto, fornecendo controladamente o 

mesmo produto para 5 sujeitos experimentais em ambiente doméstico brasileiro, o autor pôde observar 

rejeição e desinteresse total ao mesmo (houve ingestão oportunística do produto por um indivíduo, não 

apresentando o mesmo nenhum dos sintomas reportados).  



 

400 

recreação, como os humanos tipicamente fazem. Essa  possibilidade real, concreta, 

observada, e observável, de uma onça ter ‘ensinado’ a um humano consumir caapi, 

fazendo desse humano tão não-humano quanto ela, portanto, e seu semelhante, ou 

duplo, ou sombra, tem implicações interessantes se pensado no contexto do que Wagner 

(1981) chamou de ‘a invenção da cultura’. Significa, entre outras coisas, que onças e 

humanos vêm permutando seus estoques de conhecimento felino-antropo-botânicos já 

há algum tempo, estabelecendo uma rede de poder entre gente e onça (trocas culturais 

inter-específicas [reciprocidade cognitiva]) mais profunda do que metáforas ou 

analogias antropo-direcionadas poderiam supor (voltamos a pensar sobre o valor 

semiótico das marcas de garra de onça nas pedras [figura 58], para as próprias onças, o 

fenômeno da superposição de marcas de diferentes felinos ou feitas em diferentes 

momentos, é intrigante. A captura do sinal sígnico é olfativa, é visual, ou são as duas? O 

problema pode ser explorado de maneira testável).  

Poderíamos pensar a partir disso em uma “etno-etologia” – como  as percepções 

ameríndias constroem o conhecimento sobre o comportamento animal, refletindo a 

partir de um modelo zoosemiótico (comunicação simbólica animal – Uexküll 2010 

[1934]; Sebeok 1999; Hoffmeyer 2008) em associação percepto-reflexiva com um 

modelo de animismo antropomórfico que (a grossíssimo modo), tavez semelhante ou 

relacionado a fenômenos como o Perspectivismo (Viveiros de Castro 2002; 1998). 

Cremos que particular atenção deve ser dada aos processos de construção da percepção 

humana indígena sobre a percepção animal não-humana, o que poderia se configurar 

numa espécie de “etno-etologia cognitiva”. Vamos levar esse ponto de vista até às 

rochas. 

Somos simpáticos à uma reflexão pós-humanista no entendimento de que 

devemos considerar analiticamente as interações entre cognição humana e não-humana, 

enquanto processos homólogos, e portanto comparáveis entre si e mais do que isso, 

passíveis de estabelecerem diversas interfaces sentientes recíprocas. Ou seja, 

cosmologias compartilhadas com outras formas de vida, cosmologias essencialmente 

biosféricas e não-antropocêntricas, sendo este fenômeno do antropocentrismo postulado 

como uma ilusão neural, extensão de uma projeção mental denominada self, que 

entendemos, pode ser resultante de uma exaptação (Gould e Vrba 1982), produto da 

própria história natural da vida neste planeta, que deve, ou pode, ter ganho uma função 

extra há mais ou menos 2.6 milhões de anos atrás com Homo habilis (Hoffecker 2007).  
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Estamos inclinados, portanto, a fazer uma reflexão exploratória em cenários 

alternativos menos antropocêntricos. Explorar em caráter hipotético a existência e a 

manifestação de fenômenos como a zoomorfização (ou fitomorfização, ou ainda, 

diretamente no nosso caso, uma geomorfização) da cultura desencadeada por um 

cérebro que consegue se colocar no sapato dos outros, incluindo não-humanos (ver 

Griffin 1984, Animal Thinking]) e não-vivos (categoria que fica ambígua depois da 

leitura de Lynn Margulis, coordenadora do Programa de Biologia Planetária da NASA, 

segundo a qual, vida mineral e consciência bacteriana são realidades plenamente 

assintóticas).  

Colocar-se no lugar dos outros, uma expressão do senso comum com 

significativas implicações aqui, e em todo lugar. Entendemos por isso “ler 

pensamentos”, antecipar intenções, imitar, manipular e recursivamente transformar a 

informação em estilos e tradições culturais.  O que é possível em sapiens pelo seu 

processo transmissivo, comunicacional, linguístico baseado na imitação-aprendizagem 

social, com compreensão de toda cadeia de causalidade intencional de si e dos outros 

(Theory of Mind
97

 [Premack e Woodruff 1978; Fodor 1983; Chomsky 1986; Pinker 

1997; Tomasello 1999; Chase 2001]).   

É plausível que tais processos já estivessem presentes nas tradições meméticas 

dos primatas hominóides, pré-humanos, isto é, tradições comportamentais compostas 

por “estilos” emulativos, caracterizados por repetição de cadeias causais, sem 

reconhecimento de intencionalidade subjetiva do outro, apenas da “mecânica” causa-

efeito, em princípio (Chase 1989; Tomasello 1999, 2007; Tomasello e Call 1997). 

Acerca dos limites de uma cultura primata não-humana verdadeiramente imitativa e 

estilística, os resultados apresentados por Leca, Gunst e Huffman (2009)
98

 sobre stone-

handling traditions em macacos japoneses (Macaca fuscata) são interessantes e se 

somam a uma literatura numerosa (e.g. Goodall 1986; Matsuzawa 1993; Matsuzawa 

1999 [Chimpanzee Culture]; Matsuzawa e Nakamura 1997; Tomasello e Call 1997) que 
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 “…the ability to attribute mental states to other individuals…Theory of Mind… second order intention. 

That is, one must be aware that others have minds and that their behavior is controlled by their minds.” 

(Chase 2001: 125). 

98
 “Comparative and longitudinal studies have shown that stone-handling (SH) Behavior, defined as the 

non-instrumental manipulation of stones by performing various behavioral patterns, is socially 

transmitted across generations as a cultural behavior in Japanese macaques.” (Leca et all. 2009). 
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aponta para outra perspectiva acerca de tradições culturais primatas, mais 

“antropomórficas” ou “antropomorfizantes”. Pois é, quem antropomorfiza quem 

mesmo? 

Entendemos antropomorfismo como um processo, provavelmente, multi-

direcional em que as interações zoo-fito-geo-hidro-antropo-cognitivas (ou zoo-fito-geo-

hidro-antropossemióticas), são fatores determinantes, causais, na cognição humana, 

ensinam sapiens a ser “gente”. A teoria do antropomorfismo como base cognitiva para 

religião e para ciência, revisitada por Guthrie (1980; 1993),  equaciona 

antropomorfismo a model building, e explicita que o modelo central na cognição 

humana é o humano. Depreendendo-se que antropomorfizar é o caminho mais natural, 

universal, de expressão cognitiva da condição da qual somos portadores, a humanidade.  

No entanto, apesar da utilidade analítica da síntese de Guthrie para nossa 

discussão, consideramos importante o diálogo com uma perspectiva pós-humanista 

(Bouissac 1989; Sebeok 1999; Uexküll 2010[1934]) que afirma categoricamente que tal 

processo cognitivo centralizado na aplicação unidirecional de um modelo humano ao 

não-humano é impossível, e que consciência (incluindo a reflexiva) é um processo 

relacional biosférico (e.g. moléculas de oxigênio atmosférico inaladas e transportadas 

no fluxo saguíneo determinam nossos processos neurais, alimentam nossos 

pensamentos, e estabelecem o ato de pensar dentro de uma dinâmica interacional entre 

moléculas externas ao corpo e processos fisiológicos internos, em outras palavras, bio-

eletricidade e trocas iônicas). O que a retina faz, ou seja, a conversão (tradução) de 

fótons (externos) em elétrons (internos – comunicação iônica), é a melhor ilustração 

desse processo, que é vital e semiótico.  Pensar como um ato de troca regulada com o 

meio (Piaget 1973), muito semelhante à respiração. Trata-se de uma homologia com 

princípios fisiológicos e sensoriais fundamentais, como alimentação, excreção e visão, 

pois, pensar é uma operação fisiológica vital tanto quanto.  

Não existe organismo, sem interação, sem meio externo, sem entidades 

membranosas sentientes construíndo e sendo construídas por tais meios (até os espaços 

vazios inter-neuronais, “neuropil”,  estão preenchidos por emaranhados de dendritos e 

axônios [Striedter 2005:130]. Ou seja, as relações entre entidades também ocupam 

espaços físicos, ocupam  todo o espaço sensorial que chamamos de paisagem. Isto 

posto, percebemos como as relações têm materialidade, não são apenas conceitos, 
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valores, ou abstrações, são entidades reais, como os dendritos e axônios). As 

membranas cognitivas são diferencialmente (plasticamente) permeáveis à interações em 

diversos níveis somato-sensoriais e reflexivos. Convergimos aqui, parcialmente, na 

direção do animismo revisitado enquanto epistemologia relacional (Bird-David 1999), 

que Viveiros de Castro (1999) critica ontologicamente como inserido numa tendência 

de instrumentalização utilitária das epistemologias nativas. Por outro lado,  Ingold 

(1999) apoiando a proposição de Bird-David  desenvolve argumentos que permítem 

situar o artigo no contexto do que tem sido chamado de neo-animismo (Bouissac 1989 – 

What is an Animal?), o que se configura numa perspectiva teórica sobre a qual estamos 

curiosos. 

 Estamos interessados aqui em problematizar o Animismo Litológico enquanto 

uma premissa acerca das rochas como seres vivos, dotados de espírito, de sopro, 

respiração, de ânima e de pneuma, de consciência reflexiva e de ponto de vista (uma 

espécie de Perspectivismo Litológico). Qual é a rocha de 7 fôlegos, o arenito ou o 

granito? Qual é a rocha-onça? E o xirimbabo do pedral? As rochas são todas iguais no 

pensamento ameríndio amazônico? Essas questões são ingênuas e mal-formuladas, mas 

podem ser desenvolvidas e modificadas, temos é que começar a reflexão por algum 

movimento. Neste aspecto, estamos tentando aplicar Viveiros de Castro (2007: 6-7) e o 

Perspectivismo (ou como ignorantemente estamos entendendo essa idéia) enquanto uma 

trilha antropológico-cognitiva interessante à arqueologia rupestre na Amazônia. Uma 

espécie de corda de segurança no mergulho espeleológico dentro da mente ameríndia 

pré-colonial. Segundo este autor: 

 

“Este aspecto eminentemente social das relações entre sociedade e natureza 

está na origem da reflexão cosmológica ameríndia. Ele contrasta de modo notável com 

a concepção de natureza projetada pela modernidade ocidental. Se pudéssemos 

caracterizar em poucas palavras uma atitude básica das culturas indígenas, diríamos 

que as relações entre uma sociedade e os componentes de seu ambiente são pensadas e 

vividas como relações sociais, isto é, relações entre pessoas(...) Para as sociedades 

amazônicas, a categoria paradigmática é a de reciprocidade, isto é, a comunicação 

entre sujeitos que se interconstituem no e pelo ato da troca — troca que pode ser 

violenta e mortal, mas que não pode deixar de ser social.” 

 

A perspectiva inicial,  por mais simplória que pareça para nossa ortodoxia 

racional científica, é passar a pensar nos pedrais, afloramentos ou blocos rochosos, 

como pessoas. Este, pois, seria o primeiro nível de ruptura epistemológica com a 
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percepção hegemônica dominada pela razão prática pós-moderna e senso comum 

positivo-indutivista. Rompendo-se essa membrana, seguimos refinando a resolução: 

other-than-human-persons (Holloway 1960), casas
99

 de encantados (Houses in Hugh-

Jones 1979; e Casas de Transformação  in Cabalzar 2010), as paisagens sagradas 

(Andrello 2006; Arsenault 2004), até chegarmos nas networks de poder xamânico  

transamazônicas (e.g., a rede de sociedades secretas masculinas do Jurupari). 

Entendemos então, os sítios rupestres ribeirinhos como inseridos em paisagens 

litológicas liminares animistas (vivas e intencionais), xamânicas (do pajé) e 

xamanísticas (do contexto em que há pajé),  no sentido de que, conforme se alternam as 

estações de seca e cheia,  as ‘cidades’ se transformam e se transportam do mundo mítico 

e ancestral no fundo do rio, para o mundo dos vivos, emergem  para o contato com o 

presente via rituais dos vivos com os mortos, entre os quais, a iniciação dos jovens.  

Hugh-Jones explora uma metáfora  reflexiva do pensamento cosmos-poiético 

(Maturana e Varela  2007) Barasana, que é a imagem do processo ritual de iniciação 

plasmado  na ação de pisar numa  pilha de folhas no chão da floresta , de maneira que as 

folhas recém-caídas contatem  as folhas antigas no fundo da pilha e assim se opere a 

plasticidade (aprendizagem-transformação) pela conectividade (contato-assemelhar-se 

a) entre o ontem e o hoje, com o conhecimento dos antepassados, o paradoxo da 

mudança pelos iguais. Entendemos esse processo análogo à metáfora hidrométrica. A 

variação hidrométrica do rio Negro, que como o ato de pisar as  folhas, conecta os vivos 

e os mortos. Quando a água do rio Negro baixa, é como se pisássemos nas folhas da 

floresta Barasana, pisamos na água e quem está na superfície (as gerações coetâneas  

avós, pais e filhos) podem contatar as gerações antepassadas e performar todas as 

ritualizações referentes à construção e reprodução do conhecimento, atreladas aos 

processos sazonais de reencontro com os parentes mortos, encantados, antepassados, 
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 “The many mythological way stations along the rivers are designated as houses. According to several 

myths, Ipanoré was the spot where the first Indians of the Vaupés river descended from the sky and their 

emergence is commemorated in a group of petroglyphs located near that spot. (Reichel-Dolmatoff 

1978:3).” Depois de apresentar as imagens dos petróglifos do BRN na maloca da Foirn em São Gabriel 

da Cachoeira em 2010, um senhor Tatuyo que se identificou como dscendente da Canoa-Anaconda–

Celeste, do rio Pirá-Piraná da Colômbia me informou que a área pesquisada na confluência do Branco 

com o Negro, é maloca de transformação do povo dele, conhecida como ‘La Casa Central del Gusano’ 

(larvae), por onde a Anaconda Celeste passou, parou e deixou gente. Os petróglifos da confluência, 

portanto, eram obra de seus antepassados. Me estendeu o pendrive e pediu que lhe salva-se as fotos para 

ele levar para o Pirá-Paraná. Detalhe: o macaco-flautista da Pedra da Vovó foi identificado por outros 

parentes do Pirá como ‘el mono-caçador’, ou seja, onde estamos vendo flauta eles provavelmente estão 

vendo zarabatana. Isso é só uma nanofração do poder de hiperconectividade e metaplasticidade das 

gravuras do BRN para os contextos Ameríndios do ARN.  
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não-humanos, com  a história gráfica e a cosmologia rupestre, através de interfaces geo-

cognitivas.  Se efetiva, assim, a mencionada reciprocidade, isto é, ‘a comunicação entre 

sujeitos que se interconstituem no e pelo ato da troca’. A efetivação da mind-reading e 

da intencionalidade compartilhada entre os sujeitos ameríndios e os sujeitos graníticos e 

areníticos. 

Martin Wobst (1977: 329; ênfase nossa) em seu modelo de estilo como troca de 

informação diz o seguinte:  

“…those sets of material culture which are potentially visible to al members of a 

given social group are much more likely to show a society specific expression of 

stylistic form, if they carry stylistic messages.Unfortunately, material culture does not 

contain many itens that are broadly visible and that enter a multitude of social contexts. 

Examples of more common items in this category include, for example, the outer layers 

of clothing and the outer surfaces of living structures.” 

 

Pensamos nas gravuras rupestres como esses outer layers of clothing nas 

superfícies externas de estruturas vivas, que equacionamos às rochas. A partir disso 

deduzimos o seguinte, se rocha é pessoa, então a gravura é uma espécie de vestimenta, 

de adorno ou de pintura corporal, ou melhor, uma escarificação no corpo não-humano. 

Pensar a rocha como pessoa não-humana, ou como ser vivo, pode ser polêmico, 

mas o que defendemos é que as rochas não são neutras na efetivação dessa 

‘reciprocidade’ geo-cognitiva, ao contrário, são ativas ao ponto de contribuirem para um 

estado complexo de motivações (neuro-fisiológicas inclusive) que geram estilos gráfico-

rupestres diferenciados em distintas litologias. Observa-se, de fato, uma reciprocidade 

(sem aspas) entre mente rochosa não-humana e mente humana, cujos termos do diálogo 

‘(tele-) empata’ podem ser medidos através das gravuras rupestres e de seus sistemas de 

troca informacional, seus estilos.  

Portanto, estamos considerando os granitos e arenitos como sujeitos diferentes, 

com os quais os humanos mantém as reciprocidades distintas,  serão lito-específicas 

(operando diferencialmente conforme a litologia e os cérebros das interfaces geo-sócio-

cognitivas). Por fim, falar em reciprocidade granítica e em reciprocidade arenítica é o 

que nos permite ‘telepatizar’ mentes lito-situadas. Seriam como os diferentes padrões 

sócio-organizacionais de entidades como os He-People  (Hugh-Jones 1979). 

Entre os não-indígenas Ivanovich Vernadsky (1945, 1997),  entendeu  isso 

melhor do que ninguém, mais do que Uexküll e Sebeok  (que ficaram presos a uma 
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visão  não-mineral da cognição).  Para ele a questão não era metafórica nem  metafísica, 

as rochas são parte da vida sentiente no planeta. Posto de uma maneira simples, e a 

grosso modo, a vida como a conhecemos se baseia em carbono e moléculas de àgua 

(oxigênio e nitrogênio), elementos químicos produzidos direta e indiretamente por 

processos geológicos em interface e em antecedência à processos atmosféricos 

(processos geológicos formaram processos atmosféricos). Mesmo se considerarmos a 

hipótese de colonização exobiológica (Margulis e Sagan 2002) da Terra, ela veio 

bacterianamente colonizando um pedaço de rocha, um meteorito, um microcosmos 

rochoso,  uma espécie de cidade dos encantados sideral. Até por esta possibilidade 

extrema, rocha é a Imago da Vida, é seu veículo, seu transporte, sua hospedeira, sua 

nave-mãe. O que pressupõe movimento, deslocamento (informacional e energético [e o 

que são os estilos de gravura rupestre?]). Lembremos que no Rio Negro a rocha é fixa 

apenas na dimensão horizontal (lembrem também da Rocha 69 no PSJ), pois 

verticalmente, no espaço-tempo, ela é móvel (paradigma hidrométrico da liminaridade 

xamanística das rochas ribeirinhas). 

As gravuras ribeirinhas e as paisagens litológicas em que se inserem, portanto, 

conectam dois tempos e dois mundos que se juntam fisicamente na época da seca, de 

maior abundância de pescado, época dos rituais do Dabucuri e do Jurupary (e.g., 

Stradelli 2009 [1890]; Reichel-Dolmatoff 1971; Hugh-Jones 1979). Pensando nessas 

questões com inspiração fenomelógica, etnográfica e cognitiva, propusemos nossa 

conjectura mais específica, o Jurupari de Pedra. 

6.III.  O Jurupari de Pedra 

Aerófonos (instrumentos musicais de sopro, como flauta, trombeta e apito) são 

entidades sócio-culturais e mito-rituais (e aqui, neuro-cognitivas) consideravelmente 

importantes e amplamente difundidas na ‘Ameríndia do Sul’,  sobretudo nas Terras 

Baixas Amazônicas (Hill e Chaumeil  2011). A esse respeito encontramos em Carvajal 

(2002 [1542]; ênfase nossa) duas passagens que fazem menção a aerófonos na primeira 

metade do século XVI, quando, junto com o grupo do capitão Orellana, expedicionavam  

miseravelmente em algum  lugar entre os municípios de Tabatinga, Tefé ou Coari, 

médio rio Solimões, atual estado do Amazonas, mas na época conhecido como 

província de Machiparo. Segundo o jesuíta quinhentista: 
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“Antes que llegásemos a este pueblo (Machiparo) con dos leguas vimos estar 

blanqueando los pueblos, y no habíamos andado mucho cuando vimos venir por el rio 

arriba muy gran cantidad de canoas, todas puestas a punto de guerra,lucidas, y con sus 

pabeses, que son de conchas de lagartos y de cueros de manatís e de dantas, tan altos 

como un hombre, porque todos los cubren. Traían mui gran grita, tocando muchos 

atambores y trompetas de palo amenazándonos que nos habían de comer.” (Carvajal 

1542, apud Papavero et al. 2002: 27).  

Mais adiante Carvajal  reitera acerca de outro ataque dos indígenas da província 

de Machiparo (Ibid.: 29-30; ênfases nossas):   

“Andaban entre esta gente y canoas de guerra cuatro o cinco hechiceros todos 

encalados y las bocas llenas de ceniza, que echaban al aire en las manos unos 

guisopos, con los cuales andaban echando  agua por el rio a manera de hechizos, y 

después que habían dado una vuelta a nuestros bergatines de la manera dicha, 

llamaban a la gente de guerra, y luego comezaban a tocar sus cornetas y trombetas de 

palo y atambores y con muy gran grita nos acometían...” 

Hill e Chaumeil (2011:6) na introdução de Burst of Breath, carta magna da 

aerofonia ameríndia, creditam ao Jesuíta alemão Samuel Fritz, na Amazônia entre 1686 

e 1723, a primeira descrição das flautas inseridas num contexto ritual classificável como 

equivalente ao Jurupari, como se entende hoje (flautas sagradas, proibição visual para as 

mulheres, flagelação ritual, etc, [in Porro 1996 apud Hill e Chaumeil 2011]). Os autores 

citam diretamente o texto do Padre. Façamos o mesmo dada a importância da passagem: 

“Remarkable is the fact, that I at this time found out in this village of the 

Jurimaguas, which is that in a revelry that they were making, I, from the ranch where I 

was lying, heard a flute played, that caused me so great terror, that I could not endure 

its sound.when they left off playing that flute I asked what it meant, and they answered 

me, that they were playing in that manner, to Guaricaya, that was the Devil, who from 

the time of their ancestors came in visible form, and took up his abode in their villages 

and they always made him a house apart from the village within the forest, and there 

they brought him a drink and the sick that he might cure them. Finally enquiring with 

what kind of face and form he came, the chief, named Mativa, answered: ‘Father I 

could not describe it, only that it is horrible, and when he comes all the women with 

their little ones flee, only the grown-up men remain, and then the Devil takes a whip 

that for this purpose we keep provided with a leather lash made of the hide of a sea-

cow, and he flogs us on the breast until much blood is drawn.’” 

Trezentos e dez  (310)  anos depois de Carvajal e 150 anos depois de Fritz, entre 

1850 e 1852,  Alfred Russel Wallace (1979 [1889]:217; ênfases nossas) reporta um 

contato com aerófonos no rio Uaupés, Alto rio Negro. Neste caso, faz-se menção direta 

ao ritual do Jurupari. Sendo, pois, a referência mais antiga ao termo Jurupari associado 

às Flautas e a mais próxima, geograficamente, de nossos flautistas de Pedra. Segundo o 

co-autor da Teoria da Evolução:  
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“Foi  também aqui (numa aldeia acima de Caruru Cachoeira, médio Uaupés, 

habitada por um grupo étnico reportado como “Ananases, ou Abacaxis”) que vi e ouvi 

pela primeira vez o Jurupari, isso é, a “música-do-diabo”. Aconteceu durante uma 

festa em que havia caxiri. Um pouco antes de escurecer, ouviu-se um som de trombones 

e fagotes que vinha do rio em direção à aldeia. Pouco tempo depois, eis que surgem 

oito índios, todos soprando um certo instrumento muito parecido com um fagote de 

grandes dimensões. Havia 4 pares de tamanhos diferentes. O som que produziam, 

conquanto primitivo, era bem agradável de ouvir-se. Os instrumentos eram tocados 

simultaneamente, todos executando a mesma melodia simples. Com isso, esses índios 

revelavam um gosto mais apurado para música do que os de qualquer outra tribo que 

conheci. Os instrumentos são feitos de casca de árvores enroladas em espiral, tendo 

boquilha de folhas. Ao anoitecer, seguimos para a maloca. Lá dentro, dois velhos 

tocavam os dois instrumentos maiores, movendo-os de maneira curiosa, ou para cima 

e para baixo, ou de uma lado para o outro, acompanhando esses movimentos com 

análogas contorções corporais. Por longo tempo ficaram tocando a mesma melodia, 

acompanhando-se uns aos outros de modo harmonioso e correto. Desde o momento em 

que se escutam esses instrumentos pela primeira vez, desaparecem por completo todas 

as mulheres, sejam novas ou velhas. Trata-se de uma exótica supertição dos índios 

Uaupés. Segundo seus costumes, às mulheres é vedada a simples visão de um desses 

instrumentos. Caso contrário, será punida com a morte, e geralmente por 

envenenamento. Mesmo, no caso de que a visão dos instrumentos tenha sido 

absolutamente fortuita, ou então quando houver apenas uma suspeita de que a mulher 

tenha visto os instrumentos proibidos, não há clemência. Dizem já ter havido casos de 

pais que executaram suas próprias filhas e de maridos que também fizeram o mesmo 

com suas esposas, tudo por causa desse crime.” 

Koch-Grünberg, foi o primeiro etnógrafo treinado a prospectar o ARN em 1903 

e 1905, também ele nos oferta considerações sobre as flautas ‘Kóai’ com quem tem 

contato no rio Aiary, e posteriormente no Caiari-Uaupés. Seu relato acerca de tais 

aerófonos e rituais atrelados, em Dois Anos Entre os Indígenas (Koch-Grünberg 

2005[1909]: 207-210; ênfases nossas) é importante e aqui reproduziremos alguns 

trechos:  

“Já no rio Negro eu tinha ouvido a respeito de uma dança misteriosa dos 

indígenas, da qual as mulheres estavam rigorosissimamente excluídas. Nessa ocasião 

os homens sopravam em flautas gigantescas e se chicoteavam até sangrarem.(...) Havia 

algum segredo nisto, e aonde quer que eu perguntasse por elas, a resposta era: “Nós 

nã temos nenhuma!” ou diziam: “este e aquele tal as levou consigo!”(...)depois de um 

pouco, voltou o chefe, observou bem a nossa barraca eprecárias condições e convidou-

nos a tapar a tapar os maiores buracos nas paredes, para que as mulheres não 

pudessem ver o “Kóai”, como ele chamou as flautas. Tapamos os buracos com as 

nossas lonas (....) Finalmente, Mandú anunciou-nos que o ‘Kóai’ estava chegando. 

Munido de um facho, ele desceu para o porto com João Amaro, que na vida normal 

chamáva-se  “Halídali”(tatú) e era “senhor” da dança de ‘Kóai’, e logo eles voltaram 

com as flautas de ‘Kóai’. Eram três flautas gigantescas feitas de Paxiúba, bem alisada,  

de grosso diâmetro mas construídas como as flautas de ‘Yapurutú’. Elas ainda estavam 

pingando água e evidentemente tinham sido guardadas no rio não longe do porto, para 

que não secassem e não se quebrassem. O chefe entregou-as a mim, numa maneira de 
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certa solenidade, e acrescentou uma breve explicação da dança (...) Esta importante 

festa da população indígena ainda hoje é celebrada no alto rio Negro e seus afluentes  

e parece que em suas múltiplas variações está difusa sobre uma grande parte da 

América do Sul tropical. No Ayari (...) a festa é celebrada, quando amadurecem os 

frutos das palmeiras de assai e bacába, e começa pelas três horas da tarde. Numa 

procissão solene, os tocadores de flautas precedendo a colheita dos frutos das 

palmeiras é conduzida para a maloca. Todas as pessoas femininas e os meninos 

pequenos, ouvindo de longe os sons das flautas, abandonam a casa e se refugiam 

noutra casa e trancam as suas portas ou, não havendo outra casa, fogem para 

esconder-se na selva. Costumam ser duas as flautas que fazem a música; em Cururú-

Cuára, excepcionalmente, eram três. Elas estão, de acordo com seu comprimento 

diferente, bem afinadas entre si. A dança consta de simples idas em círculo que são 

executadas, de acordo com o número das flautas, por dois ou três homens, num ritmo 

de marcha rápida. Os dançantes sopram as suas flautas, com as mãos direitas 

segurando as flautas diagonalmente inclinadas para o chão, produzindo uma abafada, 

monótona, mas agradável melodia. A mão esquerda repousa no ombro direito do 

homem ao lado. Depois de ter completado o círculo, colocam-se lado a lado. 

Enquanto um dos dançantes eleva o instrumento para o alto, soprando nele com 

todas as forças, o outro dançante pega a sua própria flauta com a mão esquerda e dá 

em seu parceiro três fortes golpes com o chicote na barriga e nos lados, assim, que o 

sangue jorra em quantidade das feridas abertas. Não se canta nada.(...)As grandes 

flautas, em Siusí, chamam-se ‘Uáli’ ou também ‘Kóai’ ou ‘Kúai’, que é o nome da 

dança e do espírito em cuja honra a celebram. Descrevendo as flautas mais 

exatamente: são flautas abertas, sem buracos de tons. A extremidade superior do 

cilindro da flauta está calafetado com breu e aneis de entrecasca, ficando apenas um 

pequeno canal livre que conduz para um buraco retangular do ar. Como lábios, sobre 

uma parte do buraco do ar estão amarrados pedaços de entrecasca. Os tons variam-se 

por meio do sopro mais forte ou mais fraco. As flautas de Carurú-Cuára tinham 90, 100 

e110 cm de comprimento e o diâmetro de 6-7 cm. ‘Kóai’, a quem está dedicada esta 

festa sangrenta, é o filho do ‘Yaperíkuli’, herói das tribos Aruak. Ele vinha do alto 

Aiary, da cachoeira de Bocopana, onde se encontra o seu retrato gravado num 

rochedo grande. (...) Quando perguntei a Mandú, porque se faz a dança do ‘Kóai’, ele 

respondeu: Eu não sei. Os nossos antepassados faziam isto desde o tempo “ANTIGO 

DO MUNDO”, e assim fazemos ainda hoje.” 

Jurupari enquanto fenômeno ameríndio e etnográfico se trata de um complexo 

mito-ritual que gravita em torno de flautas sagradas multivocais e polissêmicas, 

visualmente proibidas para as mulheres e usadas em rituais de iniciação masculina. 

Encontra-se disseminado na àrea cultural do Noroeste Amazônico, sendo-lhe 

característico, mas não exclusivo (como especula Ypiranga Monteiro 1959), com um 

núcleo central no ARN. Diversos autores (Hill 2002, Hill 2011; Hill e Chaumeil 2011; 

Wright 1998, 2011; Journet 2011; Stradelli 2009 [1890]; Koch-Grünberg (2005 [1911]; 

Schmidt 1917) associam direta ou indiretamente o Jurupari, ao ethos Arawak 

(apontando superposições sugestivas), neste caso se tratando do complexo mito-ritual de 

Koai, ou Koway, que por esta linha de raciocínio seria a versão mais próxima do proto-

Jurupari. Estes autores comparam, em maior ou menor grau, a dispersão de expressões  
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rituais aerofônicas semelhantes, à expansão cultural Aruaque pela América do Sul  (e 

alhures), ou ao processo de transformação cultural de grupos étnicos e famílias 

linguísticas interconectadas em redes regionais pelo Arawakan Style of 

Communication
100

 (ASC).  

Setenta anos depois da narrativa de Koch-Grünberg, o Jurupari foi revisitado por 

Stephen Hugh-Jones (1979), desta vez seguindo-se uma moldura teórica da antropologia 

estruturalista de Lévi-Strauss, basicamente aplicada a análise dos mitos (The Strutural 

Study of Myth [Lévi-Strauss 1955]). The Palm and The Pleiades de Stephen Hugh-Jones 

segue sendo hoje a etnografia de referência acerca do Jurupari, mesmo embora tenha 

sido efetivada entre um povo não-Aruak (o autor vivencia suas experiências entre os 

Barasana, da família linguística Tukano Oriental do rio Pirá-Paraná, afluente do 

Apaporís, por sua vez afluente do rio Japurá). Porém, inseridos na área de grande 

influência cultural Aruaque, que engloba todo Noroeste Amazônico. Sendo esta a área 

nuclear do Yurupary. Segundo este autor (1979:6-7):  

“The word Yurupari (Iurupari, Juruparí, etc.) comes from the Tupian Língua 

Geral or Nheêngatu, a lingua franca once widely spoken along the Río Negro and its 

effluents. Various writers…have objected to the use of this term in anthropological 

literature, pointing out that it is a term used by Indians only in conversation with 

outsiders, and often as an apparent explanation for anything taboo, secret or 

mysterious designed to avoid further questions, and that its meaning is tainted by 

having been identified with the Christian Devil. The term is generally used in three 

related ways: first, to refer to the sacred musical Instruments that are taboo to women 

and children; Second, as a Blanket name for a variety of mythical characters, many of 

whom do indeed have much in common with one another, but each of whom has a 

proper name in the language of the group  that tells the myth; Third, When used in 

phrases such as ‘the Yurupary cult’, to refer both to the instruments and also to the 

beliefs and  practices that go with them. Used  in the first sense, I can see no great 

objection to the term as label for a cross-cultural phenomenon…From the evidence 

available…there does seem to be something fundamentally the same about these 

instruments, the context in which they are used and the beliefs associated with them, 

over a very wide area of the Northwest Amazonia(…) I shall use the term Yurupary in 

this shorthand sense to mean ‘sacred Flutes and Trumpets taboo to women’ that are 

used (a) within a roughly defined geographical area and (b) in the context of initiation 

into secret men’s cult of which they form the focus.”  

Em conjunto ao relato de Hugh-Jones, acompanhamos cinco séculos de opiniões 

não-indígenas sobre os aerófonos ameríndios em nossa macro-área de investigação. Esta 

                                                           
100

 Ou Arawakan Style of Cognition, em um trocadilho com  Altered States of Conciousness ( ASC in 

Lewis-Williams e Dowson 1988]) e Altered Styles of Communication (ASC in Harvey e Wallis 2007]). 
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operação se deve ao fato de que foram identificadas correspondências entre elementos 

morfo-temáticos redundantes associados ao fenômeno zoomórfico do perfil estilístico 

Unini (a mente granítica) e as representações públicas etnografadas relacionadas ao 

processo ritual e às narrativas míto-cosmológicas do complexo do Jurupari 

Altorionegrino. O que estimulou nossa curiosidade acerca do fenômeno. Tentamos aqui, 

pois, uma reflexão conjunta entre esses fenômenos, um experimento com o método 

informado de estudo, em que um conjunto de práticas e discursos etnográficos e 

ameríndios é utilizado na interpretação de registros rupestres.  

Duas razões nos levam a supor que tal relação é plausível: (1) a existência e pré-

existência etno-histórica, de um culto com e para flautas sagradas no ARN, de possível 

origem Aruak, e da mais alta relevância para aquelas sociedades; e (2) etno-

historicamente e pré-colonialmente nossa área de pesquisa (BRN) é território Aruak. A 

operação lógica mais parcimoniosa, portanto, é: gravura de flautista no trechogravura 

Aruak. Neste aspecto, o recente artigo de Wright (in Hill e Chaumeil 2011:325) é 

fundamental para entendermos 2 coisas: a relação das flautas com a diáspora Aruak 

(Heckenberger 2002); e uma possível estrutura do proto-Jurupari.  

Em Arawakan Flute Cults in Lowland South America, Wright relata o uso de 

flautas em cinco (5) contextos étnicos Aruak diferentes nas Terras Baixas, inclusive 

separados por grandes distâncias, quanto ARN e Alto Xingú. Estabelece diversos 

paralelos entre os cinco casos, bem como suas divergências. Segundo o autor 

(2011:347-348; ênfase nossa):  

“The Flutes are instruments of the reproduction of human and non-human 

beings; they are the body of the great spirit “Owner of Sickness”, Kuwai, and the 

omnipresent spirits of sickness, yoopinai, that most afflict humans with sickness. Like 

shamanic powers, the sacred flutes ambiguous may provoke lethall harm while they 

propitiate growth. (…) the sacred flutes and instruments are icons that empower 

people to transform predation into the peace of harmonious conviviality. This clearly is 

important for understanding processes that interested Max Schmidt (1917) in the 

“expansion of the Arawak” Throughout South America, The Caribbean, and what is 

know southern Florida. It is also critical to understanding how northern Arawak-

speaking peoples transformed the externally imposed changes that have occurred in 

their lives over the centuries, enabling them to keep their traditions alive while they 

established clear boundaries with non-Arawak-speaking peoples.” 

Neste artigo é apresentada uma matriz informacional onde o autor sintetiza tais 

paralelos (Wright 2011:347; table 2). A partir dela podemos deduzir duas informações 

fundamentais para toda nossa discussão: (1) uma área de proto-manifestação (i.e., 
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origem); e, (2) uma proto-estrutura ritual, suas características mais primitivas (i.e., 

ancestrais). A matriz cruza etnias Aruak com características associadas aos rituais das 

flautas. As características rituais mais compartilhadas pelas 5 etnias foram: culto aos 

ancestrais (associação compartilhada por  Enawene Nawe, Apurinã, Baniwa-Wakuenai-

Curripaco e Yukuna) e doença e cura xamânica (associação compartilhada por Wauja, 

Enawene Nawe, Apurinã e Baniwa-Wakuenai-Curripaco). O complexo étnico que mais 

agrega caracter´siticas rituais, ou seja, onde há maior diversidade de significados e sub-

variações expressivas, que agrega maior complexidade ao fenômeno é Baniwa-

Wakuenai-Curripaco que das 7 características rituais listadas (Ancestors, Fertilitiy of 

Fruits, Warriors, Body (ies) of Primal Beeings, Male-Female Initiation, Sickness and 

Shamanic Healing, Gender Antagonism) apenas o culto a Guerreiros e o Antagonismo 

de Gênero não são compartilhados na área cultural dos Aruak do Norte, no ARN. Isto 

nos sugere duas coisas importantes: (1) O proto-jurupari era um ritual em que as flautas 

se relacionavam com um culto aos ancestrais e com doença e cura xamânica, sendo 

essas as características mais primitivas (ancestrais) do complexo mito-ritual. E (2) em 

linguística histórica existe o principio de que áreas que apresentem a maior diversidade 

nos idiomas de uma família linguística indicam as áreas da conformação da proto-língua 

ancestral (Urban 1992), é o caso da maior complexidade de características (que 

interpretamos como maior diversidade de códigos informacionais associados) que o 

Jurupari-Kowai adquire no ARN. Ou seja, o ARN seria a proto-área do complexo mito-

ritual das flautas sagradas. 

Bem, se tal estado de coisas se sustenta, então temos um cenário favorável para  

a associação entre a expressão gráfico rupestre que hipotetizamos se relacionar com 

flautas  e flautistas no BRN e essa extrema relevância e ancestralidade das flautas 

sagradas no ARN, o que de imediato sugere que ambos os fenômenos estariam 

relacionados. O sinal informacional aqui é forte, assim o entendemos, podendo haver 

consecução causal, isto é, probabilidade de hipotetizar homologia entre os fenômenos. 

Se trata de elencarmos fatores relacionais objetivos entre os dois corpora que dêm 

suporte à afirmação de identidade entre ambos sistemas, e que o caráter mais provável 

dessa identidade expresse origem comum, mesma fonte de proveniência. Emprestamos 

hipoteticamente, assim, um contexto mito-ritual às gravuras silenciosas do baixo Negro.  

Assim como devemos refletir sobre mitos (oralidade) e ritos (gestualidade, 

corporalidade, espacialidade) como unidades analíticas integradas, como o fez Hugh-
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Jones (1979) na análise do Jurupari Barasana, também na análise de gravuras devemos 

pensar tanto na marca físico-mecânica e quanto na marca social (i.e., uma reflexão 

formal-estilistica e uma reflexão antropológico-social). O Jurupari conforma-se num 

complexo mito-ritual indissociável.  

As gravuras um dia formaram  parte de redes cognitivo-epistemológicas como 

essas, eram partes indissociáveis de tais sistemas de poder, mas hoje tais sistemas foram 

desintegrados no BRN. Tentativas de reintegração contextual, em cadeias simbólicas 

mais amplas, sistemas rituais vivos, ou redes cognitivo-epistemológicas, podem ser 

conjeturalmente testadas e estabelecidas enquanto hipóteses acerca dos contextos e 

funções sociais dessas manifestações, dependendo da coerência e adequação dos 

conteúdos e formas entre as entidades comparáveis (termos de comparabilidade). Neste 

caso, os mitos e ritos do Juruparí  no ARN incluem as gravuras de maneira simbólico-

indexical, no BRN as gravuras  incluem as flautas e flautistas de maneira icônica. 

Entendemos que é possível estabelecer entre esses dois termos uma relação de 

relevância (Lewis-Williams 2002) e de forma muito significativa, pois, altamente 

repetitiva, esteriotipada, com dispersão espacial limitada, um fenômeno localizado, o 

que interpretamos como indicadores de atividade ritual relacionada ao fenômeno, 

seguindo os modelos de Renfrew (1994) e Rappaport (1999).  

De fato, pensamos em eco-ritual systems (Wright 2011:349) específicos da 

mente granítica (hotspot na Ilha das Andorinhas [local recluso e relativamente pequeno 

e distante de TPI] para rituais fechados e secretos, como Jurupari, Kowai, He-House, 

mais separados da vida social humana e integrados a uma vida social não-humana); e 

da mente arenítica (hotspot no PSJ [local aberto, espaçoso e perto de uma TPI], para 

rituais de agregação
101

, públicos, coletivos, como os Dabucuri e o Fruit-House, mais 

integrados à vida social humana, com não-humana e tal, mas lugar para receber os 

parentes que vem de outras aldeias).  

Neste processo de construção do Jurupari rupestre, em que equacionamos no 

mesmo módulo analítico gravuras rupestres e representações de flautas, ou melhor, do 

ato de tocar flauta. Hipotetizamos que a função ritual do registro gráfico é fixar a 

encenação em seu ápice performático e mágico-ritual, perpetuar seu poder. Como a 
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gravura eternizando um momento ritual efêmero, mas altamente poderoso e eficaz, 

assim, conservando e ampliando a eficácia desse poder. Transmitindo-o para além da 

ontogênese do organismo, à história. Pensamos que o complexo mito-ritual do Jurupari 

se mostra como candidato importante para ajudar numa reflexão interpretativa acerca 

deste padrão que, em resumo, trata-se do tipo gráfico definido como  “Flautista” 

(Figuras 59 e 60), com uma variação interna expressa nos “Zoomorfos Flautistas”.  

Estamos associando este padrão ao perfil estilístico Unini situado numa mancha geo-

hidrográfica que vai da segunda cachoeira do rio Unini à confluência do rio Branco, 

passando pela boca SE do rio Jauaperi. Uma boa síntese do que estamos pensando pode 

ser atingida com as hipóteses visuais apresentadas nas figuras 59 e 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. “Depois de ter completado o círculo, colocam-se lado a lado. Enquanto um dos dançantes 

eleva o instrumento para o alto, soprando nele com todas as forças.” Figura 59. Andorinhas 1, rocha 2 e 

trecho de Koch-Grûnberg (2005[1909]) descrevendo ritual do Jurupari no ARN. Mas, quais são as 

percepções do ARN acerca dessa imagem? 
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Figura 74.  Quadro com tokens do tipo flautista. Na linha superior Zoomorfos Flautistas (ZF). Na linha 

intermediária interações sociais zoomórficas e antropomórficas. Na linha inferior antropomorfflautistas. 

O foco de concentração dessas meta-representações é a Ilha das Andorinhas, 5 km a NO da comunidade 

Moura (Ita-Redáua – termo nheengatú para pedreira, de acordo com Stradelli 2009 [1890]) no rio Negro, 

uma pedreira ativa que já destruiu e destrói muitos blocos com gravuras. Além das 4 modalidades de 

apresentação gráfica: subtipo ZF, flautista com acompanhantes zoomórficos (dois Tokens na Ilha das 

Andorinhas),  flautista com acompanhantes antropomórficos (um Token no Andorinhas 1, próximo a uma 

pedreira ativa), e o flautista antropomórfico isolado (3 tokens dispersos entre Moura e a boca do rio 

Branco, observamos também variabilidade nos formatos e tamanhos das representações longineares que 

associamos ao objeto aerofônico. Portanto, não se tratam dos mesmos instrumentos, mas de um grupo de 

diversos tipos de aerófonos, com destaque para formas longas (1, 3 e 6 [este em particular pode se tratar 

de uma carauatana,i.e.,  zarabatana, ou flauta Yapurutú]), e curtas (2, 4 [este apresenta distinção sexual 

maculina, o que é mais um elemento que aproxima os flautistas da sociedade secreta masculina do 

Jurupari], 5), que apresentam, neste aspecto, uma semelhança com os objetos reais também em formatos 

e tamanhos diferentes dentro do contexto do Jurupari. A esse respeito, é particularmente interessante a 

classificação das flautas e trombetas feita pelo próprio Jurupary, cada uma relacionada a um tipo de 

animal diferente, (narrativa de Stradelli 2009 [1890]:298). Destaca-se a relação zoo-antropomórfica 

explícita das flautas, principalmente no subtipo ZF e no caso da associação cenográfica entre Flautistas e 

zoomorfos. Estilisticamente os zoomorfos que aparecem no contexto dos Flautistas se assemelham  a 

zoomorfos isolados ou em painéis que predominam nos mesmos sítios que os flautistas e em outros 

próximos sem flautistas, sugerindo que todos esses elementos estejam estruturalmente inter-relacionados 

integrando um mesmo código representacional. Esta proposição de base é o que nos tem indicado a 

existência do estilo Unini, marcadamente zoomórfico, antropo-zoomórfico e “Flautista”  
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A pervasiva importância das flautas nas culturas ameríndias das terras baixas 

sul-americanas (Hill & Chaumeil 2011) permite supor que diversas proveniências 

culturais, étnicas e linguísticas, diversos modelos motivacionais estariam envolvidos 

com usos de aerófonos, como flautas, trombetas e apitos, em sistemas mito-rituais.  

Uma miríade de influências e motivações culturais poderiam, portanto, ser 

catalizadoras, gatilhos cognitivos para expressão dessas sentenças sonoro-visuais em 

outras mídias, como as rochas. E tais fenômenos poderiam ocorrer em quaisquer partes 

das terras baixas sul-Americanas. Contudo, estamos inclinados a postular, com base na 

presente evidência, a hipótese de que o fenômeno das gravuras de flautistas (ou 

“Jurupari rupestre”) pode ser localizado na, e específico à, confluência dos rios Negro e 

Branco, ou tem ali seu locus classicus ritual, ou um de seus hotspots. Temos dois Eco-

ritual Systems (Wright  2011) ali na área de estudo, um na província granítica dos 

zoomorfos e flautistas e outro na província arenítica dos antropomorfos faciais e 

geométricos ambíguos. 

A associação especificamente com o Jurupari alto-rionegrino  é sugerida 

principalmente  pela aproximação geo-hidrográfica, cultural e etno-histórica entre as 

duas áreas. Greer (2001) na sua síntese sobre a arte rupestre das terras baixas sul-

americanas sugere que tentativas de analogia etnográfica aplicadas a um corpus de arte 

rupestre devem ser feitas usando-se as fontes etnográficas mais próximas, 

geograficamente, dos sítios arqueológicos. Nessa linha de raciocínio, o Juruparí do Alto 

Negro é quem melhor se encaixa como modelo motivacional para as gravuras dos 

flautistas. Portanto, é possível pensar, pré-colonialmente, em um complexo mito-ritual 

do Jurupari Rionegrino na calha inteira e alhures (Ypiranga Monteiro 1959), ou 

variações locais conforme as diversas malocas de transformação (Cabalzar 2010) ao 

longo de bacia, como de fato ocorre hoje no Alto. Suspeitamos que talvez tenhamos 

encontrado uma dessas malocas de transformação “Juruparinas”, matizada nos 

Flautistas de Pedra. 

 Jurupari de Pedra. Uma propriedade mecânica de cicatrizes litológicas é sua 

relativa permanência, sua durabilidade, seu lento processo de alteração. Marcas nas 

rochas, portanto, permanecem mais do que a ontogenia do organismo executor, 

marcador. Assim, podem expressar durabilidade, transcendência no tempo, além da 

morte, eternizando uma sentença mental, visual, acústica, musical, mitológica, por 

exemplo, elevam seu poder de eficácia comunicativa, semiótica, ritual. Sua capacidade 
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de infectar outros cérebros e de se perpetuar dentro e fora deles, nas redes meméticas. 

Não se trataria, portanto, da codificação de mensagens efêmeras, mas de mensagens 

para serem quasi-amplamente ‘vistas’ por quem navega e determinadas trilhas fluviais 

(‘Juruparian’ paths in dark waters [depois de Neves 1998]), ao longo de muito tempo, 

equivalente ao processo de resistência tafonômica da marca. Dentro das proposições 

Wobsterianas, o quadro se encaixa no contexto social de manutenção de fronteiras, ou 

seja, do uso dos estilos como marcadores de distinção social entre grupos vizinhos. Mas 

entendemos, que essa proposição não apresenta resolução capaz  de encapsular a 

dimensão mito-ritual que, sobremaneira, está nos afetando a percepção, clouding our 

judgement acerca de enunciados cientificamente testáveis para arte rupestre. Nos 

compelindo, inclusive, à abandonar a epistemologia científica (como a entedemos pelo 

paradigma Popperiano). 

Pensamos aqui na durabilidade no tempo em equivalência à noção de potência 

mágica, de poder, que se transfere do flautista (fonte do sopro vital) para flauta 

(amplificador, transformador de poder, e  conector com os ancestrais), para a gravura 

(um meta-amplificador, um meta-transformador, uma meta-representação hiper-

potencializadora, pela durabilidade e transcendência temporal) e da gravura para a rocha 

(o cosmos  primitivo, anterior aos ancestrais, a substância mais antiga no universo, 

como a água, já estavam presentes no mundo antes do mundo ser mundo pela agência 

do mito, sendo anteriores a este), e vice-versa, além do tempo.   

São cadeias cognitivas, redes de troca de poder que vão da rocha ao sopro vital 

do flautista, e expressam uma cadeia ecossistêmica de transformações especiais de 

matéria, energia e informação mágico-ritual, com a qual se constroem as estruturas de 

significado dos mundos e entre os mundos. A gravura como uma âncora cognitiva 

(Mithen 1996) não só da flauta, mas de um set completo e complexo de instrumentista e 

instrumento, e em alguns casos, “outros-que-não-instrumentistas-instrumentos”. Ou 

seja, a gravura como performance ritual associada a aerofonia (no processo e no 

produto).  

Fundamental frizarmos: mais do que direcionada para a flauta (objeto), a 

encenação temática gira em torno do Flautista, do ator e da ação de tocar. Como se o 

“ritual” estivesse se transcorrendo ali dentro da rocha, na “maloca de pedra” (ver 

discussão de Lewis-Williams em Cosmos in the Stone, 2002 e Mind in the Cave, 2004; 
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Dowson e Lewis-Williams, 1990; Clottes e Lewis-Williams 1998). Ou, como se um 

registro fixado no tempo, sugerindo tratar-se também de um marcador mnemônico (um 

dispositivo de memória não-biológica,  artificial, ou fora do corpo-cérebro [Renfrew & 

Scarre 1999; Donald 1991, 2010; d’Errico 20021]) não do conceito flauta, mas do 

conceito mais amplo, desligado da centralidade material no objeto, abarcando uma 

complexidade ritual em que o circuito de poder retroalimentar, ou a rede neural flauta-

flautista está centralmente, cenograficamente, coreograficamente, acusticamente e 

xamânico-ontologicamente inserida. Mais fundamental ainda é sensação de fluidez do 

poder através do sistema flautista-flauta-rocha-cosmos. O que nos leva à proposição, 

mais uma vez potencialmente metafísica, de que houve um momento e um local na 

etno-história do rio Negro em que as gravuras fizeram parte do Jurupari de maneira 

icônica, ao menos em uma de suas modalidades expressivas no sistema Rionegrino. 

Pensamos a flauta como uma célula nervosa numa rede neural maior, como 

alavancas neurotransmissoras (dendritos e axônios neurais, sinapses emissoras e 

receptoras). Uma espécie de flauta-neurônio, ou um neurófono, do próprio som 

(atividade neuro-química – bio-elétrica) derivado de seu uso-sopro que pode ser 

compreendido como literalmente a emanação do poder contido nelas (pensamento–

cognição do mundo dos ancestrais e perpetuação no agora – intercognição entre os 

ancestrais e os vivos e as novas gerações, no seu aspecto iniciático).Isto é, o ‘flautear’ 

como um padrão altamente específico de atividade neural (isso pode ser 

neurofisologicamente testado). Trata-se de um sistema de produção e transformação 

complexo de poder neuro-fisio-xamanístico (ou xamânico quando se tratar do próprio 

pajé [sensu Taçon 2010]) estabelecido em diversas interfaces: tocador (cérebro, pulmão, 

diafragma, laringe, boca e braços) - bucal (em alguns casos, a única parte permanente 

do instrumento) – corpo do instrumento (transformador, propagador e amplificador do 

sopro) – som – cosmos; e de novo, pela inalação do cosmos retroalimentando o fôlego, 

que anima o mito e a flauta. Numa expressão temos causa e consequência:  Flautista 

(sopro) - flauta (objeto transformador) - agência dos ancestrais – som – manifestação 

física (sensível) do mundo e tempo mítico no agora ritual. A rocha como suporte ideal 

para refletir essa imortalidade do tempo mítico que insiste em se manter vivo 

contrapondo-se a efemeridade da performance ritual. Parece-nos que todas essas idéias 

estão contidas no Complexo Rupestre “Flauta-Flautista”. Principalmente a idéia de 

amplificação ‘post-mortem’ do circuito de poder Flautista-Flauta. 
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Se o mito é composto materialmente por sequências ordenadas de uterâncias 

verbais, ondas de ar obedecendo padrões mecânico-fisiológicos (pulmões-diafragma-

laringe –língua – lábios - atmosfera) de emissão e pausa, alternância em intervalos de 

silêncio-ruído que obedecem ao funcionamento eletro-químico cortical, e portanto se 

expressam de maneira estruturada, padronal, estilística (estilos neuro-cognitivos), a arte 

rupestre se torna algo muito próximo dessa conceitualização. Um fenômeno neo-

cortical, percepto-conceitual, e neuro-motor imiscuído num palco cultural, linguístico, 

estruturado e em estruturação, comunicacional, de representações públicas, 

redundâncias mutantes de representações mentais de alto poder de imprinting sensório-

emocional (semelhante às hyperimages de Hodgson & Helvenston 2010, ou às 

afterimages fosfênicas geometrizadas de Reichel-Dolmatoff [1978] e Knoll [et. Al. 

1963]). Narrativas (sensu Sperber 1992) visuais expressas em meio mineral por 

impactos mecânicos, ou outros gestos técnicos, provocando continuidades e 

descontinuidades perceptuais, ruído, padrão e silêncio informacional, visuo-textural, 

visuo-cromático, visuo-volumétrico, táctil-textural, sonoro e olfativo
102

. Narrativas 
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 Durante a confecção de gravuras rupestres todos sentidos são fortemente sensibilizados,  incluindo a 

audição e o olfato, permitindo a distinção de assinaturas rítmicas acústico-olfativas e visuais para as 

diferentes cadeias técnico-operatórias de realização da gravura rupestre em distintos tipos litológicos. Este  

fenômeno foi identificado pelo autor durante seus próprios experimentos de confecção de gravuras. Ainda 

foi permitido perceber empiricamente, que durante a percussão direta e indireta, os sentidos auditivo e 

táctil são tão ou mais afetados pelo processo quanto o visual. E que durante o emprego de técnicas 

abrasivas, a estimulação auditiva é reduzida e aumenta a estimulação olfativa com o cheiro (de rocha 

queimada) característico que emana do processo de fricção de duas superfícies rochosas. A ritmicidade 

corporal- cognitiva-táctil também sofre uma alteração geral considerável entre percussão e abrasão. 

Podemos inferir, pois, que as técnicas de confecção podem se manifestar como sistemas corporais, 

cognitivo-epistemológicos e fenomenológicos derivados de experiências sensório-motoras bastante 

contrastantes entre cérebro, consciência reflexiva e matéria externa ao corpo, mentalmente corporificada, 

e que, portanto, ganham caráter estruturado, pois mental-materialmente organizados em padrões de 

cicatrizes que, sugerimos, podem ser identificados pelo pequisador alienígena a partir da abordagem da 

Arqueologia Experimental. As técnicas, posturas e gestos do autor rupestre em imediata relação entre 

corpo e painel rupestre enquanto entidade lito-geomorfológica, podem, até certo ponto, ser re-encenadas. 

Juntamente com isso, a propriocepção de cada um dos sentidos durante o processo pode ser identificada, 

apresentando comportamentos reacionais, indexicais de contextos externos específicos, ou interações 

entre mentes específicas e ambientes específicos. Seriam como assinaturas sinestésicas próprias de cada 

modalidade de relação idéia-corpo -técnica - estilo–litologia-geomorfologia. Conforme muda a técnica e, 

ou, a rocha, muda o cheiro, a dor muscular e a região afetada,  a reação do instrumento na mão, no 

impacto, a força, o barulho, o rítmo, o cansaço, as lesões físicas, e a percepção visual, e táctil, da forma 

derivada dessa cadeia multisensorial, que gera uma retroalimentação cognitiva, um estímulo motivador da 

manutenção ou da mudança desta ou desta técnica, deste ou deste gesto, deste ou deste instrumento, ou 

postura; abandono ou continuidade. Fazer gravuras é uma experiência fenomenológico-sensorial 

(Merleau-Ponty 1962) complexa e completa perceptualmente, e, emocionalmente carregada. Toda 

experiência de construção de formas no espaço o é.  
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verbais, musicais e coreográficas num corner, e, narrativas visuais e tácteis silenciosas 

no outro. Algo nos diz que elas estão dialogando, apenas não conseguimos estabelecer 

os termos da tradução. 

A materialidade da arte rupestre como narrativas visuais, não se propaga 

atmosfericamente em ondas de ar entre uma boca  e um ouvido, se propaga inicialmente 

em ondas de choque mecânico entre a mão e duas superfícies rochosas (gravuras), ou 

melhor, uma interface complexa entre mente e rocha (que não são inertes em absoluto, e 

podemos falar em vida cognitiva – agência, linguagem e intencionalidade - das rochas 

como determinantes ativas na cognição humana em lito-interface (Renfrew & 

Malafouris 2010) e depois se propagam pelo espectro visual, solar (ou pirotécnico). A 

cadeia básica pode ser assim expressa:  Rocha - Retina - Nervo Ótico - Córtex Visual - 

Centros Neuro-Motores - Mão – Rocha – Contra-Rocha – Marca - Outro Cérebro 

(intersubjetividade ou, como, estamos preferindo, intercognitividade). É nessa cadeia de 

intencionalidade retroalimentar “quasi-telepática” (intercognitividade – que implica em 

mind reading de algum tipo, uma teoria da mente, ou da intencionalidade do outro como 

igual a do self – Tomasello 1999) que estamos sugerindo co-participarem os mitos e 

ritos do Jurupari e as gravuras dos flautistas, integrando uma mesma ecologia da mente, 

uma mesma paisagem cognitiva.  

Nossa manifestação-problema, aparentemente, tem o epicentro de seu eco-ritual 

system numa ilhota rochosa, cinco quilômetros a NW de Moura (Barcelos-AM), A Ilha 

das Andorinhas. Apresenta entre dezenas de grafismos, quatro flautistas, dois 

zoomórficos (sendo um deles extremamente complexo e ambíguo, podendo ser 

reclassificado fora do tipo) e dois outros antropomórficos com um acompanhante 

zoomórfico cada, mamífero não identificado e aviforme respectivamente. Caracteriza-se 

na mais expressiva, quantitativa e qualitativa, manifestação do fenômeno do “Flautista 

Rupestre”. Sugerindo-nos tratar-se a Ilha das Andorinhas de um potencial centro 

cerimonial onde performances, transformações, e alta conectividade interdimensional 

estariam se dando no contexto de um complexo mito-ritual semelhante ao atual Jurupari 

Altorionegrino. Restaram as gravuras, “icnofósseis”  dos He-People (Hugh-Jones 1979). 

O que queremos equacionar aqui é grafismo rupestre e mito, não um com o 

outro, mas relacionar ambos à hipóteses cognitivas no processo de desambiguação 

sensorial,  de domesticação cognitiva do mundo e conformação das meta-representações 
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espaço-ambientais, as paisagens hiperreais. Sperber comentando sobre a abordagem de 

Lévi-Straussiana de estudo dos mitos, diz:  

“What I suggest, in a nutshell, is to try to model not the set, but the consecution linking 

the different versions of the myth, and for this, not just to consider de public versions but also 

the mental ones (without which there would be no causal consecution). Of course, we have 

records of only a few of the public versions and none of the mental ones, but complementing 

observations with hypotheses about unobserved, and even unobservable entities is plain normal 

science” (Sperber 1992:62).  

Nos termos sperberianos, as gravuras são narrativas (visuais - públicas) sem 

estórias (mentais). Portanto, indisponíveis para a identificação de consecução causal. A 

questão é em que medida o complexo mítico do Jurupari pode fazer o papel das estórias 

mentais e gerar, ou permitir a identificação de consecuções causais, quando comparado 

às narrativas visuais de que dispomos. E entendemos aqui consecuções causais como os 

biólogos entendem homologias (grosso modo, regularidade ou paralelismo robusto 

desencadeado por origem philogenética comum). 

Gravuras podem dar origem, ou emprestar âncoras materiais aos mitos e ao 

mesmo tempo podem ser produtos materiais de mitos. O problema não é quantitativo-

cronológico nem causal, quem aparece primeiro, nem quem origina o quê. A questão é 

qualitativa-relacional: quais as modalidades possíveis de relação entre mito e arte 

rupestre que podemos inferir a partir da etnografia da região e dos aspectos formais das 

marcas. Por exemplo: o Jurupari é uma instituição social visualmente proibida às 

mulheres que, no entanto, podiam ouvir as melodias à distância. Não podem ver a flauta 

muito menos o circuito de poder Flauta-Flautista. O Jurupari de Pedra, no entanto,  é 

visível a qualquer pessoa que passar pelo rio a 20 ou 10 metros da rocha, ou até mais, 

por vezes a 50 metros de distância essas figuras já são observáveis. Se elas eram 

secretas ou interditas ao olhar de mais da metade (mulheres e crianças) da sociedade que 

as produziu, significa que toda aquela paisagem ao redor das ocorrências de flautistas 

era interdita ao acesso dessas partes da respectiva sociedade. Journet (2011) fala em 

Hearing Without Seeing , mas esses flautistas de pedra parecem expressar o contrário: 

ver sem ouvir. Talvez sejam a ilustração máxima dos termos sperberianos de narrativas 

visuais sem estórias mentais (sem o som da flauta). Em outras palavras, esse flautistas 

podem ser vistos mas não ouvidos. Vale lembrar que Reichel-Dolmatoff apresenta 

inúmeras evidências em Beyond The Milky Way (1978) de que os Tukano representam 

graficamente o som de músicas, cantos e melodias sagradas, através de intricados 

padrões geométricos, como partituras gráficas das músicas. Isso nos diz que a percepção 
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sensorial ameríndia é profundamente sinestésica (o que se potencializa com a  

transformação cognitiva através do uso de bio-artefatos como Banisteriopsis spp. ou 

Virola spp.), e sugere que  as sociedades amazônicas organizam sua cognição a partir de 

uma continuidade transformacional na experiência sensorial (Hill e Chaumeil 2011), 

em que, por exemplo, pode-se ver o som e escutar a forma. Por esta perspectiva, 

amenizamos a aparente contradição entre a estrutura visual proibitiva do Jurupari com a 

estrutura visual permissiva  e audio-proibitiva dos Flautistas de Pedra.  

Uma pausa. Respiremos. Retomemos. Há, todavia, diversos problemas 

importantes (graves) nisso tudo. O sinal informacional do estilo Unini só ocorre ali, 

entre a boca do rio Branco e o baixo rio Unini. Mais problemático ainda, existe uma 

instância de correspondência informacional entre o conceito gráfico de zoomorfo 

flautista na área de estudo e uma manifestação intrusiva do conceito na Pedra do Sol no 

SE de Roraima, 340 quilômetros subindo o rio Jauaperi, a partir da Pedra da Vovó. Isto 

sugere que zoomorfismo atrelado à aerofonia (a instância mais Perspectivista que temos 

em nosso corpus gráfico rupestre) se desloca num eixo  SO-NE e não leste-oeste (NO-

SE no caso da calha do Negro), ou seja, para fora do sistema Rionegrino. Portanto, essa 

evidência sugere uma incompatibilidade à importação de um modelo etnográfico do 

ARN para sua interpretação. Mas voltamos à Heckenberger e Neves e o problema da 

resolução entre etnologia e arqueologia, as evidências arqueológica e etnográfica não 

abarcam a totalidade das experiências ameríndias na história indígena de longa duração. 

E se a rede social do Jurupari-Master of Animals fosse pré-colonialmente muito mais 

pervasiva do que é hoje e sua área de dispersão fosse muito mais multi-linguística, 

multi-étnica e multi-mítica do que a atual, confinada ao NO Amazônico? Os flautistas 

do estilo Unini sugerem que, ao menos para a calha do BRN, um cenário de dispersão 

granítica de um complexo aerofônico ritual (proto-Juruparino ou não) é extremamente 

plausível. Sendo, portanto, mais uma linha de evidência que aponta para ampla 

expansão e diversificação nos modos de manifestação visual da rede de poder 

aerofônica pela calha inteira, pela hidrovia Transkowai pré-colonial. 

Da leitura de Xavier (2008), depreedemos: (1) a grande maioria das gravuras 

rupestres no rio Içana se relaciona semanticamente com as flautas e com o Jurupari 

(Kowai para os Baniwa, o herói  histórico e mitológico, filho de Nhiaperikoli, ‘feito do 

osso’, que matou o filho e com o seu corpo queimado e tranformado em uma palmeira 
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de Paxiúba  [Iriartea exorrhiza] fez as primeiras flautas); e (2) o que os Baniwa e 

Koripako denominam especificamente como flautas em termos gráfico-formais são, de 

fato, grafismos geométricos, cuja relação de referência é com o objeto flauta, ou 

trombeta,  e se dá indéxico-simbolicamente no sentido Peirceano, ou seja, se dá por 

convenção arbitrária cultural e não por semelhança morfológica icônica. Isto é, para que 

tais grafismos sejam reconhecidos como representações de flautas é necessário um 

conhecimento interno acerca dos complexos mito-rituais referidos e da parafernália 

litúrgica associada à essa experiência ameríndia
103

.  

A diferença com o sistema de construção de referência no estilo Unini é 

significativa, pois, deduzimos a relação com o objeto flauta, a partir de uma analogia 

visual associada a uma performance eminentemente icônica entre corpo e objeto com 

uma carga informacional que permite uma analogia etnográfica, a partir de uma 

perspectiva alienígena, xenomórfica, mediada pelas possibilidades percepto-conceituais 

imanentes do grafismo e não do discurso indígena atual. O grafismo permite o 

reconhecimento de uma performance que hipoteticamente, e com boa causa, podemos 

relacionar ao tocar flauta.  Importante reter da experiência Baniwa-Koripako, ao menos 

como filtrada pela etnografia e por nós, é que, independente do sistema de renderização 

de significado à forma, as gravuras se relacionam com o Jurupari (Kowai),  no ponto de 

vista do rio Içana, e possivelmente em todo ARN. Nesse aspecto Vidal (2002:2) é 

precisa nos números:  

“Hay alrededor de 600 Warekenas, 2500 Banivas y 2000 Barés en Venezuela, quienes 

directa e indirectamente están integrados en un sistema sociopolítico regional, junto a casi 

otras 40.000 personas pertenecientes a grupos Tukanos, Makús y Arawakos del Noroeste 

Amazónico de Venezuela, Brasil y Colombia. Las principales características atribuidas a este 

sistema regional son el multilinguismo, la exogamia y la religión del Kúwai.” 

 

A primeira implicação que atrelamos ao fato de existirem grafismos rupestres 

iconicamente relacionáveis à peformance de tocar Flauta no BRN, é a sugestão de que 

eles estariam associados à uma expressão antiga e baixo rionegrina da religião de 
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  É possível que haja iconicidade na relação semiótica descrita, mas ela está referenciando um objeto e 

não uma performance com o objeto. Pelo fato de não conhecermos o objeto, de não sermos inciados, não 

possuímos a chave de decodificação formal icônica para a redução do meaning range da forma. Assim, se 

graficamente renderizado, o objeto se torna uma representação geométrica bidimensional com amplas 

possibilidades semióticas. Sendo preciso, portanto, o conhecimento visual sobre o objeto para a 

identificação positiva de iconicidade no grafismo. Isto caracteriza outro tipo de semiose, outra gestalt, 

outro tipo de operação cognitiva de codificação e decodificação, de Mind Reading e de intencionalidade 

compartilhada. O que torna difício relacionar os dois fenômenos (jurupari geométrico com flautista 

rupestre) a um mesmo sistema sócio-cognitivo. 
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Kúwai
104

. A possibilidade é plausível, estamos tratando de uma mesma área cultural 

geral, a bacia do rio Negro, que pensamos como inserida numa macro-rede social 

Aruaque, uma espécie de TransKowai disseminando um sinal, como um roteador, por 

diversos subsistemas culturais amazônicos, conectando-os através de uma rede de 

sociedades secretas masculinas aerofônicas (Vidal 2002). E lembremos que nos cantos 

sagrados Kalidzamai (Wright 2011, 1998) dos Baniwa, Kowai sai percorrendo uma rota 

transformacional na geografia mito-histórica que sobe e desce o rio Negro, implantando 

a ‘rede de fibra ótica’ (e fônica) da internet criptografada das sociedades secretas 

masculinas e xamânicas do sistema Juruparino. A possibilidade de atrelarmos um 

corpus gráfico rupestre a uma entidade cultural etnograficamente conhecida, a um 

contexto sócio-cultural específico, é rara. Neste caso, de atrelarmos as gravuras de 

flautistas a uma manifestação mágico-religiosa do ethos Arawak, compartilhada no 

sistema multi-étnico e multi-linguístico do ARN. Mas, temos um problema importante a 

considerar: se os flautistas do estilo Unini são expressão de uma matriz cultural 

Arawak, por que  eles  não ocorrem no ARN?
105

  

 

A explicação de que ocorrem representações rupestres ligadas ao Jurupari no 

ARN mas através de um outro sistema referencial (programa de codificação, ou estilo), 

que se transforma de uma relação icônica direta com a performance (BRN) para uma 
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 Segundo Vidal (2002:3-5 ênfase nossa): “Los Warekenas, Banivas y Barés comparten com otros 

grupos Arawakos la religión del Kúwai, Kúai, Kuwé o Katsímanali, o la “voz (chamánica) de la 

creación”, que abrió al mundo (expansión/contracción). Kúwai es descrito como um ser monstruoso, 

primordial, maestro que controla todos los seres visibles e invisibles, el cielo y el universo, a través de 

poderosos conocimientos o sabiduría. Se dice que el vino a este undo a enseñar a la gente su poder ritual 

sagrado. Los hombres aprenden secretamente algunos de estos poderes durante las ceremonias de 

iniciación masculinas. El sistema religioso asociado al culto del Kúwai se divide em ciclos míticos, cada 

uno de los cuales consiste em um cuerpo o grupo de narrativas em la forma de cuentos, mitos, canctos, 

canciones, rezos, consejos, etc. Junto a otras lcases de conocimientos rituales, las enseñanzas del Kúwai 

(Kuwé Duwákalumi, em warekena) comprenden um código simbólico y um repertorio pragmático de 

gran significación que influye grandemente y orienta las formas de vida de los indígenas tanto em la 

esfera ritual como secular (.....)Tanto las fuentes escritas europeas como la historia oral de los pueblos 

Arawakos coinciden en señalar que los poderosos jefes-guerreros-chamanes de las confederaciones 

multiétnicas y sus seguidores celebraban grandes rituales multiétnicos relacionados con la religión del 

Kúwai (Vidal 2000, s/f). Estas fiestas rituales incluían lugares sagrados, casas de los hombres, 

ceremonias de azotamientos con látigos y ayunos, y ejecuciones musicales tales como danzas, cantos y 

tocar instrumentos como trompetas, flautas y tambores “(Vidal s/f).” 
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 De fato, não sabemos, pois a arte rupestre no ARN não foi investigada arqueológico-estilisticamente. 

Não conhecemos suas propriedades formais,  a não ser pela documentação visual antropológica, nem 

sempre adequada às necessidades investigativas de quando se estuda o grafismo pelo grafismo. Menos 

ainda a documentação visual gerada pelos naturalistas, viajantes e etnólogos do século XIX e começos do 

XX. A amostra arqueologicamente coletada no ARN é insuficiente para uma análise estilística. Outra 

prioridade para o Pós-Tese. Mas, em princípio, diante do que dispomos, podemos dizer que o padrão 

gráfico flautista está ausente do ARN. 
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relação simbólico-indexical com o objeto (ARN), é interessante mas insatisfatória, pois 

pressupõe que venhamos a identificar uma cadeia de transformação ao longo do rio 

Negro. Que venhamos a identificar elementos transicionais ao longo da bacia entre 

esses dois extremos renderizacionais. Necessitando-se, portanto, de evidência não 

disponível que demonstre a transformação do conceito gráfico performático num 

conceito gráfico objeto-centrado (ou vice-versa, pois, não está implicada uma relação 

evolutiva linear do tipo Geométrico→Figurativo, ou Icônico→Simbólico). 

Consideremos os seguintes enunciados:  

 

(1) Jurupari Rupestre (ARN)  geometrização do conceito flauta (objeto); 

(2) Flautistas Rupestres (BRN) ‘iconicização’ da performance antropo-

zoomórfica de tocar;  

 

De fato, em termos de evidência rupestre, o que temos é uma ruptura geográfica 

e estilística efetiva e drástica. O Estilo Unini com seus predicados gráfico-cognitivos só 

ocorre no setor NO de nossa área de pesquisa.  Caracteriza-se como um fenômeno 

disruptivo, endêmico, que aponta para outra dinâmica sócio-cognitiva e dispersão 

geográfica muito localizada. Por outro lado, verifica-se certa homogeneidade gráfico-

rupestre em alguns elementos amplamente distribuídos na área (estilo Iaçá), 

demonstrando claramente uma dinâmica epidêmica, sendo o  grafismo das espirais 

quádruplas emblemático desse processo (uma visita à página 41 do Palm and Pleiades é 

ilustrativa a esse respeito, atentem para o frontispício da Barasana Longhouse, mesmo 

fenômeno observado em Reichel-Dolmatoff [1978:38]). Sendo possível afirmarmos que 

os fenômenos rupestres Jaú e Iaçá, possuem fortes expressões no ARN, estão 

manifestos lá, e em diversos suportes fora das rochas, diversas modalidades de espirais 

e de antropomorfos e de espirais antropomórficas e antropomorfos espiralados. Padrões 

geométricos puros e cripto-icônicos também. Ou seja, elementos de Jaú e Iaçá estão 

representados no ARN, bem como, possuem componentes que podemos associar à arte 

rupestre da Colombia, da Venezuela, da Guiana e do Médio e Baixo Amazonas. 

Podemos relacioná-los, portanto, à grande tradição Guiano-Amazônica de gravuras 

rupestres. Estes sistemas gráficos de ampla dispersão, pela lógica simples, seriam os 

mais inclinados a serem relacionados com grandes redes de troca e de circulação de 

informação, as redes sociais abertas, ou macro-sistemas regionais, nos quais vários 

autores afirmam que os Aruak estavam organizados (e ‘organizando’ outros povos), na 
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bacia do rio Negro até o século XVII. Juntando os loose ends a operação mais lógica é 

associar diáspora Aruak a ampla dispersão da identidade gráfica da tradição Guiano-

Amazônica. Seria uma possibilidade inter-resolucional entre arqueologia e etnografia 

Amazônicas. Simplista, mas seria.  

 

Assim, os padrões gráficos antropomórficos, geométricos e figurativo-

geométricos do ARN, estão (guardando-se as devidas proporções) presentes nos estilos 

jaú e Iaçá do BRN, e estão (guardando-se mais ainda as devidas proporções) no médio e 

baixo Amazonas (não está implicada nenhuma direção de ‘difusão’ neste enunciado). 

Todavia, o fenômeno estilístico Unini é diferente, é uma intrusão no macro-fluxo 

informacional do rio Negro, e não se desloca pelo eixo hidrográfico da bacia. Apresenta 

uma órbita estacionária entre as bocas do rio Branco e do rio Jauaperi que é seu locus de 

endemismo. Não circula, pois, pelo sistema rionegrino. Temos, então, um aparente 

paradoxo. Representações de flautistas que não circulam pela principal rota do sistema 

das flautas de Jurupari. O que contradiria, em princípio, uma correlação com os Aruak 

do Norte. 

 

O cenário é intrigante e conseguimos projetar três conjecturas: (1) ou não se 

tratam de flautistas, e nossa interpretação é cognitivamente viciada por um bias 

concepto-perceptivo (um conceito que antecede à percepção), i.e., por uma expectativa 

psicológica de construirmos um contexto sócio-ritual para as gravuras rupestres do 

BRN. Enfim, o conceito do Jurupari rupestre icônico estaria apenas em nossa mente e 

não na mente granítica antiga (e talvez nem sequer isso exista). Resumindo, na 

conjectura-cenário 1, não são flautas nem flautistas, tratando-se de um caso de 

interpretação-identificação equivocada de nossa parte (sendo a misidentification um 

fenômeno comum na arqueologia rupestre). 

 

Ou (2) a utilização mágico-religiosa dos aerófonos é muito mais diversificada e 

antiga do que a  expressão etno-histórica e etno-geográfica do Jurupari no ARN e no 

Noroeste Amazônico permitem supor. Esta segunda conjectura apresenta uma 

implicação plausível: nem todas as flautas rituais sagradas seriam de Jurupari. O que 

acreditamos ser demonstrável a partir de evidência etnográfica (Hill e Chaumeil 2011). 

Se pensarmos em dinâmicas pré-coloniais muito mais complexas que as dinâmicas no 

presente etnográfico, então uma multiplicidade de modelos para utilização mágico-
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religiosa de aerófonos poderiam estar em curso em vastas áreas antes que se formasse 

uma primeira manifestação com as características que se associam ao Jurupari, entre os 

Proto-Aruaque, talvez tão remotamente quanto 3.000 anos AP. Por exemplo: o uso de 

aerófonos em contexto rito-belicoso a que Carvajal se refere em Machiparo, médio 

Solimões, em 1541, aparentemente, não se relaciona ao contexto mito-ritual do Jurupari.  

 

Assim, poderíamos pensar em manifestações aerofônicas pré-coloniais não-

Aruaque e não-Juruparinas, como, por exemplo, entre os povos Karibe (e.g., Alemán 

2011:219, in Hill e Chaumeil 2011). Uma evidência que sugere uma superposição com 

uma dinâmica dispersiva Karibe é a localização geográfica da manifestação estilística 

Unini, situada na boca do rio Branco, em Moura, na boca do Jauaperi e no Baixo Unini, 

efetivamente uma fronteira de contraste e contato entre os sistemas Aruaque (calha 

principal do Negro) e Karib (rios Branco e Jauaperi).  Portanto, é plausível postularmos 

que a mancha estilística do perfil Unini se superpõe a uma fronteira pré-colonial Karibe-

Aruak. E se considerarmos a identificação positiva de um zoomorfo flautista na Pedra 

do Sol, Alto Jauaperi, um território eminentemente Karibe pré e pós-colonial, então, é 

possível afirmarmos hipoteticamente que os flautistas do estilo Unini se integram à uma 

dinâmica dispersiva no eixo NE-SO do rio Jauaperi, portanto, dentro do território 

Karibe e não no eixo NO-SE do sistema Aruaque Rionegrino. Em resumo, estes 

flautistas se relacionariam ao sistema cultural Karibe, com uma penetração pontual 

antiga no corredor Aruaque Rionegrino, talvez antes mesmo desse corredor se formar. 

Fato é que,  estilo Unini não sobe rumo ao ARN nem desce rumo à Amazônia Central, 

mas possui uma expressão a 340 km a NE da área amostral, sugerindo uma rota de 

deslocamento no eixo Norte-Sul, usando o rio Jauaperi e coincidindo com território 

tradicional Karibe pré-colonial. Uma evidência que corrobora o cenário pró-Karib vem 

de Alemán em seu Artigo no Burst of Breath (Hill e Chaumeil 2011), demonstra 

consistentemente o uso de flautas rituais entre os WaiWai, Karib do SW da Guiana e  

SE de Roraima, a NE de nossa área amostral, de onde vem o rio Jauaperi, basicamente. 

Tal uso, no entanto, pode ser ralacionado a um empréstimo Aruak, uma vez que ali se 

trata de uma fronteira de permuta informacional entre eles e os Karib, um cenário mais 

ou menos consistente para esses tributários da margem norte do sistema fluvial 

Amazônico, pelo menos do baixo Negro até a Amazônia Central.  Mas, independente se 

derivada de influência Aruak, ou não, os Karib possuem flautas rituais, e aparentemente,  
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não é fenômeno histórico recentente, está inclusive em  desuso, sendo substituído por 

outras mídias ou artefatos fonogênicos (ver Boom Boxes in Alemán 2011). 

 

Um terceiro (3) cenário emerge deste último.  Recuperemos a reconstrução das 

migrações Aruaque proposta por Zucchi (2010). Ela fala claramente de uma primeira 

migração há 6.000 anos AP, antes da formação do grupo lingüístico Aruaque do norte, 

ou Maipure, no alto Orinoco e ARN. Ou seja, é a migração dos Proto-Aruaque uma 

parte dos quais se instala no Baixo e Médio rio Branco (talvez aquela de Koai, ou ainda, 

a fuga das mulheres com as flautas [Wright 1998] que é outro episódio mítico que relata 

também um processo de deslocamento geográfico do conceito flauta-poder, por um 

grupo especial de mulheres indígenas ‘anarquistas’ insurgentes, que ensandeceu 

Yaperikoli levando-o a caçá-las até os confins do mundo. Nesse processo as mulheres 

espalharam as flautas ‘na geral’, ou seja, fora das redes secretas masculinas. 

Consideramos esse episódio mítico tão relevante quanto as migrações de Kowai, na 

reflexão acerca de flautas espalhadas fora do Jurupari, mas ainda ligadas ao ethos Aruak 

(foram mulheres Aruak, ou ‘aruakizadas’ que se rebelaram e fugiram).  

 

Os Wapixana do médio rio Branco (Koch-Grünberg  2006 [1922]) podem ser 

descedentes dessa primeira diáspora Aruak médio-holocênica. Linguisticamente eles 

são Aruaque porém, não relacionados aos do Norte. Essa dispersão antiga dos Proto-

Aruaque ali na conexão entre os sistemas Branco e Negro poderia ser tanto responsável 

pelo fenômeno étnico Wapixana quanto por um fenômeno rupestre específico com uma 

expressão aerofônica mito-ritual Aruaque mas não-Maipure e, portanto, não relacionada 

ao complexo mito-ritual do Jurupari como etnograficamente reportado no ARN  nem à 

arte rupestre do ARN, reportada como relacionada ao Jurupari.  

 

Este último cenário explicaria: (1) porque não temos flautistas à montante e à 

jusante do locus aerofônico rupestre no BRN, que consideramos aqui, como dito, um 

dos Eco-Ritual Systems (Wright 2011: 349), talvez Juruparino, na bacia. Se os Proto-

Aruaque da primeira migração assinalada por Zucchi já carregassem suas flautas 

sagradas, mas possuíssem uma dinâmica dispersiva mais restrita do que aquela atingida 

pelos Aruak do Norte, 3.000 anos depois, e um outro sistema de codificar a experiência 

visual, então, é plausível que daí resultasse um fenômeno gráfico-rupestre com 

propriedades morfo-temáticas e dispersão espacial como aquela apresentada pelo perfil 
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estilístico Unini. E, (2) explicaria também as diferenças na renderização da informação 

visual e no sistema de referência, que existem entre os grafismos que os indígenas do 

ARN associam ao Jurupari (designs geométricos considerados como flautas e, em 

separado, antropomorfos considerados como representações de Kowai e Nhiaperikoli), e 

os grafismos que estamos associando a flautistas nas gravuras do BRN, que se 

relacionam intensamente com zoomorfos, ao ponto de fusão conceitual, expressa nos 

zoomorfos em performances antropomórficas (o que parece-nos refletir uma ‘natureza’ 

perspectivista imanente desse código que socializa os animais através da flauta [Jurupari 

também faz isso]). Resumindo, o fenômeno dos flautistas rupestres do BRN seria 

expressão de um grupo Proto-Aruak e pré- (ou proto-) Jurupari. 

 

Por outro lado, a partir das semelhanças anatômicas com primatas, os dois 

zoomorfos flautistas na área amostral foram equacionados à modelos naturais, i.e., 

Allouata spp. (macaco Guariba, Gritador, ou Bugio). Neste sentido é interesante 

observar como o Howler Monkey  se associa ao He-House dos Barasana, a partir da 

narrativa de Hugh-Jones (1979). Allouata ocorre na área de pesquisa e emite uma 

vocalização fenomenologicamente impactante e assustadora para ouvidos destreinados. 

Pensar sobre a flauta do Macaco Guariba se torna inescapável.  

 

Fortalecendo o elo de ligação dos zoomorfos flautistas com o Jurupari, senhor 

Hygino Tuyuka  (com. pess. 2010) havia chamado nossa atenção para a existência do 

‘Jurupari de Bicho’, numa conversa após ter visto a imagem do zoomorfo Flautista na 

rocha 7 da Ilha das Andorinhas. Esta associação estabelecida pela cognição nativa, e 

densamente enculturada numa tradição Juruparina, como a desse especialista ritual 

Tuyuka, foi bastante instrutiva e iluminadora. E começamos a achar que não se tratava 

de uma alucinação do pesquisador (talvez uma hyperimage), o estabelecimento de 

relações culturais entre o Jurupari do ARN e o fenômeno gráfico dos Flautistas do 

Estilo Unini. 

 

Mais do que o design em si (enquanto morfologia), temos uma fusão conceitual 

baseada numa performance ritual. Não apenas num objeto, mas numa interação 

transformacional entre corpo antropo-zoomórfico e objeto, trantando-se, de fato, da 

representação gráfica de uma BAI (brain-artifact interface [Malafouris 2008]). Esta 

referência por iconicidade é robusta o suficiente para: (1) procedermos a uma 
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identificação morfo-temática e formularmos uma hipótese visual; e (2)  fazer-nos pensar 

numa interface geo-cognitiva entre gravura rupestre e Jurupari (uma hipótese 

informada). Encontrar flautistas (se forem flautistas) zoomórficos e antropomórficos nas 

rochas graníticas do BRN, numa encruzilhada dos Kalidzamai wormholes de Kowai-

Jurupari, não é mera coincidência
106

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 Como diria Fox Mulder: “Coincidência é haver coincidência.” 
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Figuras 75, 76 e 77. Zoomorfos 

Flautistas (ZF). 

 

 

 

 

 

Figura 78. Mapa da bacia do rio 

Jauaperi (em vermelho o curso 

principal) conectando 

hidrograficamente as áreas de 

ocorrência do sub-tipo “Zoomorfo 

Flautista”, alto Jauaperi (Pedra do 

Sol) e baixo Jauaperi (Pedra da 

Vovó). Source: Garmin Track 

Maker. 
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6.IV. Reichel-Dolmatoff, Entoptics e Cripto-Ícones 

Depois de Lévi-Strauss, Gerardo Reichel-Dolmatoff talvez tenha sido o 

etnógrafo das terras baixas sul-americanas que mais teve impacto nos estudos de arte 

rupestre no mundo (e.g., Lewis-Williams e Dowson 1988; Layton 2000). Em 1967 

publica “Rock paintings of the Vaupes:an essay of interpretation” em que propõe uma 

hipótese acerca de contextos sócio-rituais atrelados às pinturas rupestres nos abrigos 

rochosos em formações serranas no entorno da bacia do Uaupés colombiano. Seu 

modelo inicial baseia-se na agência do Master of Animals, uma entidade não-humana 

que aperece nos discursos de informantes Desana (família linguística Tukano Oriental, 

do ARN) associada a uma função  ‘propiciatória’ sobre a fauna cinegética para aqueles 

cérebro-corpos específicos.  A reciprocidade com o Master of Animals é algo perigoso e 

apenas os xamãs sobem  nas serras para uma espécie de meeting quest com o Mestre 

para que este libere os animais que moram dentro das rochas, restaurando fontes de 

proteína eventualmente eutrofizadas ou antropizadas, e portanto, reduzidas em seus 

estoques ‘naturais’. Explora-se uma  perspectiva ecológico-funcionalista da atividade 

ritual xamânica,  no contexto da qual ocorre a produção de pinturas rupestres, como um 

dos procedimentos litúrgico-rituais que visam garantir a eficácia simbólico-empírica da 

negociação.  

O cenário postulado por Reichel-Dolmatoff (RD, depois de Viveiros de Castro 

2007) se configurava, até aquele momento, na melhor evidência para uma tradição 

ameríndia de produção e uso de arte rupestre ainda viva na América do Sul. Um 

contexto social relacionado à  produção de arte rupestre que poderia influenciar 

abordagens interpretativas no continente e fora dele (curiosamente, foi fora que seu 

trabalho obteve maiores repercussões). Mais importante, colocava a arte rupestre em 

direta associação com atividade xamânica (feita pelo xamã), paralelizando determinadas 

formas gráficas à determinados contextos mito-rituais e estados de percepção alterada 

(e.g., formas entópticas). Robert Layton (2000: 174) um dos principais ‘antropólogos da 

arte rupestre’, comenta acerca de RD:  

 “The best ethnographic evidence for the presence of entoptic forms in rock art 

comes from Reichel-Dolmatoff’s study of shamanic art among the Tukano and their 

neighbours of the Vaupes region of Colombia (Reichel-Dolmatoff 1967). The Tucanoan 

peoples believe game animals to be under the protection of a being called the ‘Master 

of Animals’. A shaman in trance can enter the hills and negotiate the release of animals 
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for his group to hunt, in exchange for the souls of those who have broken the rules of 

good conduct while alive. Although hunters avoid these hills, shamans visit them to 

paint in red the animals they have asked the Master of Animals to release. Geometric 

motifs painted adjacent to the animal figures represent fecundity. Rows of dots depict 

drops of semen and zigzag lines the succession of generations. Geometric shapes inside 

the bodies of animal paintings denote the animals’ fertility.”  

Imediatamente, encontramos uma relação temática entre esta proposição e o 

estilo rupestre zoomórfico Unini. Bem, livrando-se da inconveniente evidência  de que o 

modelo se aplica à pinturas rupestres (zoomórficas e geométricas) em abrigos serranos e 

não a petróglifos ribeirinhos, podemos prosseguir na extrapolação analógica. Adotando-

se esta moldura, interpretaríamos os antropomorfos costumizados como entidades 

híbridas, entre xamãs meta-humanos e o Master of Animal (que expressam uma 

ambiguidade identitária transformacional).  Desconfiamos que os zoomorfos, ao redor 

desses antropomorfos, são tão ambíguos e híbridos conceitualmente quanto são 

morfologicamente, e não se reduzem a modelos naturais (relembremos o que Hill e 

Chaumeil [2011:34] colocam:  “Most of the Amazonian ethnographic data call in fact 

for a transformational continuity in sensorial experiece”). 

Fato é que, Reichel-Dolmatoff  propõe no modelo interpretativo do Master of 

Animals  a junção de dois conceitos fundamentais: humanos especiais, extraordinários 

(e.g., xamãs), e animais especiais, extraordinários (não-humanos dotados de 

intencionalidade, agência e linguagem). Esta delimitação, ou configuração  morfológica 

interacional, ceno-temática, é um match point, ou o que poderíamos chamar de um 

superposição ‘inter-evidencial’, uma interessante convergência com um código gráfico 

rupestre baseado no mesmo tipo de  agregação entre agentes (antropomorfos com um 

mesmo set de atributos distintivos e um bestiário seletivo de zoomorfos, alguns em 

performance antropomórfica). Mas essa é apenas uma das strands of evidence, a mais 

débil, diga-se de passagem. Podemos incluso,  classificá-la como uma analogia 

etnográfica simplista (Lewis-Williams e Dowson 1988: 201). Nosso caminho não é por 

aí. 

A contribuição mais relevante de RD (na perspectiva da arte rupestre) foi com 

Beyond The Milky Way – Hallucinatory Imagery of The Tukano Indians (1978). Trata-

se de um detalhado, e visualmente riquíssimo, trabalho acerca da relação entre 
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determinadas formas visuais entópticas (fosfenas
107

) amplamente reproduzidas pelos 

Tukano Orientais do NO Amazônico em diversas mídias materiais e visões originadas 

durante transe provocado pela ingestão ritual de Banisteriopsis spp. Culminava aí a 

exploração híbrida que RD performava entre aspectos culturalmente controlados e 

aspectos neurofisiologicamente determinados na manifestação do fenômeno gráfico 

humano. Um caminho atraente aos pré-historiadores que não tinham mais contextos 

sociais vivos para observar, apenas marcas que, muitas vezes, se equacionavam às 

mesmas formas identificadas no contexto étnico-alucinogênico referido, e 

posteriormente em sujeitos experimentais ocidentais (Knoll et al., 1963). Era algo que 

podia ser medido e testado dentro e fora de contextos etnográficos e dentro e fora do 

registro arqueológico, nos cérebros humanos. Um mecanismo (um modelo) 

motivacional neuro-fisiológico (em funcionamento normal e em estados alterados de 

consciência), de caráter universal, para a produção de registros rupestres que poderia ser 

determinado a partir de aspectos formais dos grafismos. A avenida investigativa era 

promissora (ainda é). Lewis-Williams e Dowson (1988:202) sintetizam o espírito da 

época: 

“The strong evidence that chimpanzees, baboons, monkeys, cats, dogs, and other 

animals hallucinate suggests tha altered states of consciousness and hallucinations are 

a function of mammalian, not just human, nervous system (siegel and Jarvik 1975:81-

104) and that “non-real” visual percepts were experienced long before the Upper 

Palaeolithic. Indeed, australopithecines probably hallucinated. Be that as it may, the 

nervous system is a human universal, and we accept, that, by the Upper Palaeolithic, it 

was much the same as it is now. The content of early human mental imagery is, 

however, more problematic than its existence, because cultural expectations inform the 

imagery to a considerable extent. For a conservative beginning to an investigation of 

possible Upper Palaeolithic mental imagery we therefore comment less on culturally 

informed hallucinations than on a feature of altered states completely controlled by 

nervous system.” 

O problema epistemológico que entendemos haver aqui é que não podemos 

refutar a hipótese de que Banisteriopsis caapi, ou outros alucinógenos, estavam em uso 

na produção de imagens na pré-história, mesmo embora certamente estivessem, pois a 
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 “Occasionally the human eye perceives subjective light patterns which illuminate briefly the visual 

field, but which otherwise are quite independent from an external light source. The perception of these 

luminous patterns is entoptic, that is, they are not the result of mere visual, retinal observation of an 
external object, but are generated mainly in a neuronal system which includes the etinal ganglion 

network  together with the cortical and subcortical range Being thus originated within the eye and the 

brain, these light patterns, called phosphenes, are common to all men (Knoll et al., 1963: 215).” 

(Reichel-Dolmatoff 1978: 43). 
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estrutura ritual de produção e uso de imagens dos Tukano é pré-colonial e não é 

fenômeno isolado (Ver Whitley 1998, 2001; Lewis-Williams e Dowson 1988; Lewis-

Williams e Clottes 1998). Mesmo que venhamos a identificar no registro arqueológico 

regional tais vestígios botânicos de plantas alucinógenas, ou mesmo, se nos depararmos 

com pomares alucinogênicos plantados sistematicamente próximos às TPI’s e aos sítios 

rupestres
108

 teremos, ainda assim, dificuldade para relacionar as estruturas, feições e 

restos vegetais escavados (e espécimes vivos, taxonomizados e mapeados) com as 

pinturas e gravuras rupestres, mesmo que presentes todos num único sítio ou 

imediatamente adjacentes (e.g., Pedra Pintada in Roosevelt 1996). Vale lembrar que 

proximidade espacial não é índex de relação crono-cultural. Sendo necessário cuidado 

com associações (relações) mediadas apenas pela espacialidade, principalmente entre o 

painel rupestre e o contexto arqueológico mais  próximo, como adverte Munõz (2009: 

154-156). Neste caso, estamos inclinados à adoção complementar do turning point 

epistemológico, anteriormente mencionado, em que deixamos de perseguir 

exclusivamente condições de refutabilidade e passamos a focar paralelamente na 

plausibilidade relacional entre proposições refutáveis e interpretações provisoriamente 

metafísicas. Neste aspecto, nos vemos obrigados ao que pode parecer um divórcio 

circunstancial da epistemologia popperiana, para podermos problematizar (abraçar 

crítico-reflexivamente) as epistemologias ameríndias, as quais, entendemos, não podem 

ser reduzidas à proposições refutáveis hipotético-dedutivamente.  

Por exemplo, entre diversos povos amazônicos da família linguística Pano, do 

vale do Javari, Amazônia Ocidental Brasileira e Peruana, o Caapi está intimamente 

relacionado com os padrões geométricos sagrados Këne (Cesarino 2008), tal relação não 

reúne condições para supormos que grafismos rupestres formalmente análogos aos 

padrões Këne numa área próxima ou adjacente a área dos grupos Pano teriam 
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 Em observações pessoais detectamos Virola sp. no sítio arqueológico Caretas, rio Urubú, médio 

Amazonas, e  lianas de  B. Caapi  no sítio Caldeirão, Iranduba, Amazônia Central. Sugerimos enquanto 

hipótese de trabalho arqueo-etnobotânica que a dispersão e variabilidade dessas plantas de poder ao redor 

de Terras Pretas e sítios rupestres não é aleatória e obdecerá a padrões de manipulação antrópica indígena 

pré-colonial semelhantes, ou comparáveis, aos verificados com outras espécies de plantas comestíveis e 

medicinais. Algo que pode e deve ser testado.  As implicações para arqueologia cognitiva das populações 

ameríndias pré-coloniais nas Terras Baixas são interessantes. Podemos, por exemplo, testar uma hipótese 

sobre o uso de Banisteriopsis caapi  na Amazônia Central pré-colonial. Ou, quais tipos de plantas 

alucinógenas e entorpecentes são mais comuns ao redor das Terras Pretas, o que nos daria uma medida 

razoável para inferirmos que tipos de alterações cogntivas nos cérebro-corpos estavam sendo 

experienciadas nas sociedades que produziram o registro arqueológico e etnobotânico da TPI e entorno. 

Estariam usando paricá de virola ou caapi, por exemplo, em suas manifestações sócio-religiosas? Em 

suma, seria um indicador interessante da vida espiritual  das TPI`s e dos pedrais encantados. 
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equivalente significado e função xamânica, mesmo se os atuais Pano lhes atribuem esta 

equivalência em poder. Epistemologicamente, esta operação tratar-se-ia de uma 

aceitação de plausibilidade relacional entre A e B sem demonstração de causalidade 

direta entre A e B, portanto, não se dirigindo à refutação de uma hipótese causal acerca 

do sistema de produção da arte rupestre, ou melhor, não se dirigindo à elaboração de 

uma hipótese refutável sobre esse contexto. Podemos problematizar o contexto social de 

‘uso’ etnográfico da arte rupestre, mas há severos limites nessa agenda quanto à sua 

‘produção’. O upload de um sistema para outro é cientificamente problemático e baseia-

se, portanto, em uma relação de plausibilidade. 

É o que ocorre em nossa área amostral. Muitos dos padrões geométricos 

elementares e complexos que são apontados por RD podem ser identificados no BRN. 

Particularmente, 3 modalidades gráficas de espirais são muito comuns e amplamente 

distribuídas na área: a espiral simples (spiral in RD [1978: 31], para os Barasana e 

outros Tukano, mulheres proibidas – endogamia – incesto); a espiral dupla 

‘antropomórfica’ (bifid or bicornate form of divergent scroll [in Ibid. 1978: 29], para os 

Barasana e outros Tukano o órgão sexual masculino e, em sentido geral, o crescimento 

orgânico); e a espiral quádrupla ‘antropomórfica’ (back-to-back double-C scroll [in 

Ibid. 1978:31], para os Desana e outros Tukano representando a exogamia, as mulheres 

permitidas ao casamento).  Estas manifestações estamos equacionando em nossa área ao 

estilo Iaçá, eminentemente geométrico, como expressivas relações morfo-temáticas com 

outra entidade identificada, o estilo Jaú, eminentemente antropomórfico. Da síntese 

entre esses dois códigos vemos emergir o fenômeno dos cripto-ícones (e.g., 

figurativismo geométrico). Portanto, entedemos que as expressões estilísticas Jaú e Iaçá 

dialogam entre si, e podem se conformar num mesmo grupo de transformação. 

Dorothy Washburn (1995: 115), acerca de estilos e processos percepto-

transformacionais na arte, diz o seguinte: “Describing differences among styles by their 

different geometries is simply a means for systematizing the way that artists pick and 

choose elements of the environment. Even in “naturalistic” depictions of an outdoor 

scene, the artist renders a selective interpretation, never an exact photographic image 

of it. Further, the artist can show the objects from a number of vantage points, and thus 

emphasize and deenphacize different aspects. Metric and affine transformations are two 

means for doing so.”Transformação como seleção interpretativa. Guardemos isso. 
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79 

81 80 

Figuras 79, 80 e 81. Gravuras do PSJ. 
Diversas modalidades de uso das espirais 

compondo figuras antropomórficas, de 

maneira explícita como acima e de maneira 

implícita como ao lado. (observar como no 

tronco do antropomorfo acima temos o 

grafismo que Reichel-Dolmatoff relaciona 

à òrgão sexual masculino (bifid divergent  

scroll) acima de uma estrutura que pode 

ser uma vagina (muito sugestiva por sinal), 

ou seja, dentro da mesma figura temos a 

sinalização dos dois sexos, ou  de um 

intercurso sexual com as  duas metades dentro de uma única entidade. Acima à direita vemos outras duas 

modalidades de espirais antropomórficas cenograficamente arranjadas. Estes grafismos, claramente se 

relacionam com padrões morfológicos do Alto rio Negro, portanto, postulamos que compõem a mesma 

identidade gráfica. 80 é um antropomorfos no estilo Jaú, 79 e 80  são cripto-ícones antropomórficos no 

estilo Iaçá.  

Assim, podemos construir algumas relações de relevância entre as gravuras 

areníticas do BRN e as gravuras e complexos mito-rituais do ARN, a partir de Reichel-

Dolmatoff  em particular, visto que formalmente percebemos interfaces entre os estilos 

‘etno-gráficos’ com os estilos rupestres Iaçá e Jaú.  Não estamos inserindo estes estilos 

na proposição do Jurupari de Pedra, pois, mesmo embora alguns dos motivos 

geométricos e antropomórficos do BRN estejam claramente relacionados às gravuras e 

ao Jurupari do ARN, eles não permitem o mesmo tipo de relação por iconicidade entre 

elementos imanentes dos grafismos e uma determinada performance comportamental 

(e.g., tocar flauta). De qualquer forma, as relações morfológica e estilística entre Jaú, 

Iaçá e as gravuras do ARN existem e devem ser exploradas. A relação de relevância 
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aqui é frágil,  pois se baseia apenas no caráter simbólico, de associação arbitrátria de um 

sentido a uma forma, mesmo assim, se constitui num sinal informacional relevante  que 

não podemos negligenciar. A situação, portanto, é inversa ao código Unini, que 

apresenta uma narrativa visual associada ao tocar flauta mas não apresenta correlatos 

gráficos desse estilo narrativo no ARN. Ao passo que, Jaú e Iaçá apresentam alguns 

cognatos gráficos e estilísticos paralelos aos do ARN, o que conectaria esses sistemas 

gráficos rionegrinos numa mesma macro-identidade visual. 

Mas aí nos deparamos com esse turning point no estilo Unini: os ‘flautistas’. O 

estilo Unini ‘junta’ os conceitos visuais zoomorfo e flautista. Então, se acomodamos 

antropomorfos costumizados e zoomorfos na proposição do Mestre dos Animais, e 

equacionamos os flautistas de pedra ao Jurupari parece que Unini representa um 

modelo híbrido entre Jurupari e master of Animals em sua  configuração neuro-

cognitiva e ceno-temática (i.e., Zoomorfos, Flautistas e Antropomorfos Costumizados 

(nessa ordem de relevância temático-tafonômica).  Esta configuração, no entanto, não 

sobe nem desce o rio Negro, não se manifesta no ARN, a não ser através de elementos 

isolados (uma fórmula zoomórfica, que aqui chamamos de micro-esquemática foi 

transmitida e se manifesta no ARN), mas não apresenta as mesmas configurações nem o 

mesmo sistema de  referenciamento gráfico da experiência sensorial. A rationale do 

estilo Unini se apoia pesadamente na expressão morfo-temática zoomórfica, e numa 

codificação icônica da experiência visual, minimamente entóptica). Quando descemos 

rumo à Amazônia Central, contudo, o antropomorfismo e a metonímia cefálica se 

tornam uma obsessão temática hegemônica, eclipsando outras modalidades expressivas. 

Trata-se de outro perfil neuro-cognitivo, completamente diferente, um outro milieu 

sócio-cognitivo. Acompanhamos a dispersão dos traços identificatórios desse perfil, 

‘ontologicamente’ antropomórfico, até dois elementos temáticos intrusivos em Unini 4 

(um sítio arenítico com padrão predominante zoomórfico, uma anomalia interessante 

em nossos termos) a  partir dali eles cessam no rio Negro e vão emergir novamente  no 

ARN (não conhecemos as gravuras rupestres do MRN, mas que existem, existem!). Em 

nossa área amostral, então, identificamos esses elementos nos fenômenos Jaú e Iaçá, 

que apresentam, pois, relações formais mais estreitas com a arte rupestre do Médio e 

Baixo Amazonas e, como vimos, com elementos pervasivos no ARN. Assim, estamos, 

inclinados a relacioná-los, de maneira grosseira, à manifestações particulares da tradição 

Guiano-Amazônica (Williams 1985, 1997; Prous 1992; Pereira 1996, 2003). 
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Resumindo: o que chamamos de Jurupari de pedra (os flautistas graníticos)  não são os 

mesmos grafismos, nem modalidade de codificação gráfica da informação sensório-

psíco-social, que os indígenas do Alto rio Negro utilizam e chamam de Jurupari, ou 

associam a ele. Estes, por sua vez, estão morfo-tematicamente associados ao que 

estamos definindo como as manifestações antropo-geométricas dos estilos Jaú e Iaçá. 

Temos, visivelmente, um problema aí.  

A situação é paradoxal. O complexo mito-ritual do Jurupari pode não ter nada a 

ver com os flautistas rupestres da mente granítica. E pode se relacionar exatamente com 

estilos mais característicos da amostra arenítica. Mais grave ainda, as relações formais 

entre Jaú e Iaçá e o ARN (área de supremacia ígnea) contradizem nossa proposição de 

mentes geo-situadas. Ao menos, para o ARN ela não se sustenta. Porém, lá não há o 

mesmo contato geológico que verificamos no BRN (a condição sine-qua-non para teste 

de nossa hipótese) e a mente granítica continua incólume, pois sua assinatura cognitiva 

zoomórfica e flautista não se expressa no arenito. Uma vez que os padrões areníticos 

Jaú penetram nos granitos do ARN, mas não penetram nos granitos do BRN, estes 

funcionam como uma zona de barreira gráfico-estilística entre a boca do Branco e boca 

do Jauaperi que separa os arenitos (à jusante) do ARN (à montante). Mesmo os 

geométricos ‘lito-promíscuos’ guardam reduzida expressão nos granitos (inclusive 

sendo cronologicamente posteriores aos zoomorfos) se comparada à sua manifestação 

sedimentar. Fato é que, Unini representa uma fronteira dentro do sistema Rionegrino. 

Mas está claro para nós, e sempre esteve, que a realidade é muito mais complexa do que 

nosso modelo geo-estilístico consegue capturar. E os 1147 grafismos que encontramos 

(e não conseguimos analisar todos), podem se configurar numa amostra não 

representativa do universo total da arte rupestre Rionegrina (esperamos que não, mas já 

sabemos que  esperança é uma categoria derivada de indutivismo psicológico e não de 

dedutivismo lógico).  

Quanto mais analogias, ou strands of evidence (Lewis-Williams 2004), 

pudermos estabelecer entre aspectos de dois ou mais contextos informacionais 

(dimensão morfológica sendo apenas um aspecto) mais robusta (plausível) se torna a 

proposição de relação histórico-cultural entre eles (começamos a migrar da analogia 

provável para uma homologia possível). É o que Lewis-Williams (1991, 2002) 

denominou de Relações de Relevância entre a etnografia e o conteúdo formal da arte 
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rupestre. O comportamento gráfico indígena no passado se expressa apenas por índices 

fragmentários no registro arqueológico e, ou, ainda, no registro etno-histórico e 

etnográfico (memória social e tradição oral). Sobre esses índices fragmentários 

construímos nossos archaeofacts, como coloca Prous (2002), egofacts como especifica 

Consens (2006) ou ainda archaeological myths como define Bednarik (1992). É a 

ressignificação exógena do pesquisador, mantendo maior ou menor coerência em 

relação à evidência material disponível.  

No artigo Signs Of All Times,  Lewis-Williams e Dowson (LW-D, 1988) 

inspiram-se largamente em Reichel-Dolmatoff, e propõem um modelo neuro-

psicológico para o estudo da arte rupestre baseado em três estágios de alteração da 

consciência (entoptics [porém, podemos tê-los em consciência alerta]). Testam-no 

contra corpora de  arte rupestre na África do Sul e na Califórnia. Depois propõem uma 

hipótese mais arriscada de aplicação do modelo contra um corpus gráfico do paleolítico 

superior europeu, a manobra foi bastante atacada (e.g., Bahn e Helvenston 1998, 2002; 

Hodgson 2006; Layton 2000). Mas, se há algum lugar no mundo para se testar o modelo 

de RD, esse lugar é no rio Negro. Evidentemente que agora no apagar das luzes não 

vamos tentar fazê-lo, seria inglório conosco, com o pensamento ameríndio e com a obra 

de RD. Ficará para uma outra oportunidade.  

Por ora, é interessante apenas que façamos alguns paralelos para estabelecermos, 

de maneira mais visual, relações de aproximação morfológica entre os estilos Jaú, Iaçá e 

o material documentado por RD. Apresentaremos, apenas, uma hipótese visual baseada 

em nosso painel mais ‘entóptico’: Painel 1 da Ponta do Iaçá. Nele, temos pelo menos 2 

motivos completamente entópticos, (estágio 1), e 4 construals (estágio 2 [Lewis-

Williams e Dowson 1988]), ou seja, formas entópticas em processo tranformacional 

figurativo ambíguo. As outras formas não permitem uma identificação morfológica, ou 

por serem abstratas demais, ou por estarem desgastadas demais. Vejamos, então, alguns 

breves elementos de uma descrição da experiência visionária alucinogênica Tukano  

durante intoxicação por Yajé (e.g., B. caapi): 

“According to the Indians the drug experience can be devided in three stages. 

[estágio 1 – entóptico - geométrico] …all these images and luminescent motifs appear 

in the field of vision and completely engulf the person who sits watching the ever 

changing patterns of these dancing “stars and flowers.” Quite often, when looking with 

half-closed eyes into the semidarkness, the motifs will be perceived superimposed upon 
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normal vision; colorful…flowers and butterflies will appear to cover the walls of the 

room…[estágio 2 – alucinatório icônico e geométrico] gradual disappearance of the 

symmetric light patterns…Three-dimensional forms…slowly turn into multicolored, 

recognizable shapes of people, animals, and monsters. In visualizing these figures the 

explanations of the shamans or old men are of importance because they constitute an 

element of imprinting which stabilizes similar visions on future occasions. The Indians 

see in these visions mythological scenes…During this second stage…many acoustical 

sensations are said to be experienced. People hear the dry rattling noise from the sun-

Father’s staff; they awed by booming sounds of the large ritual trumpets…At the third 

stage, the moving swirling collors and shapes begin to settle and turn into wide open 

scenes of placid clouds bathed in a soft greenish light. There is a coming and going of 

waves of music, and the person is lost in dream-like contemplation.” (Reichel-

Dolmatoff 1978: 12-13). 

LW-D (1988) apresentam um modelo semelhante de 3 estágios de alteração da 

consciência, este baseado, além dos dados de RD, na  literatura médica e psiquiátrica  a 

partir de casos clínicos e sujeitos experimentais ocidentais, em diversos contextos de 

indução a estados alterados (e.g., Siegel e Jarvik 1975). Segundo LW-D (1988: 203-

204):  

“In stage 1 subjects experience entoptic phenomena alone...These are perceived 

with open or closed eye…In stage 2 subjects try to make sense of the entoptics by 

elaborating them into iconic forms…In a normal state of consciousness the brain 

receives a constant stream of sense impressions.A visual Image reaching the brain is 

decoded (as, of course, are other sense impressions) by being matched against a store 

of experience. If a “fit” can be effected, the image is “recognized.” In altered states the 

nervous system itself becomes a “sixth sense”… that produces a variety of images 

including entoptic phenomenona. The brain attempts to recognize, or decode, these 

forms as it does impressions supplied by the nervous system in a normal state of 

consciousness…As subjects move from this stage to Stage 3, marked changes in 

Imagery occur…Many laboratory subjects report experiencing a vortex or riotating 

tunnel that seems to surround them, and there is a progressive exclusion of perceptual 

informatios. The sides of the vortex are marked by a lattice of squares like televisions 

screens. The imagens on these “screens” are the first spontaneously produced iconic 

hallucinations, they eventually overlie the vortex as entoptics give way to iconic 

images…The Tukano’s Stages 1 and 2  conform to our Stages 1 and 3 respectively.” 

Os crípto-ícones são um possível exemplo de uma transição entóptica para uma 

alucinação figurativa. Essa é a natureza transformacional cognitiva desses grafismos 

especiais que marcam o estilo Iaçá mas que podem também ser interpretados como uma 

nuança transformacional-relacional dos grafismos antropomórficos do estilo Jaú. A 

conversão de antropomorfos em geométricos e de geométricos em antropomorfos, que 

basicamente expressa a relação que identificamos entre Iaçá e Jaú está essencialmente 

ligada ao princípio fundamental da ‘continuidade transformacional na experiência 



 

442 

sensorial’ como rationale do cosmos e do ethos amazônico (Hill e Chaumeil 2011). Mas 

também é muito próxima da interface sistema nervosoBanisteriopsis spp. (que está 

muito relacionada à expressão desse princípio na Amazônia Ocidental quase toda). Este 

talvez seja, um dos mecanismos que justifique sua ampla dispersão na área amostral de 

nossa pesquisa. Pois, como são unidades mórficas neuro-endógenas que carregamos 

conosco independente de uma configuração cultural X ou Y, elas cruzam fronteiras. E 

se o gatilho neuro-cognitivo é o consumo ritual de Yajé, então o processo de imprinting 

deve ser incessantemente reiterado à cada tomada do composto vegetal. Assim, 

determinadas formas elementares se repetirão exaustivamente na ecologia mental e 

alcançarão alto poder de imprinting transpessoal e transcultural (como o Jurupari em 

que o caapi é consumido inclusive). Vão para as rochas e se tornam meta-

representações públicas (Sperber 1992) multiétnicas e multilinguísticas. Acerca desse 

processo de fixação e transmissão, RD (1978: 47) coloca:  

“It is also important to keep in mind Knoll’s observation that the afterimages of 

phosphenes can repeat themselves for several months. In the case of the Tukano and 

their neighbors it is clear that man will have consumed several more doses of the 

narcotic drug within this time span, so that the afterimages are likely to persist in an 

almost chronical state. They then may manifest themselves at any time when triggered 

by a change in body chemistry, or by one of the many stimulations that will release 

these luminous phenomena.” 

Determinadas formas se comportam exatamente assim em nossa mente e em 

nossa amostra (e.g., espirais quádruplas), como memes em explosão reprodutiva 

bacteriana-viral. São signos de alto consumo cognitivo, de alto poder de imprinting, eles 

se fixaram numa memória gráfica amazônica primitiva (termo biológico, ancestral), e 

estão disseminados nas várias ecologias da mente que estruturam a história indígena de 

longa duração amazônicas e se tornam pandemias visuais amazônicas. 

Agora atentemos ao painel 1 de Iaçá (página seguinte), claramente percebe-se 

sua estrutura geométrica generalizada. Nada é inequivocamente figurativo. Mas um 

sinal confunde quasi-imediatamente esta constatação, o grafismo superior isolado na 

estrutura rochosa, ele chama o olho e olha de volta, como dois enormes focos oculares, 

encimando uma face monstruosa, ele estabelece contato visual com o observador, 

reciprocidade. Um segundo olhar nos permite perceber certas outras sub-estruturas com 

maior grau de organização interna que se apresentam, por fim, como padrões 

reconhecíveis figurativos ambíguos. É o caso das duas estruturas antropo-espiraladas  
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Figuras 82 e 83. Painel 1, Ponta do Iaçá. 

dentro de molduras quadradas que aparecem no canto inferior direito do painel. Entre as 

quais encontramos dois legítimos fosfenas. Nas figuras 85, 86 e 87 vemos mais dois 

exemplos fosfênicos e um construal (estágio 2) abstrato-animista no mesmo sítio. 
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Figuras 84, 85, 86. Ponta do Iaçá. Duas formas entópticas que aparecem emolduradas e isoladas nos 

extremos do sítio (84, 85), e um construal, isolado e submerso, semi-antropomórfico espiralado (86). 

Sobre as duas primeiras formas que interpretamos como antropomorfos esquemáticos (84 apresenta 

sugestivamente um antropo stick figure, e 86 possuiria abdômem expandido circular) no centro das 

molduras, RD (1978:32) comenta: “A large diagonal cross formed of parallel lines is seen as a frame 

around a hollow space interpreted here as a female organ. To perceive the negative, empty spaces and to 

attribute to them special importance are not infrequent in Tukano culture.” Esta ultima observação tem 

uma importância tremenda para a gravura rupestre e vai ao encontro (não contra) de nossa reflexão na 

nota 2, da Introdução. 
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6.V. A Etnogeologia no Jurupari de Stradelli 

A Lenda do Jurupary como traduzida e publicada por Ermano Stradelli 

(2009[1890]) nos chegou em mãos a tempo de podermos analisá-la sob um ponto-de-

vista etnogeológico. O que nos pareceu ser um bom exercício introdutório acerca dessa 

reflexão aplicada ao sistema Rionegrino. A metodologia de prospecção mitológica foi 

simplória e ingênua, mas instrumental: nos detivemos toda vez que encontrávamos as 

palavras ‘pedra’ e ‘serra’, e tentávamos situar o contexto em que se dava cada aparição 

do fenômeno geológico na narrativa mítológica. Neste processo, tentamos traçar 

paralelos semiótico-contextuais. Isto é, quais tipos de associações sígnicas se 

estabelecem com, nas, e para as rochas e estruturas geológicas, a partir da versão do 

mito do Jurupari, coletada por Stradelli no final do século XIX. Stradelli teve por fonte 

um informante Tariana-Manaó de Iauareté, o senhor Massimiano J. Roberto, sujeito 

diligente e letrado, que coligiu diversas interpretações do mito com seus co-patrícios. 

Isto é, organizou um grupo de transformação lévi-straussiano e performou uma 

‘tradução  estrutural’ do mito, uma tradução ameríndia da mente ameríndia, uma espécie 

de meta-etno-história (‘mito é história!’ Hygino Tuyuka com. pess. 2010), mas que 

infelizmente não é a que dispomos, que de fato, se trata de uma tradução de Stradelli 

sobre o material de Massimiano. Stradelli (2009[1890]: 256) em uma breve biografia de 

seu informante, relata:  

“Ele começou coletando a lenda de um e de outro, comparando, ordenando as 

diferentes narrativas e submetendo-as às críticas dos diversos indígenas reunidos, de 

modo que hoje ele pode assegurar que apresenta a fiel expressão da lenda indígena, da 

qual conservou, o mais que pôde, até a cor da diccção. Isso, por sinal, não lhe era 

difícil, uma vez que ele conhecia o dialeto tucana e o tariana e profundamente a língua 

geral ou nehengatu, que se queira chamá-lo. Espero, aliás, que, cedo ou tarde, ele 

publique, como prometeu, o texto original com a tradução. Eu fiz o melhor que pude 

para traduzí-lo o mais simplesmente possível.” 

1. O primeiro ponto que nos chamou atenção é que a narrativa relaciona como 

local de nascimento e de primeira infância de Jurupary, a ‘Serra de Tenui’. Numa certa 

passagem encontramos: “...enquanto ele crescia entre as montanhas de Tenui, invisível, 

porém forte e robusto...” (Stradelli 2009[1890]: 261). Entendemos se tratar aí da Serra 

de Tunuí, um pouco acima da Cachoeira homônima. Trata-se de uma formação 

montanhosa mediana, quartizítica, fenomenologicamente impactante, com uma vertente 

formando uma longa linha de paredões parcialmente cobertos pelo dorssel das árvores 

(na base dos quais hipotetizamos a existência de um sistema de abrigos com potencial 
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fenômeno arqueológico). Situa-se na margem esquerda do Içana, um pouco acima de 

seu principal tombo geológico-topográfico, que separa o médio do baixo curso do rio. É 

um contato geológico poderoso entre o granito no leito do rio e o quartzito nas serras ao 

lado. As gravuras rupestres reavivadas que documentamos na comunidade de Tunuí 

estão executadas no quartzito (figura 77 [Valle e Costa 2008]). 

 

Figura 87. Serra quartzítica de Tunuí vista do rio (médio Içana) onde Jurupary nasceu. Na linha de base 

entre o paredão rochoso e o sopé da serra (encoberta pela vegetação), é possível que se forme um sistema 

de abrigos, arqueologicamente desconhecido, mas potencialmente promissor. O perfil geológico e o 

contexto etno-histórico sugere ocorrência de pinturas rupestres. Mais um problema para as prioridades 

pós-tese. Figura 88.  Gravuras quartzíticas na Comunidade Baniwa de Tunui-Cachoeira (abaixo). 
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2. No decorrer da leitura encontramos a referência ao artefato lítico ‘Itá-

Tuxáua’,  literalmente no Nheengatu, pedra do chefe. Trata-se do o cilindro de quartzo 

branco, de uso excluisivo masculino, para indivíduos de alto status social, os chefes. Na 

narrativa (Stradelli 2009[1890]: 260): “Jurupary só contava uma lua quando os 

tenuianos resolveram preparar e entregar-lhe as insígneas de chefe. Faltava, porém, a 

itá-tuxáua (Itá: “pedra”; Tuxáua: “chefe” [pedra do ticháua]), que era preciso ir 

procurar na serra do Gancho da Lua, e uma parte da tribo já se preparava para tal 

viagem.” Aqui nesta passagem, vemos a valorização sócio-política de uma rocha, um 

mineral distintivo dos outros, uma hierarquização geológica começa a emergir. Outro 

aspecto, as expedições de busca por tipos geológicos específicos, denotando uma 

integração holística de diversas paisagens litológicas numa rede cosmológica geo-

política (a Serra do Gancho da Lua é a jazida do quartzo branco, uma rocha de poder, 

portanto, esta serra é uma espécie de fonte de poder. Já a Serra do Tunui, seria outra 

fonte de poder, em virtude de ser o local de nascimento da entidade poderosa Jurupary, 

também se trata de uma formação geológica distintiva, metamórfica, num entorno 

ígneo. Serras como locais geo-políticos (geo-poder). 

Ainda sobre a itá-tuxáua, mas fora da narrativa do Jurupari, Stradelli oferece 

uma consideração formal e tecnológica acerca de tais artefatos. Segundo ele (Stradelli 

2009[1890]: 235): 

 “...a itá-tuxáua, que tem tantos nomes quantos são os dialectos das tribos que a 

usam, é um cilindro de quartzo mais ou menos perfeitamente cristalizado, de 

comprimento que varia entre cinco e quinze centímetros, perfurado no sentido de seu 

diâmetro, mais precisamente no  de seu comprimento; e é usada pendurada no pescoço, 

acompanhada, às vezes, por algumas sementes duríssimas e pretas e,mais 

frequentemente, por um ou mais dentes de Jaguar. O quartzo, mesmo  que 

imperfeitamente cristalizado, é duríssimo, e tem de se ter uma paciência de santo para 

reduzí-lo, com os únicos meios que os índios possuem – água e areia -, à forma de 

cilindro, e, sobretudo, para perfurá-lo, como fazem servindo-se de uma estaca de uma 

espécia de urânia da qual fazem uma broca, acrescentando água e areia.” 

 

3. Na Serra do Canuké (não sabemos a litologia desta formação), Jurupari já 

oficiado como chefe por ‘Renstalro’ (a lua, em Tariana), que lhe deu sua itá-tuxáua na 

Serra do Gancho, convoca uma reunião somente para os homens, é o começo da 

formação das sociedades secretas masculinas. Mais uma vez observamos a formação 

geológica de ‘serra’ associada à movimentação etno-política. Ocorre que  um grupo de 



 

448 

mulheres seguiu os homens para espionar a reunião, e essas foram  transformadas em 

pedra. Neste ponto acompanhamos a associação corpo humano-rocha, uma indicação do 

algorítimo rocha-pessoa. Segundo a narrativa (Stradelli 2009[1890]: 265):  “Quando 

desceram da montanha, encontraram pelo caminho as mulheres que tinham ido 

espionar o que estava acontecendo e as viram transformadas em pedra. Todas 

conservavam os traços que tinham quando estavam vivas.” Fundamental nessa 

passagem é que ela sinaliza para a interface geo-cognitiva entre geomorfização do 

corpoantropomorfização da rocha. 

4. Após o episódio de litificação das mulheres, as animosidades femininas contra 

Jurupari cresceram e o mesmo se viu, por bem, obrigado a se afastar da comunidade de 

Tunuí. Este episódio é etnogeologicamente importante porque entrelaça 

conceitualmente casa de Jurupary e rocha. De fato, parece ser a primeira migração (ou 

expansão, sensu Noelli 2008) da proto-sociedade secreta. Segundo a narrativa (Stradelli 

2009[1890]: 265-266):  

“Jurupary, por sua vez, para evitar novos castigos, resolveu mandar construir 

uma casa bem longe do lugar onde viviam, para poder ali ter suas reuniões. Para tanto, 

chamou os cinco velhos da tribo e deu-lhes as ordens e as instruções necessárias para 

que fossem até as margens do Aiary (pequeno tributário do Issana [Içana]  e lá 

construíssem uma casa com todos os confortos desejados...Tão logo a noite chegou no 

meio de seu curso, os velhos deixaram a aldeia, e,  quando se encontraram bem longe 

dela, cada um levou ao nariz as unhas de preguiça (essa era a pussanga que tinham 

recebido) e, antes que pudessem imaginar, encontraram-se transportados sobre uma 

rocha que se erguia na margem do Aiary. Como nada havia que pudesse distraí-los, 

naquele mesmo dia escolheram o lugar onde deveria ser levantada a casa, e a maioria 

dos velhos estabeleceu que deveria ser sobre aquela mesma pedra...Assim, em três dias, 

a Jurupari-oca ficou pronta, e isso porque a pedra estava ainda iaquira [Jaquira] 

(“verde”, “ainda não dura”).” 

Outros dois princípios importantes depreendem-se da passagem acima: (1) A 

rocha como a casa de Jurupary (Jurupary-oca), isto é, a rocha como local de habitação 

de criaturas poderosas, de espíritos (como os Yoopinai, em Baniwa), neste caso do ser 

mais poderoso de todos. Rocha-Casa de Reunião, Casa de Conhecimento, Casa de 

Poder, Casa de Política. (2) O conceito de Rocha-Iaquira, rocha mole, maleável, 

manipulável. Este princípio subjaz a quase todos os relatos nativos acerca de marcas 

antrópicas nas superfícies rochosas, inclusive fora da América do Sul. Sendo, pois, este 

um dos princípios fundamentais da reflexão etnogeológica. A rocha verde, a rocha 

mole, moldada pela agência de espíritos não-humanos, pois, os cinco velhos Tenuianas 
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deixaram de ser seres humanos ordinários quando passaram a integrar a sociedade 

secreta e à usar as pussangas juruparinas. Tais pussangas lhes conferem a capacidade 

de teletransporte pelas paisagens sagradas, dobrando o tempo-espaço. E aí podemos 

pensar nas rochas como portos e pontos de teletransporte dentro de uma rede de worm-

holes juruparinos, por onde as sociedades secretas masculinas dos espíritos se deslocam 

dentro do Cosmos Amazônico. 

5. Uma outra relação de relevância etnogeológica que conseguimos interpretar 

da leitura estabelece a rocha como um dispositivo pós-cognitivo, ou seja, um meio de 

visionar o que aconteceu no passado. Um arquivo audiovisual ou tele-visional. 

Suspeitamos que o mesmo equipamento geo-cognitivo deva servir para operações pré-

cognitivas, relacionadas à divinação, isto é, a visão antecipada de eventos futuros. 

Segundo nosso autor (Stradelli 2009[1890]: 278):  

“E Jurupary, mal a noite chegou, quis saber o que estava se passando com seu 

pessoal no Aiary; tirou do matiry (a sacolinha do pajé) uma pequena pedra colorida e 

ordenou que lhe mostrasse o que tinha acontecido a seus homens. Gostou da Jurupary-

oca, admirou a beleza das Nunuibas, riu dos velhos, mas quando chegou à Ualri e à 

sua vingança, atirou a pedra contra a árvore que sustentava, no centro, o telhado da 

casa. A pedra desfez-se em pó, e este se converteu em vagalumes, que vieram manchar 

a escuridão da noite.” 

  Esta passagem sugere que além do poder de conferir pós-cognição, rochas 

poderosas, ao menos em uma instância, podiam ser reduzidas a um pó com propriedades 

igualmente poderosas, neste caso capaz de conferir luz à escuridão, capaz de “manchar 

a noite” e de virar bicho, inseto. A relação rocha e cognição visual remota é realmente 

significativa e vamos encontrar outras referências à essa instrumentalização televisiva 

das rochas. Na descrição de uma de suas flautas, Jurupary observa-se que (Stradelli 

2009[1890]: 299):  “Este, da largura de três de minhas mãos, chama-se piron 

(“águia”, no dialeto dos Jurupixunas), representa o paié, porque foi essa ave quem lhe 

deu a pedra em que ele aprendeu a ver todas coisas através de sua imaginação, com o 

fumo e o caraiuru.” Fica-se claro que a rocha pós-cognitiva é um artefato xamânico, isto 

é, ligada a capacidade de tele-visionar o passado e, suspeitamos, o futuro (pré-

cognição). O clímax da ‘geo-cognição televisual’ é atingido na seguinte passagem 

(Stradelli 2009[1890]: 306-307):   

“E Jurupary colocou a mão no matiry e de lá tirou duas pedras brilhantes e 

coloridas. Deu uma para Arianda dizendo: ‘- Aqui está um pedaço da sombra do céu, 

onde você verá tudo o que acontece na festa.’ Logo que Arianda teve a pedra na mão e 
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lançou o olhar sobre ela, viu reproduzir-se diante de seus olhos a cena com tamanha 

fidelidade, que se reconheciam facilmente as pessoas. (...) E arianda, gemendo por 

aquilo que tinha visto, entregou a sombra do céu para Jurupary e disse: ‘- Aqui está 

sua pedra, não me serve mais para nada, pois nada mais quero ver. Vou dormir para 

tentar esquecer minha desgraça. Quando você tiver terminado de ver, me acorde, que 

continuaremos nossa conversa.’ Jurupary ficou só e continuou a olhar, mas tudo ficou 

feio.” 

Uma rocha brilhante e colorida como dispositivo pós e tele-cognitivo, através da 

qual é possível ter a visão sobre o que aconteceu no passado e sobre o que está 

acontecendo à distância. Acima de tudo, a rocha como a sombra do céu, o nome técnico 

do dispositivo.  A relação de relevância que aqui se estabelece é Rocha-Sombra. As 

sombras são dimensões existenciais dos seres, uma parte especial dos corpos, com 

poderes para se estender na paisagem e viajar para fora do corpo, conhecer o 

desconhecido, fonte de poder, de visão. A sombra é uma entidade bastante significativa 

no xamanismo amazônico, e poderíamos confundí-la, grosso modo, com  pneuma  e 

com anima, com a alma das coisas, suas essências. Neste sentido, vemos uma 

continuidade transformacional na experiência sensorial (Hill e Chaumeil 2011) entre 

sombra-visão e o sopro, fôlego, no delinear de um modelo ontológico visual-respiratório 

do mundo amazônico. Por exemplo, as gravuras rupestres ficam no fundo do rio 

‘prendendo a respiração’ (lembremos que elas têm  fôlego não-humano),  mas na seca, 

no período ritual, elas saem do rio e vêm à tona, podem respirar e ao mesmo tempo 

serem vistas (e lembrem-se que afogamento é metáfora neuro-fisiológica para transe 

xamânico e estágio 3 de alteração da consciência [Reichel-Dolmatoff 1978; Lewis-

Williams e Dowson 1988]). Esta associação fenomenológica nos sugere um modelo 

sinestésico e sinergético entre visão e respiração, o que em outras palavras, traduz a 

ôntica dos flautistas de pedra, a fusão sensório-transformacional entre (som do) sopro e 

imagem, entre visão e respiração, que sazonalmente se afoga, entra em transe submerso.  

As sombras como essências vitais podem  ser roubadas espiritualmente e causar 

adoecimento e morte naquele sem sombra. Presenciamos um ritual de restituição de 

sombra (OPIM e Valle 2008), em que o Pajé Raimundo da aldeia Murutinga, baixo 

Madeira, clinicou em transe possessivo, uma criança enferma que teve sua sombra 

roubada por um ‘bicho do fundo’ (do rio) quando se banhava ao meio dia na beira (hora 

espiritualmente desaconselhável para se aproximar da beira do rio, pois a sombra está 

no pé, “e a velha vem e Váp! Pega a sombra”). Um outro pajé Mura (Pajé Francisco da 
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aldeia Paracuúba [Ibid. 2008]), também do baixo Madeira
109

, uma vez nos relatou que 

as pessoas possuem  três sombras, uma imediatamente abaixo de si, que lhes responde 

pelo próprio corpo, uma que se projeta mais adiante e que estabelece relações sociais 

com outras sombras (as pessoas ordinárias só vão até aqui), e uma que vai longe, além 

da visão ordinária e se estende pela paisagem conectando a visão daquela ‘pessoa’ a 

uma ampla rede de poder ecossemiótico transamazônico (se isso não for a extended  

mind, é o quê? Voltamos a pensar em xamanismo e na rede de wormholes do Jurupary) 

por onde os pajés navegam, mandam e recebem feitiços e pussangas, declaram guerra a 

outros pajés, iniciam e terminam  migrações e peregrinações e fazem conferências 

secretas online. 

Esta visão-sombra rochosa e a rede de poder a qual ela pode se conectar,  nos 

serve de introdução à reflexão etnogeológica no rio Negro. Mas, absolutamente nada 

conhecemos desses universos, e muito provavelmente não avançaremos 

satisfatoriamente nesse mister. Não nos é destinado, nem pressuposto, que tenhamos 

este tipo de conhecimento e poder. Pois, nossas sombras ainda estão estacionadas em 

nossos corpos, e possivelmente assim permanecerão. Mas, ao invés de estacionarmos 

nossa cognição na primeira sombra-visão da rocha como um artefato arqueológico 

resultado de técnica e tafonomia, isto é,  da gravura como gravura, como coisa, como 

matéria (mesmo a nano-materialidade físico-química da Rock Art Science), podemos e 

devemos explorar a segunda sombra da gravura rupestre. Chamamos de segunda sombra 

a dimensão social da arte rupestre, que se expressa  nas interações com a rocha, com as 

outras gravuras, com a paisagem e com os humanos e não-humanos vivos e mortos, em 

diversos estilos alterados de comunicação-reciprocidade entre essas entidades sentientes 

(e.g., Arqueologia Rupestre Perspectivista
110

). Nosso sistema sócio-cognitivo só nos 

permite chegar aqui, na segunda sombra, que é nossa linha assintótica de conhecimento, 

é nossa fronteira de semelhança metaplástica. 

A terceira sombra integra a dimensão estranha do mundo informacional. É algo 

misterioso, ignoto, incognoscível,  simplesmente não temos corpo para isso, para trocar 

de natureza com  ela. Contudo, através da exploração dessas noções conceituais acerca 
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de uma etnogeologia rionegrina, talvez consigamos construir uma visão um pouco mais 

assintótica, holística e respeitosa para com a complexidade das mentes indígenas. 

Colocando  de outra forma, talvez nos permita uma leitura humilde sobre a  terceira 

sombra  da Experiência Ameríndia. 
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7. Conclusão 

Então, as mentes graníticas e as mentes areníticas existem mesmo, ou o 

pesquisador foi hiperbolicamente metafórico em suas considerações? E o Jurupari de 

Pedra para onde foi? 

Antes de mais nada, duas ressalvas: em nenhum momento foi afirmado que o 

modelo geo-estilístico era exclusivo, auto-suficiente, sequer, a melhor alternativa para 

dar sentido à evidência de que dispomos. Ao contrário, ele é necessariamente 

colaborativo, proporcional-relacional e não absoluto; outro ponto: o modelo só pode ser 

pensado em concomitância com fronteiras geológicas, portanto, sua aplicabilidade é 

restrita. Se não há variabilidade litológica, a variabilidade estilística, logicamente, não 

se relaciona com a petrologia do suporte, ou se relaciona pouco (ou não conseguimos 

demonstrar satisfatoriamente o fenômeno). Neste casos, sugerimos, que a rocha não 

seria fator metaplástico significativo na experiência sensorial, isto é, a rocha não seria 

parâmetro cognitivo ‘divisor de águas’. Para demonstrarmos a neuro-plasticidade 

geomórfica (i.e., rocha modifica o cérebro, e.g.,  estilo geo-situado) e sua sombra
111

, a 

geo-plasticidade neuromórfica (i.e., cérebro modifica a rocha, e.g., gravura rupestre), 

precisamos da fronteira geológica bem marcada na paisagem. 

Não estamos falando de fronteiras geo-cognitivas impermeáveis, que não 

permutam  informação, lembremos de nossa definição de fronteira baseada no 

algorítimo contrastecontato. Falamos de um processo neuro-social que se relaciona 

intimamente com as rochas: as gravuras rupestres. Estas são um processo pelo qual as 

rochas podem ser neuro-socializadas, ou neuro-socializáveis, podem ser domesticadas. 

A gravura rupestre, portanto, é uma técnica para, ou dispositivo de, domesticação 

cognitiva das rochas (universo sentiente geológico) e de auto-domesticação geomórfica 

(metaplasticidade).  

Informação. Trata-se de uma permuta de energia, matéria e informação entre 

cérebrorocha (reciprocidade geo-cognitiva). Reunimos na tese algumas evidências 

etnogeológicas para demonstrar que tal confabulação se trata de uma realidade possível 

(o que chamamos de ‘o problema das interfaces geo-cognitivas’ é uma das delimitações 

que podemos dar a isso).  
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Agora, recapitulemos: foram identificados três (3) estilos de gravuras rupestres 

no Baixo Rio Negro (BRN), numa área amostral delimitada entre os rios Jaú e Branco 

afluentes de direita e de esquerda na transição entre médio e baixo curso.  Trata-se de 

uma área de geodiverisdade (contato do Escudo Cristalino das Guianas com a Bacia 

Sedimentar Amazônica, rochas ígneas e sedimentares) e de confluência fluvial 

(principal entroncamento hidrógráfico dentro da bacia é o contato entre os rios Branco e 

Negro, mas na área ainda confluem pela direita os rios Puduari, Jaú e Unini e pela 

esquerda Camanaú, Jauaperi e Branco
)

. As unidades estilísticas identificadas são: 

estilo Jaú (antropomórfico e figurativo-geométrico), estilo Iaçá (geométrico e 

figurativo–geométrico), e estilo Unini (zoomórfico, antropomórfico e figurativo-

narrativo). Desta maneira, foram reunidas evidências a favor do cenário postulado em 

nossa hipótese inicial (FG + CF  = VE), ou seja, áreas de Fronteira Geológica e 

Confluência Fluvial são, em princípio, propenças à Variabilidade Estilística rupestre. 

Observou-se, porém, algo mais. Um pormenor que remetia à resultados anteriores 

obtidos em nossa pesquisa de mestrado, que também se deu em uma fronteira geológica. 

Era acerca de um sinal de co-variabilidade entre litologia e estilo de gravura (no caso as 

diferenças que nos sensibilizaram foram de caráter técnológico, temático e morfológico 

que se alteravam drasticamente conforme se variava a geologia). Portanto, parecia haver 

um padrão de distribuição geológica dessa variabilidade estilística, um padrão de 

divergência que  ficou claro a partir da expansão da amostragem granítica em 2008. 

 Os sítios graníticos apresentam uma identidade gráfica completamente 

diferente, zoomórfica e antropomórfica em movimento, e acima de tudo, flautistas com 

narratividade performática. Os arenitos apresentam um componente antropomorfico 

muito específico com faces e grandes barrigas, e muitos geométricos e figurativos-

geométricos ambíguos (cripto-ícones). Estas diferenças foram fenomenologicamente 

importantes e impactaram nossa percepção. Esta semente percepto-conceitual germinou 

na proposição dos estilos geo-situados, ou geo-estilística, que derivam, por sua vez, da 

delimitação do problema geo-cognitivo, a relação bilateral neuro-plástica da interação 

cultural com rochas (reciprocidade geo-cognitiva). Começamos a desenvolver a visão 

de que necessitávamos explorar a gravura rupestre dentro de um fenômeno mais 

inclusivo (uma delimitação epistêmica mais ampla) que chamamos de Etnogeologia. O 

                                                           
 Não prospectados. 



 

455 

que, por fim, nos permitiu uma ponte mais reflexiva com os sistemas de conhecimento 

Ameríndios do ARN. 

No entanto, ao longo da pesquisa apresentaram-se vários problemas de 

inadequação entre nossas expectativas (teorias, discursos, desejos e entendimentos) e a 

evidência material que foi sendo encontrada entre 2006 e 2010. As duas proposições 

centrais da tese: (1) os estilos geo-situados em fronteiras litológicas; e (2) o Jurupari de 

Pedra, apresentam fragilidades importantes.  

Exploremos as fraturas na primeira hipótese. A mente arenítica aparece nos 

granitos do ARN e a mente granítica, apesar de ser exclusiva, não consegue refutar 

satisfatoriamente a possibilidade dessa exclusão ser tafonomicamente determinada. No 

entanto, a não entrada dos padrões antropomórficos Jaú nos granitos, sem impedimento 

tafonômico nenhum, é uma instância de exclusão geo-cognitiva relativamente segura. 

Este comportamento, quando contrastado ao estilo Iaçá pervasivo litologicamente, 

sugere que a amostra granítica poderia também possuir padrões geo-exclusivos não-

tafonômicos, que não migrariam para a província sedimentar por razões extra-

tafonômicas, i.e., sociais, políticas, cognitivas, culturais, religiosas (não temos como 

saber), mas, nos basta demonstrar a mútua exclusão entre rochas e estilos. Isso não 

resolve o problema, mas otimiza a plausibilidade das ausências graníticas no arenitico 

serem condicionadas por fatores culturais, tanto quanto tafonômicos. Apesar das 

argumentações, persistem três pontos principais que contribuem para a fragilidade da 

proposição geo-estilística e para sua eventual refutação: 

1. O fato do perfil Iaçá não estar geo-situado. 

2. O fato de haver padrões gráficos compartilhados entre os arenitos de nossa 

área e a arte rupestre ígnea do ARN.  

3. O fato de haver no sítio Unini 4, 42 zoomorfos executados no Arenito (+8 no 

PSJ). 

O estilo Unini em sua configuração organizacional (estrutura) não ocorre no 

ARN, apenas elementos zoomórficos sobem o rio e são imiscuídos em outras 

configurações (e nos parece que quanto mais subimos o Negro mais as coisas se 

misturam, mas por ora, isso é uma impressão e somente a partir da exploração do Médio 

io Negro (MRN) poderemos responder a esse problema). O mesmo pode ser dito da 

presença zoomórfica nos arenitos, elementos, muito minoritariamente, perpassam a 
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fronteira geológica, mas não a configuração estrutural Unini, que até onde entendemos 

está geo-situada nos granitos do Complexo Jauaperi.  

O que nos tem parecido, é que elementos dessas configurações viajam para além 

das fronteiras, porém, as configurações organizacionais, as gramáticas, apresentam 

focos localizados, e aqui, postulamos que, quando temos superposição com geo-

diversidade, podemos identificar gramáticas geo-situadas. Nestes casos, não há 

metáfora, a mente de um artesão especializado em gravuras areníticas neuro-

plasticamente é diferente da de um artesão especializado em gravar em rochas graníticas 

(esta proposição pode ser medida, testada). O problema é demonstrar a existência 

passada de uma tal entidade, um especialista indígena em rochas, um artesão que 

aprendeu e praticou suas técnicas contra um suporte granítico e se especializou naquela 

rocha. A metaplasticidade nas técnicas de produção é um fenômeno real e demonstrável 

(lembremos das técnicas não-invasivas de imagem cerebral). O quantum jump é 

extrapolar essa relação metaplástica entre técnicapetrologia para a constituição dos 

estilos. O que permite esse salto inferencial é o paradigma metaplástico contrastado à 

geo-diversidade quando superposta à ocorrência de gravuras. Em outras palavras, o que 

temos é um modelo preditivo acerca do comportamento da gravura rupestre em 

fronteiras geológicas, que tenderão a se organizar geo-especificamente, nesses casos, 

portanto, a ‘aposta’ é na diversidade estilística geo-situada. É uma predição 

eminentemente testável em qualquer fronteira geológica. 

Mas recuperemos uma informação colocada  logo acima: os fragmentos gráficos 

viajam (ou elementos lexicais, formas, unidades gráficas, motivos, alguns dos quais 

podem ser postulados como cognatos, ou mesmo unidades menores, fragmentos, como 

morfemas e fonemas), mas as gramáticas parecem ser geograficamente localizadas (em 

nossa proposta, geologicamente situadas), ao menos em uma fase inicial de produção do 

fenômeno rupestre que conseguimos detectar (e que, deduzimos tafonomicamente, 

responde apenas pela produção mais recente da arte rupestre Rionegrina, digamos 

holocênica média à final). Posteriormente, observa-se um geometrismo ambíguo 

(esquematização e estilização de elementos antropomórficos) que parece eclodir do 

fenômeno antropomórfico Jaú e de lá se expande para cima e para baixo de nossa área 

amostral, apresentando o maior nível de conectividade dos três fenômenos identificados. 

Assim, a dinâmica estilístico-rupestre geral em nossa área apresenta esses dois 

momentos, um mais favorável a endemismos geo-situados e outro posterior favorável 
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ao comportamento epidêmico geologicamente indistinto que contamina toda a bacia. O 

que realmente atrapalha a cognição do sinal geo-específico, aparentemente pondo-lhe 

em causa. 

 Conseguimos acompanhar alguns elementos de transição entre as duas 

dinâmicas sedimentares, de Jaú para Iaçá. Ou seja, vemos dentro da amostra arenítica 

um processo de transformação em que os príncípios perceptivos da integração, 

fragmentação, justaposição, superposição, reduplicação e replicação (LW-D 1988) estão 

todos em ação dentro de dois códigos semioticamente independentes, mas que 

permutam bastante informação, vão se transformando formal-tematicamente e geo-

espacialmente, e resultam em uma gramática compartilhada que se expande e que vira 

outra coisa nesse processo (cripto-ícones). Não conseguimos detectar um padrão ou 

continuidade transformacional como esta nos granitos, ao menos, não conseguimos vê-

lo como estamos vendo nos arenitos, o que não quer dizer que não existam. Fato é que, 

quando vemos elementos de Iaçá nos granitos, eles estão bem menos repatinados e às 

vezes superpostos aos zoomorfos. O que nos dá argumento sugestivo acerca de uma 

ordem crono-estilística em que Iaçá é mais recente. 

A ampla dispersão de elementos do estilo Iaçá poderia estar relacionada a um 

sistema de ampla circulação e homogeneização do fluxo informacional na bacia, 

principalmente se comparado com a arte rupestre do ARN. Portanto, temos 

conjecturado que seu padrão dispersivo seria um correlato de uma rede social aberta, 

como o sistema multiétnico e multilinguístico, comercial e culturalmente integrado em 

torno do ethos Aruak, que diversos autores têm sugerido para o ARN, que seria um 

refugium, área de cabeceiras, uma espécie de relictuário, com sua evolução histórica 

pós-colonial específica (e.g., São Gabriel da Cachoeira), mas que refletiria, em certas 

nuanças, um sistema que um dia foi alastrado pela bacia inteira. Como as espirais 

quádruplas estão ainda hoje, do Perú ao Pará (eixo lesteoeste). 

A extrapolação de que o estilo Iaçá estaria integrado ao ethos Aruak fica sub-

entendida, podendo-se dizer que: (1) do ARN até Madadá (BRN) encontramos 

sinalizadores flúvio-territoriais Aruak. Além disso, (2) se estabelecemos relações de 

parentesco entre Jaú e Iaçá, portanto, o fenômeno antropomórfico arenítico também 

estaria relacionado ao mesmo processo causal. Este enunciado guarda uma implicação 

maior, (3) se relacionamos o estilo antropomórfico Jaú a uma modalidade expressiva da 
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Tradição Rupestre Guiano-Amazônica, esta seria uma evidência a favor de uma relação 

desta Tradição com o ethos Aruak de produção e consumo simbólico. Este terceiro 

movimento é metafísico, não dispomos (este autor que escreve) de controle 

informacional suficiente sobre esses dois fenômenos (Tradição Guiano-Amazônica e 

Aruak)  para testar uma proposição relacional deste nível, pois são temas sobre os quais 

não possuímos mais do que pré-conceitos.  

O segundo movimento é uma constatação formal interna de relações de 

transformação entre formas antropomórficas, cripto-icônicas e geométricas que nos 

permite relacionar, com boa razoabilidade, os estilos Jaú e Iaçá. Portanto, se 

estabelecemos uma relação de causalidade etno-histórica mais específica para um, ela 

está, logicamente estendida ao outro, por implicação. A favor deste argumento temos a 

arte rupestre do ARN apresentando alguns paralelos sugestivos com Jaú e Iaçá, 

indicando uma ampla identidade gráfica Rionegrina antropomórfica, cripto-icônica e 

geométrica que corresponderia em dispersão geográfica à macro-rede político-territorial 

controlada pelos Aruak, que se hegemoniza na bacia por volta de 3.000 anos AP. Os 

dois fenômenos podem estar relacionados, mas não temos como testar o enunciado, 

trata-se apenas de plausibilidade sugestiva, uma possível relação de relevância. Este 

caso pede e obriga a maiores estudos pela importância da possibilidade de se atribuir 

uma proveniência lingüístico-cultural e cronológica a um corpus de arte rupestre, que é 

efetivamente uma raridade. O enunciado 1 situa-se na mesma ordem de plausibilidade 

do enunciado 2. 

Bem, independente se essas conjecturas (elevando-lhes o nível epistemológico) 

estejam corretas ou não, o ponto é que Iaçá rompe o modelo dos estilos geo-situados, 

mas apresenta indicadores de posterioridade cronológica à Unini e Jaú na sequência da 

produção rupestre na área amostral. Portanto, não entendemos este fenômeno como uma 

contradição à proposição geo-estilística. No entanto, ele enfraquece consideravelmente 

a existência de uma ‘mente arenítica’, específica sedimentar, pois, seus dois códigos 

apresentam uma migração para rochas ígneas no ARN. Evidentemente que apenas nos 

arenitos de PSJ, Jaú e Iaçá se encontram aquelas duas configurações organizadas e inter-

relacionadas como estão. O problema é que muitos elementos lexicais, dos dois códigos, 

aparecem combinados no ARN, e esse é o caso para um estudo aprofundado desses 

corpora numa perspectiva comparativa, para medir os termos exatos dessas 

semelhanças. 
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Bem, após tudo o que foi exposto percebemos que a idéia acerca da 

variabilidade estilística na área poder ser explicada pela proposição das mentes geo-

situadas apresenta fragilidades (de fato, sempre soubemos disso, nunca foi a hipótese 

mais parcimoniosa, mas foi a que nos deixou mais curiosos, foi a mais atraente ao 

pensar, pois entrou em sinergia com outros campos epistêmicos sobre os quais estamos 

curiosos: o Animismo, o Perspectivismo e a Neurociência Cultural). O modelo dos 

pensamentos visuais geo-situados não exclui outros fatores causais da variabilidade. A 

‘mente granítica’ não é a única modalidade permitida aos granitos do rio Negro, e o 

ARN mostra claramente isso. Apenas que, alí no trecho investigado ela está geo-situada, 

assim como Jaú também está confinado aos arenitos. Nesta resolução do problema, um 

em relação ao outro, eles são geo-específicos. Não cruzam a fronteira geológica.  

Porém, é preciso se notar que estamos falando de tendências comportamentais 

proporcionais e não absolutas. Há zoomorfos nos arenitos (8 casos em 248 no PSJ) e há 

antropomorfos Jaú no granito (1 caso em Andorinhas 2),  bem como, há uma instância 

segura em que observa-se um nível de repatinação superior num geométrico em relação 

a um zoomorfo adjacente (painel 10 Ilha das Andorinhas). Mas, estatisticamente e 

fenomenologicamente essas interdigitações são insignificantes e introduzem pouco 

ruído, ambiguidade, em níveis toleráveis, no sinal das tendências identificadas. Pelo 

menos, como estamos compreendendo esses padrões e frequências de repetição 

atualmente. Dito isto, fica o sítio Unini 4 como nossa anomalia. Ele, também, 

entendemos que pode ser equacionado dentro dos desvios de proporcionalidade, um 

pico agudo no comportamento desviante, mas em linha com o desvio padrão. Os 43 

zoomorfos de Unini 4, contra 202 zoomorfos graníticos, num universo de 690 unidades 

gráficas analisadas caracterizam esta temática como própria das rochas ígneas. Porém, 

como já discorremos demoradamente, a ausência de um padrão granítico no arenito 

pode se dever à razões tafonômicas. E nesse aspecto se tornam mais relevantes as 

ausências de elementos areníticos nos suportes graníticos, pois, a probabilidade de causa 

tafonômica é mais reduzida e fatores culturais podem ser testados ou verificados. 

Ocorre exatamente isso com a ausência do fenômeno antropomórfico Jaú nas 

superfícies graníticas. Portanto, ao menos nesse nível observamos uma interrupção entre 

estilo e geologia que não pode ser reduzida a fatores tafonômicos e que indica que no 

contato geológico os estilos estão geo-situados, isto é, a geo-situação é uma escolha 

estilística (neuro-social). Porém, fora do contato, podem permutar de geologia conforme 
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a disponibilidade natural, por exemplo elementos de Iaçá e Jaú no escudo cristalino do 

ARN. O importante é que em contextos de geo-diversidade os estilos apresentem 

alguma co-variabilidade entre sua distribuição e a litologia dos suportes disponíveis. 

Uma relação que (esperamos ter conseguido demonstrar neste trabalho) pode ser medida 

e estudada. 

Em nossa área de pesquisa o estilo granítico Unini não sobe o rio Negro e não 

desce. Estilo Jaú fica também nos arenitos entre Velho Airão e o baixo Jaú, com 

pequena expressão no rio Unini, mas Iaçá se espalha do Madadá, perto da cidade de 

Novo Airão, marca forte presença em PSJ e no sítio homônimo, e sobe até o Guariba 2, 

na boca do Branco, 172 km em linha reta no eixo SE-NO. Cronologicamente vemos que 

Iaçá é um fenômeno posterior aos zoomorfos graníticos. Vimos que Iaçá também não 

penetra no rio Unini, que tem granitos e arenitos. A dinâmica de Iaçá, assim como, seu 

repertório morfológico (sua rationale gráfica) não se conformam no modelo de estilos 

geo-situados. Porém, vimos que os antropomorfos areníticos, ao menos em PSJ, podem 

ser mais antigos que os geométricos, e aqueles, contrariamente aos geométricos, não 

penetram nos granitos. Esta exclusão está sendo considerada não-tafonômica, pois, se os 

antropomorfos areníticos antigos ainda estão visíveis no arenito, eles certamente 

estariam visíveis no granito. Mas, apenas, se eles estivessem lá. Não estão. 

 Nos parece, portanto, que o cenário no baixo rio Negro apresenta elementos que 

sugerem uma fase inicial de diversidade estilística e de formação de endemismos 

gráfico-rupestres que efetivamente parecem se comportar de maneira geo-situada. Além 

disso, o estilo Jaú está sendo considerado como expressão local da Tradição Guiano-

Amazônica, e nisto está implicado conexões com outros sistemas abertos [gostaríamos 

de saber se esses outros sistemas podem ser proporcionalmente geo-situados]). Mas, 

com respeito a nossa modesta amostragem, há um fenômeno posterior, que rompe essa 

regra, digamos geo-social, e unifica graficamente a bacia do rio Negro (baixo e alto), e a 

insere numa identidade gráfica, talvez, pan-amazônica. Resumindo: a idéia central dos 

sinais que detectamos é um primeiro momento de coisas diferentes vindas de lugares 

diferentes se encontrando na bacia e não se misturando, definindo territórios de 

implantação exclusivos de comunidades de produção e consumo de símbolos  

ecossemióticos a partir da exploração, manejo e produção de recursos geo-hidro-

situados. Formam-se sistemas separados dentro da bacia, talvez já multi-étnicos e multi-

linguísticos, mas entre eles houve e permaneceu suficiente diferença para permitir a 
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constituição das variações geo-estilísticas observadas nas gravuras. Há, em seguida, um 

processo que se observa relacionado ao  fenômeno arenítico mas que posteriormente 

evolui numa trajetória própria para uma dinâmica específica, volatiliza e se expande, 

ultrapassando a fronteira geológica e conectando a bacia do rio Negro inteira. O 

fenômeno antropomórfico arenítico em alguns de seus elementos característicos 

também acompanha essa expansão e aparece no ARN, porém não se expressa ao passar 

pela província ígnea do estilo Unini. Passa sem fazer barulho, invisível. As implicações 

desta sequência hipotética de eventos são interessantes, mas desenvolveremos em outra 

oportunidade, pois, precisamos ainda fechar uma última gestalt.  

Muito bem, mas e o Jurupari de Pedra?  

Com relação a nossa conjectura dos flautistas rupestres foram apresentados dois 

cenários hipotéticos, duas opiniões informadas: (1) estarem vinculados à manifestação 

de uma proto-religião de Kowai, portanto, Proto-Aruak, mais localizada ali no baixo rio 

Negro, talvez antes da divisão que formou os Aruak do Norte; ou, (2) serem Karib 

intrusivos no sistema Rionegrino vindos do norte pelo Branco e Jauaperi. Mas, não 

conseguimos chegar a uma conclusão satisfatória, ambas as perspectivas têm prós e 

contras. São muito diferentes do material do ARN e não descem para Amazônia Central 

isso podemos afirmar com base na evidência atual, além de que são mais antigos que os 

geométricos.  Se o fenômeno flautista rupestre se vinculou à rede do Jurupari pode ter 

sido em seu momento inicial de conformação pré-expansão, em que uma proto-

gramática mito-ritual estava se desenvolvendo ali no seu locus classicus, mas não se 

irradiou naquela configuração,  sugerindo que tenha se tratado de um ambiente inicial 

sócio-ritual e geograficamente mais fechado, de pouca capilaridade intra-bacia. Os 

outros fenômenos como Jaú e Iaçá, gravuras do ARN e outros corpora da Tradição 

Amazônica seriam posteriores e manteriam uma inter-comunicação mais fluida daí 

sugestivamente se comportarem como grandes redes sociais abertas.  

O mais intrigante são os indicadores (ainda frágeis) de deslocamento para o 

norte, ou de lá para sul, indo para, ou vindo da área Karib, o que é corroborado pelo 

estudo de Miranda Correia que identifica positivamente um estilo majoritariamente 

zoomórfico na bacia do rio Uatumã, norte do rio Amazonas, na mesma latitude de nossa 

área amostral, ou seja na mesma zona de contato geológico, o que não indica que os 

autores das gravuras zoomórficas falavam Karib, não se trata disso. Mas é um indicador 
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de que o perfil zoomórfico-antropomórfico possuiria um eixo de circulação norte-sul 

enquanto o perfil antropomórfico-geométrico possuiria um eixo leste-oeste.  

A assinatura gráfica do estilo Unini é facilmente rastreável, pela sua 

especificidade de elementos e de combinações entre elementos, antropomorfos 

narrativos e grandes zoomorfos, que é sua configuração básica, algumas formas animais 

indicando modelos naturais de bosques secos, savanas. São apenas algumas 

especulações, algumas indicações. Nossa intuição diz que o match point desse estilo 

está em algum lugar no norte de Roraima, ou no SE da Venezuela, ou SO da Guiana. 

Enfim, os flautistas zoo-antropomórficos são grafismos tão próprios, idiossincráticos 

que podem funcionar como marcadores, ou assinaturas culturais (mito-rituais) para o 

rastreamento dessa aerofonia rupestre no registro arqueológico. O que poderia prover 

uma chave de conexão entre áreas na perspectiva de uma rede social aberta, como as 

outras gravuras da área parecem se conectar. Neste caso, poderíamos estar mais 

confiantes de estabelecer uma relação de relevância entre uma manifestação proto-

religiosa de Kowai, ou, um período formativo inicial do sistema Juruparino, com os 

Flautistas Rupestres (com a mente granítica). Mas, por ora, é um fenômeno isolado 

entre a boca do Branco e a boca do Jauaperi. A tentação de denominar tal fenômeno de 

Jurupari correlato rupestre de Kowai dos Aruaque do Norte, é grande, mas suas 

dispersões espaciais aparentemente não são coincidentes. Ou melhor, não são co-

extensivas, o que não quer dizer que não estabeleçam reciprocidade.  

Fato é que, enquanto fenômeno localizado, pontual, isolado na bacia do Negro, o 

estilo Unini, ou seu componente flautista narrativo-performático, parece não se adequar 

a uma dinâmica dispersiva esperada para símbolos integrados à grandes redes sociais 

abertas, ou à uma rede de sociedades secretas masculinas disseminadas pela bacia 

dentro de um macro-sistema Aruak, mais ou menos, mito-ritualmente padronizadas. O 

estilo Unini, aparentemente, não tem capilaridade na bacia do rio Negro, não se conecta. 

O elemento zoomórfico é ‘exportado’ para todos os lados, mas não a configuração 

organizacional desta espécie de ‘zoolatria aerofônica’ em que podemos resumir a 

rationale de Unini.  

Na leitura imagética do mito do Jurupari vemos configurações que poderiam ser 

traduzidas nos termos de uma ‘zoolatria aerofônica’ principalmente na descrição dos 

instrumentos, cada flauta consagrada, ou batizada, com o nome de um animal. Porém, 
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na prática, as gravuras relacionadas ao Jurupari no ARN são formalmente semelhantes 

ao que na área de pesquisa tem se associado aos estilos Iaçá e Jaú, com elementos 

geométricos, figurativos-geométricos (cripto-ícones) e antropomórficos. Diante do 

exposto, podemos dizer que essa manifestação de ‘zoolatria aerofônica’ rupestre segue 

na terceira sombra, pois, se Jaú e Iaçá podem ser “decodificados” a partir dos ‘léxicos 

do ARN’, o Jurupari de Pedra do BRN permanece uma incógnita. Sabemos, contudo, 

que esse mistério existe e onde encontrá-lo. 

Por fim, o grande resultado deste trabalho não são os três estilos identificados, 

nem as mentes geo-situadas, que, antes de mais nada, são construções do pesquisador 

eminentemente refutáveis, algumas já em processo de refutação. Tampouco, esta 

aproximação teórica entre o paradigma cognitivo metaplástico da cultura material 

(Neurociência Cultural) e o Perspectivismo que, apesar de fascinantes, não foram mais 

do que atalhos (promissores) ao nosso pensamento. O que entendemos como o resultado 

mais interessante, que nos motiva a seguir adiante (até porque não se concretizou 

plenamente ainda) é a possibilidade de estabelecer relações de relevância entre os 

registros rupestres e os sistemas Ameríndios de conhecimento e poder, vivos no Médio 

e Alto rio Negro. Aquilo que Sperber (1992) falou acerca do registro arqueológico 

carecer das estórias mentais, apenas apresentando algumas representações públicas. As 

gravuras no BRN carecem de sentenças mentais, de carga emocional, de pensamentos, 

de poder, de eficácia simbólica. Carecem de contexto social, como a maior parte da arte 

rupestre no mundo inteiro, em que o contexto social é o do arqueólogo. No rio Negro 

não tem disso não. A percepção Ameríndia existe e está manifesta, dizendo ao 

pesquisador que o que ele entende como sítio arqueológico integra outra categoria 

epistêmica e ontológica: é um lugar sagrado. Uma dimensão que nós não estamos 

acostumados a lidar nem fomos treinados para isso. A coisa vai na intuição. Uma 

intuição que nos aproximou do ARN e das percepções Ameríndias sobre gravuras 

rupestres; nos aproximou do Paradigma Neuro-Cultural e do Perspectivismo. 

Construções que estamos tentando compreender através da segunda sombra da 

etnogeologia.  
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Apresentação 

 

Este material seguirá uma ordem de 

como unidades visuais ao invés dos sítios, portanto, não será exaustiv

universo fotográfico coletado. Trabalharemos apenas com amostragens

representativas das características 

gráfico aqui pesquisado. Ou seja, 

estilo. 

 

 

 

 

 

 

Rio Negro, em algum 

lugar entre o Branco e 

o Jaú... 

 

 

 

 

Este material seguirá uma ordem de apresentação que privilegiará os estilos 

como unidades visuais ao invés dos sítios, portanto, não será exaustiva em  

universo fotográfico coletado. Trabalharemos apenas com amostragens que julgamos 

representativas das características indicadoras de fronteiras estilísticas dentro do corpus 

Ou seja, privilegiaremos os padrões gráficos que definem 

 

 

 

 

Em uma rocha

solitária na Ponta 

do Iaçá... 

privilegiará os estilos 

 relação ao 

que julgamos 

de fronteiras estilísticas dentro do corpus 

que definem cada 

rocha 

solitária na Ponta 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens do Estilo Jaú – Ponta São João 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Figura 1. Localização geográfica do Ponta São João  - PSJ (Pedral Velho Airão). Fonte: www.google.com 

 

 

Figura 2. Ponta São João Vista de Nordeste,  2010. 
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Figura 3. Ponta São João Vista Frontal. 2010. 

 

Figura 4.  Ponta São João. Vista Frontal Aproximada. 2010. 
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Figura 5. Ponta São João, vista  SO, 2010 (escala humana à esquerda do plano). 

 

 

Figura 6. Ponta São João, Vista Oeste,  boca do Jaú ao fundo, 2006. 

 



5 
 

Figura 7. PSJ, Vista ampla da Rocha 42, 2010. 
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Figura 8. Contextualização geo-hidro-morfológica do PSJ. Dique de diabásio em primeiro plano, com 

áreas de concentração gráfica 5 e 4 ao fundo (blocos areníticos caídos). Direção NE-SE. Novembro 2006. 

Foto: R. Valle. 

Figura 9. Contextualização geo-hidro-morfológica PSJ. Diabásio em primeiro plano e afloramentos 

areníticos ao fundo na linha de floresta.  Direção W-NW. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 
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Figura 10. Contextualização geomorfológica PSJ. Vista direção S. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 

Figura 11. Contextualização geomorfológica do PSJ. Vista direção SE.Novembro 2006. Foto. R. Valle. 
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Figura 12. Contextualização Geo-hidro-morfológica do PSJ. Vista SE. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 

Figura 13. Contextualização Geo-hidro-morfológica PSJ. Direção E-SE. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 
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Figura 14. PSJ contextualização geomorfológica, posto de observação Da  Rocha 59, voltado para W-

NW. 

 

 
Figura 15. Contextualização Geo-hidro-morfológica PSJ. Vista NE-E. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 
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Figura 16. Vista do rio Negro em frente ao PSJ. Direção N. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 17. PSJ zona Centro-Leste. Plano geral de inserção ambiental. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 
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Figura 18. Plano de aproximação das rochas 17, 18, 19  e 20. Grafismos voltados para o rio. Novembro 

2006. Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 19. Plano de segregação de Rocha 20. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 
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Figura 20. Plano de segregação de unidade gráfica. ACG 6. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 21. Plano de segregação de painel. da rocha 18. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 
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Figura 22. Plano de segregação de unidade gráfica. Rocha 18. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 23. Plano de contextualização geo-hidro-morfológica da Rocha 17, Ponta São João. Novembro 

2006. Foto: R. Valle. 
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Figura 24. Plano de segregação de painel. Rocha 17. Novembro 2006. Foto:R. Valle. 

 

 
Figura 25. Plano de segregação de unidade gráfica. rocha 17. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 
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Figura 26. Plano de contextualização geomorfológica do setor oeste. Direção do plano SE. Novembro 

2006. Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 27. Plano de segregação da do painel 2 da Rocha 67 ). Novembro 2006. Foto:R. Valle. 
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Figura 28. Plano de segregação de painel 2., Rocha 67. Posto de observação oblíquo, de baixo para cima. 

ACG 5. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 29. Plano macro de detalhe técnico e tafonômico. Região ventral de antropomorfo painel 1. Rocha 

67. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 
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Figura 30. Plano perpendicular das rochas 67 e 69 em 2006. Foto: R. Valle.  

 

 
Figura 31. Plano oblíquo, direção NE-SW, de segregação de painel 2, ACG 5. Novembro 2006. Foto: R. 

Valle. 
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Figura 32. Plano perpendicular de segregação do painel 2, ACG 5. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 33. Plano de segregação de unidades gráficas, ou campo cenográfico. Painel 2, a. Novembro 2006. 

Foto: R. Valle. 
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Figura 34. Plano de contextualização geomorfológica dos painéis 2 e 3, da ACG 5. Posto de observação 

direção NW-SE. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 35. Plano de aproximação painéis 1 e 2 da rocha 69. Novembro 2006. Foto: R. Valle. 
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Figura 36. Mesmo Bloco (rocha 69) em 2010. Rocha Tombada, o painel 1 encontra-se virado para baixo 

(escala).  

 

Figura 37. Detalhe de gravuras do painel 1 da rocha 69 em 2010 (realce gráfico-computacional). 
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Figura 38. Plano de segregação de unidade gráfica, painel 2, rocha 69. 11-2006. Foto R. Valle. 

 

 
Figura 39. Plano de contextualização geomorfológica de unidade gráfica na parte posterior do painel 3, 

Rocha 69. 11-2006. Foto: R. Valle.  



22 
 

 
Figura 40. Plano de segregação de unidade gráfica em bom estado de conservação. Rocha 69, Painel 3, 

ACG 5. 11-2006. Foto: R. Valle. 

Figura 41. Plano de Aproximação à unidade gráfica. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
Figura 42. Mesmo Plano de 42, um pouco mais fechado, coletado em 2010. Redefinido para painel 3 da 

Rocha 69.  

Figura 43. Plano de segregação micro-cenográfica da cabeça do antropomorfo da Rocha 69, painel 3 em 

2010. 
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Figura 44. Plano de segragação de detalhes técnicos e tafonômicos. No detalhe o busto da figura. Unidade 

gráfica painel 3, ACG5,11-2006. Foto: R. Valle. 

 

Figura 45  detalhe do contato gráfico entre mão e lateral da linha de cabeça de dois antropomorfos. Há 

uma superposição, no entanto, a erosão não nos  permite observar claramente a ordem cronológica dela. 

Supomos que a mão superpõe o traço da cabeça, porém o intemperismo menos pronunciado nos demais 

traços da cabeça sugere ser esta mais recente que a mão. 
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Figura 46. Plano de contextualização geomorfológica, Rocha 67, painel 4, ACG 5. 11-2006. Foto: R. 

Valle. 

 

 
Figura 47. Rocha 67 Plano de segregação do painel 4, ACG 5. 11-2006. Foto: R. Valle. 
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Figura 48. Plano de segregação de detalhe técnico e tafonômico, busto e face. Marcas acima da cabeça 

correspondem a um fragmento de outro grafismo, possivelmente zoomórfico. Painel 4, ACG5. 11-2006. 

Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 49. Plano de segregação de detalhe técnico e tafonômico. Notar acresção biológica na face, 

possivelmente um espongiário (cauixi). Painel 4 ACG 5, 11-2006. Foto: R. Valle. 
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Figura 50. Rocha 65. Plano de contextualização geomorfológica de painel 5, ACG 5.  Notar figuras 

antropomórficas de cabeça para baixo com figuras menores saindo da zona genital. 11-2006. Foto: R. 

Valle. 

 

Figura 51.  Rocha 65. Plano de segregação de painel 5, ACG 5. 11-2006. Foto: R. Valle.  
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Figura 52. Rocha 65 Plano de segregação de 

unidade gráfica. painel 5,. 11-2006. Foto: R. Valle. 

 
Figura 53.Rocha 63  Plano de contextualização geomorfológica  no alto da formação rochosa, acima do 

nível do rio cerca de 8 metros em 11-2006. direção do plano W. Foto: R. Valle. 
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Figura 54. Rocha 63 Plano de segregação do painel 1. Notar pedras ao fundo em diferente nível 

topográfico na formação. Desnível cerca de 7 metros de altura. 11-2006. Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 55. Rocha 63. Plano de segregação de campo cenográfico no painel 1. 11-2006. Foto: R. Valle.  
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Figura 56. Plano de aproximação no painel 1, segregação de campo cenográfico. Rocha 63. 11-2006. 

Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 57. Plano de segregação de unidade gráfica, antropomorfo com projeção pendente no braço direito 

(utensilho?). Painel 1, Rocha 63. 11-2006. Foto: R. Valle 
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Figura 58. Plano de contextualização geomorfológica do painel 1, Rocha 42. 11-2006. Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 59. Plano de segregação do painel 1, Rocha 42. 11-2006. Foto: R. Valle. 
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 Figura 60 

Plano de aproximação no painel 1, rocha 42. 11-2006. Foto: R. Valle.  

 

 Figura 61. Rocha 42 Plano de segregação 

de campo cenográfico. 42. 11-2006. Foto: R. Valle. 
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Figura 62. Plano de contextualização geomorfológica do setor central do sítio, abaixo a direita, a rocha 

42, acima da formação, no topo, situa-se a rocha 45. 11-2006. Foto: R.Valle. 

 

 
Figura 63. Plano de contextualização geomorfológica da elevação da rocha situada no ponto mais alto do 

sítio. 10-2007. Foto: R. Valle.  
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Figura 64. Plano de aproximação ao topo da elevação em que se situa a rocha 45. Pode-se identificar uma 

unidade gráfica antropomórfica do painel 5. 2010. Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 65. Plano de segregação de unidade gráfica  antropomórfica na Rocha 45, no alto da formação 

rochosa, observa-se mesma unidade da figura 60. 2010. Foto: R. Valle. 
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Figura 66. Plano de segregação do painel 1, Rocha 45.. No topo da elevação. 10-2007. Foto: R. Valle. 

 

 
Figura 67. Plano de segregação de campo cenográfico, painel 1, Rocha 45. 10-2007. Foto: R. Valle.  

 

 

 

 



36 
 

 

Figura 68 e 67. Antropomorfos da Rocha 45, painéis 1 e 2. Imagens coletadas em 2007 e em 2010 . Fotos: 

R. Valle. 

 

 

. 

 

 

 

 

Figura 69. Decalque digital a 

partir de entretela da figura 68. 
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Figura  70. Rocha 51 mostra interação entre morfologia e tafonomia no PSJ. 2010. 
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Estilo Iaçá 

Figura 71. A Ponta do Iaçá em seu contexto flúvio-rupestre. Novembro - 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                

 

      

              

               Figura 72. Imagem do Google Earth com localização da Ponta do Iaçá (Pedral Rio Negro em 2006). 
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Figuras 73 (acima) e 74 (abaixo). Paisagem de inserção da Ponta do Iaçá a partir do painel 4. 2010. 
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Figura75. Paisagem de inserção do grafismo isolado NW. 2010. 
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     Figura 76. Grafismo Isolado NW, plano horizontal. 2010. 
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Figura 77. Grafismo Isolado NW, olhando para o sítio a SE. 2010. 
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Figuras 78 e 79. Painel 5, Ponta do Iaçá, vista frontal a partir do rio (78) e Vista NW  

a partir do Painel 5. 2010 
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Figura 80. Painel 5, Ponta do Iaçá.  
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Figuras 81 e 82. Painel 5, Ponta do Iaçá, setor NW, e Plano de Segregação de  

        Unidade Gráfica. Cripto-Ícones. 2010. 
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Figuras 84 e 85. Grafismos do Painel 5, Ponta Iaçá. Cripto-ícones. 2010. 
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Figuras 86 e 87. Painel 5, Ponta do Iaçá, Setor SE, Cripto-Ícones. 2010. 
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Figura 88 Ponta do Iaçá, setor central da formação Painéis 6 e 7 e  detalhe no Grafismo Isolado  

e abrigado. 2010. 
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  Figuras 89 e 100 (abaixo). Grafismo Isolado e abrigado abaixo do Painel 7. 2010. 
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Figuras 91 e 92. Detalhe da morfologia e decalque digital do grafismo  

isolado e abrigado. 2010. 
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Figuras 93 e 94. Planos de contextualização geomorfológica para o painel 1,  

Ponta do Iaçá. 2010 e 2006. 
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Figura 95. Ponta do Iaçá, Painel 1. 2006. 
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Figura 96. Painel 1, decalque digital. 
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Figura 97. Painel 1, Ponta do Iaçá, detalhe setor SO do painel, no centro há um Cripto-Ícone (forma     

quadrada contendo antropomofo espiralado, compondo uma estrutura geral de face ou máscara). 2006. 
 

Figura 98.  Cripto-ícones e geométricos  reunidos no mesmo espaço gráfico. 2006. 
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Figuras 99 e 100 (abaixo). Detalhes da morfologia do grafismo segregado do painel 1. Planos      de 

evidenciação técnica e tafonômica. 2006. 
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Figura 101. Plano de Segregação de unidade gráfica, painel 1, Ponta do Iaçá. 2006. 

 

Figura 102. Setor NE do Painel 1. 2006. 
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Figura 103. Plano de segregação de unidade gráfica, setor NE, Painel 1. 2006. 

Figura 104. Plano de segregação Tecnica e tafonômica de detalhe morfológico da  figura 102. 2006. 
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Figura 105. Grafismo não-Identificado na base do setor NE do Painel 1, aparentemente apresenta uma    pintura 

dentro da parte gravada-intemperizada. 2006. 

 

Figura 106.  Grafismo ‘Isolado’ no topo do Painel 1, visto de baixo. 2010. 
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Figuras 107 e 108. Grafismo isolado no topo do Painel 1 em 2010 (acima) e em 2006 (abaixo). 
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 Figuras 109e 110. Vistas do setor SE da Ponta do Iaçá. 2006. 
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     Figura 111.  Grafismo geométrico isolado a SE (cripto-ícone). Ponta do Iaçá. 2006. 

    Figura 112.  Painel 4, Ponta do Iaçá. 2006. 
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Figuras 113e 114. Grafismos geométricos  e marcas adjacentes no Painel 4, Ponta do Iaçá. 
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     Figuras 115 e 116. Detalhes técnicos e tafonômicos em Grafismo geométrico 

        no Paine 4. Evidência de cronologia técnica. 
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Figuras 117 e 118. Detalhes técnicos, tafonômicos, e cronológicos das marcas no Painel 4. 
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    Figura 119. Painel 7, Ponta do Iaçá, espiral quádrupla ‘antropomórfica’ (Cripto-Ícone). 
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Sedimentar 
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Pedra da Vovó 1 e 2 - rio Jauaperi  

Figura 120. Pedra da Vovó 1, Vista NO  

 

Figura 121. Pedra da Vovó, rocha que empresta seu nome ao sítio. Vista SE. 
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Figura 122. Pedra da Vovó 1,  Rocha 1, de corpo inteiro. Escala humana: Sr. Dino, ‘piloteiro’ 

 e prático da expedição 2010. 
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Figuras 123, 124 e 125. Vista da Pedra da Vovó 1 (PV 1), a partir de PV 2. Formação ilhada no canal do 

Jauaperi; Imagem Google Earth  localizando o sítio; e Vista SE da Pedra da Vovó 1 (respectivamente). 
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 Figura 126. Painel 1 da Pedra da Vovó, primeiro zoomorfo ‘flautista’ identificado. 2008. 

 

Figura 127. Pedra da Vovó em negativo. 
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Pedra 128. Pedra da Vovó negativa com realces cromo-cronológicos. 

Figura 129.  Painel da rocha 1, Pedra da Vovó 1, decalque digital e cronologia hipotética. 

 

 

. 
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Figura 130. Plano detalhe de Espiral quadrangular na rocha 1, PV 1. 
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Figura 131. Pedra da Vovó 1, rocha 2, e vista SE da rocha 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132. Pedra da Vovó 1, Rocha 2, Zoomorfo, quadrúpede, provavelmente derivado de um modelo 

mammalia. 
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Figura 133. Pedra da Vovó 1, rocha 2, detalhe 

de interface antropo-zoomórfica. 

 

 

 

 

 

Figuras 134. Interface zoo-antropomórfica na 

rocha 2, Pedra da Vovó 1 e detalhe em 

negativo do ponto de contato gráfico. 
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Figuras 135 e 136. Pedra da Vovó 2, parte posterior (não visível do rio), painéis 6 e 7. 
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Figura 137.Antropomorfo costumizado portando objeto geomorficamnte situado.  
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Figura 138. Antropomorfo costumizado, no detalhe processo de desambiguação visual.  
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Figura 139. Antropomorfo Costumizado, Painel 6, Pedra da Vovó 2. Processo de desambiguação visual. 
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Figura 140. Pedra da Vovó 2, Painel 1. Zoomorfo quadrúpede, drivado de provavel modelo mammalia 

em interface com grafismo geométrico  

 

 

 
Figura 141. Decalque digital do painel 1, Pedra da Vovó 2. 
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Figura 142. Plano macro, de evidenciação  técnica e tafonômica  em detalhe morfológico das patas 

traseiras, de zoomorfo no painel 1, Pedra da Vovó 2.  

 

 

 
Figura 143. Aviforme pernalta. Pedra da Vovó 2, painel 5. 
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Figuras 144 e 145. Pedra da Vovó 2, painel 8. Dois geométricos e um cripto-ícone antropomórfico 

(costumizado). Geométrico da direita visivelmente mais recente. 
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Figuras 146, 147 e 148. Designs geomórficos (acompanhando contorno dos blocos), painéis 3 e 4, 

assemelham-se ao antropomorfo costumizado do painel 6. 
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.Ilha das Andorinhas 
 

 

Figura 149. Ilha das Andorinhas vista SE. 2010.  

Figura 150. Imagem do Google Earth mostrando o enclave de sítios graníticos abaixo da boca do Branco.  
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Figura 151. Imagem do Google Earth, aproximando no enclave granítico da boca do Branco. 

 

 

Figura 152. Ilha das Andorinhas, lado oeste. 
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Figura 153. Ilha das Andorinhas Setor SE. 2010, outubro. 

 

Figura 154.  Ilha das Andorinhas, Setor SE em 2008 (novembro). 
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Figura 156. Ilha das Andorinhas, setor SE, imagens das rochas 5 e 6. 2010. 

Figura 157. Mesma imagem em negativo. 
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Figura 158. Forma Zoomórfica complexa da rocha 5, setor SE, Ilha das Andorinhas. 

 

 

Figura 159. Unidade 

gráfica zoomórfica da 

Rocha 5. Pode se tratar 

uma forma flautista 

complexa. Ao menos 4 

estruturas cefálicas e dois 

pares de membros podem 

ser distinguidos. Atentar 

para estrutura linear que 

conecta o fucinho do 

zoomorfo superior à orelha 

ou chifre da estrutura 

cefálica da parte inferior. 
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Figura 160. Rocha 1, zoomorfo cervídeo, Setor SE, Ilha das Andorinhas. 

 

Figura 161. Rocha 1 em negativo, mostra parte reavivadas. 
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Figura 162. Plano geral perpendicular, rocha 4, setor SE, Ilha das Andorinhas. 
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Figura 163. Rocha 4, em perspectiva ascendente. 

Figura 164. Rocha 4, perspectiva descendente. 
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Figura 165. Rocha 4, plano de aproximação em perspectiva. 

 

Figura 166. Enquadramento perpendicular de interface flautista – passeriforme, e outras formas. 

 



93 
 

     

Figura 167. Plano detalhe da interface flautista-passeriforme em fotografia (2008) e em decalque digital. 

 

 

Figura 168. Interface Flautista- passeriforme na rocha 4, em 2010. 
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Figura 169. Por entre os blocos uma visão da rocha 4 e sua interface flautista-passeriforme. 2010. 

Figura 170. Segunda interface flautista – zoomorfo, rocha 4, setor  SE, Ilha das Andorinhas. 2010.  
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Figura 171. Plano em negativo da segunda interface flautista-zoomorfo, na rocha 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 172. Decalque digital das respectivos grafismos. 
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Figura 173.  Rocha 3,  setor SE, cena antropomórfica coletiva em contato corporal. (2008). 

 

Figura 174. Rocha 3, plano Detalhe de área com fratura recente danificando os grafismos. (2008) 
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Figura 175. Decalque digital da cena antropomórfica coletiva, onde contam-se, aproximadamente, 13 

indivíduos 

 

Figura 176. Rocha 7, setor NO, Ilha das Andorinhas. Segundo Flautista zoomórfico identificado 

(2010). 
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Figura 177. Rocha 7, Setor NO, Plano de aproximação ao grafismo em seu contexo litológico imediato. 

(2010). 

 

 

Figura 178. Decalque digital do zoomorfo 

flautista, da rocha 7, setor NO, Ilha das 

Andorinhas.  
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Figura 179. Zoomorfo Flautista da rocha 7, setor NO, na Ilha das Andorinhas. (2010). 



100 
 

 

Figura 180. Rocha 2, Ilha das Andorinhas, setor SE, Zoomorfos macro semi-realistas. (2010) 

 

 

Figura 181. Rocha 2 em negativo. 
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Figura 182.  Rocha 2, em negativo com realce cromático no que parece ser o primeiro momento gráfico. 

 

 

Figura 183. Rocha 2, em negativo, realce cromático diferenciando  segundo momento gráfico. 
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Figura 184. Rocha 2, em negativo, realce cromático diferenciando  terceiro momento gráfico que reaviva 

apenas os membros do zoomorfo central, e forma um grafismo geométrico. 

 

 

Figura 185. Decalque digital da rocha 2, cronologia cromática (mais escuro=mais recente). 
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Unini 2 

 

 

 
Figura 186. Imagem do Googler Earth mostrando a situação no baixo Unini. 

 

 
Figura 187. Sítio Unini 2, plano de contextualização geomorfológica. Primeira cachoeira subindo o rio, 

margem esquerda. Granito. 2010. 
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Figura 188. Plano de aproximação na rocha 1 de Unii 2. 

 

 
Figura 189. Rocha 1, Unini 2, enquadrando o painel. 2010. 
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Figura 190. Rocha 1, Unini 2 , em novembro de 2006. 

 

 
Figura 191. Rocha 1 em processo de desambiguação visual, contruíndo uma hipótese sobre as formas. 
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Figura 192. Limpando o ruído e individuando as figuras 

 

 
Figura 193. Rocha 1, setor O. 2006.  A escala está incorretamente posicionada sobre figuras mais antigas 

e quase invisíveis, é possível que o pesquisador não às tenha visto na ocasião. Em todo caso a fotografia 

permite detectarmos extra-sítio a existência de tais figuras.  
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Figura 194. Setor O, da rocha 1, Unini 2. 2010. 

 

 

Figura 195. Mesmo setor em 2006. 
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Figura 196. Cena com passeriformes, setor central do painel da rocha 1, Unini 2. 2006. 

 

197. Mesmo plano da cena em passeriformes em negativo. 
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Figura 198. Zoomorfo intrusivo na cena com passeriformes. 

 

Figura 199. Plano detalhe em zoomorfo, rocha 1, setor central do painel,  Unini 2. 
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Figura  200.  Rocha 2, Unini 2, contextualização do entorno imediato ao painel. 

 

Figura 201. Plano de aproximação em perspectiva SE-NO, rocha 2, Unini 2. 
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Figura 202. Plano quasi-perpendicular do painel da rocha 2, Unini 2. Figuras zoomórficas grandes.  

 

 

Figura 203. Mesmo plano em negativo, evidenciando diacronia na confecção do Painel. 
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Figura 204. Rocha 3 Unini 2. 2006. 

 

 

Figura 205. Cervídeo, rocha 3, Unini 2. 2006. 
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Unini 4 – Arenito - 2010 

 

Figura 206. Zoomorfo, quadrúpede, possível Mammalia. Unini 4, painel 3. 2010.  
 

Figura 207. Interface Zoomórfica, um quadrúpede, possível mammalia, e um passeriforme de bico longo. 

Unini 4, painel 2. 2010. 
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Figura 208. Plano detalhe do contato gráfico-tafonômico entre os zoomorfos, sugerindo que a cabeça do 

qudrúpede fratura os dígitos de um dos membros do passeriforme, este sendo portanto anterior ao 

quadrúpede. Unini 4, Painel 2. 2010.  

 

 
Figura 209. Aviforme pernalta executado em recesso isolado, distante de outras figuras. Unini 4. 
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Figura 210. Aviforme pernalta com detalhes anatômicos bem definidos. Painel 1, Unini 4. 2010. 
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Figura 211. Figura antropo-zoomórfica sáuria, identificada pela população local como jacaré (Cayman 

spp.). Painel 1, Unini 4. 2010. 
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Figura 212.  Painel 3, setor central, Unini 4. Detalhe de bacia polida sobre a qual uma forma gravada 

circular se situa. 2010. 
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Figura 213. Plano detalhe do Painel 3, onde há uma superposição entre a cauda do zoomorfo e a base da 

cabeça do serpentiforme 
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Figura 214. Figura antropomórfica no painel 2, Unini 4. 2010. 
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Figura 215. Aviforme pernalta, com detalhes anatômicos definidos, ‘bicando’ o corpo de um 

serpentiforme mais antigo.  Zoomorfo menor esquemático mais recente situa-se abaixo da cabeça do 

aviforme. 2010. 
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Figura 216. Interface interespecífica e diacrônica. Painel 2, Unini 4. 2010. 

 

 

 



122 
 

 

 

Figura 216. Aviforme Pernalta em postura alerta. Painel 2, Unini 4. 
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Figura 217. Plano em Perspectiva, cauda enrolada de serpentiforme. Painel 1 , Unini 4. 2010. 
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Figura 218.  Setor Leste do Painel 2.  Gravuras zoomórficas sobre bacia polida, e figura cefálica ao lado. 
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Figura 219. Grafismo  circular pedunculado com cúpulas, possível forma cefálica. Painel 2, Unini 4. 

2010. 

 

 

Figura 220. Fotografia noturna da mesma imagem. 2010. 
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Figura 221. Detalhe de superfície polida com gravuras zoomórficas no painel 2, Unini 4. 2010. 

 

Figura 222.  Detalhe de cabeça de serpentiforme com cúpula e polidores adjacentes. Painel 1, Unini 4. 

2010. 
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Estilo Unini - Granitos Diversos 

 

 

Figura 223. Andorinhas 1, Rocha 2, painel com  um ‘flautista naturalista’ e três antropomorfos 

esquemáticos conectados (observam-se outras figuras no entorno aparentemente antropomórficas, mas 

muito intemperizadas, mais antigas provavelmente, classificadas como NI). 2010. 

 

 

Figura 224. Plano aproximado do painel Flautista da Rocha 2, Andorinhas 1.2010. 
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Figura 225. Santa Helena, Rocha 4, painel zoomórfico com elemento ‘camelídeo’. 2010. 

Figura 226. Plano detalhe em forma camelídea, rocha 4, sítio Santa Helena. 2010. 
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Figura 227. Moura, rocha 9, diversas superposições e diversos índices de repatinação diferencial em que, 

pelo menos,  três momentos podem ser observados: um zoomórfico antigo, um geométrico posterior e um 

não – indígena recente. Entre eles outros momentos técnicos podem ser individuados, como por exemplo 

a estrutura gráfica de um flautista no canto direito do painel, situado entre o momento zoomórfico e o 

momento geométrico. 2010. 

 

 

Figura 228. Plano em negativo da rocha 9, Moura. 2010. 
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Figura 229. Moura, rocha 25. Interessante exemplar (antropo-[?]) zoomórfico aviforme em aparente vôo. 

Plano horizontal. 2010. 
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