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Resumo 

 

Esta pesquisa se propôs estudar os sítios arqueológicos com registros 

rupestres do Estado de São Paulo em dois aspectos: refletir sobre a razão da 

escassa bibliografia, documentação e registro deste tipo de sítio e analisar a razão 

da inexistência de áreas abertas à visitação para a sociedade. Busca-se dois 

objetivos principais: catalogar de forma sistemática os sítios rupestres do Estado, 

gerando dados consistentes para futuras pesquisas e interpretações da arte rupestre 

paulista, assim como propor um modelo de musealização baseado nos conceitos da 

Sociomuseologia. Nestes modelos, o processo museológico extrapola o edifício 

museu, e se apropria da perspectiva territorial, estabelecendo laços mais estreitos 

com a comunidade, priorizando a participação social e valorizando as diferentes 

dimensões da herança cultural. Para alcançar o primeiro objetivo foi realizado um 

levantamento bibliográfico dos sítios já estudados e os dados foram organizados em 

Fichas Cadastrais que contemplam informações sobre o sítio, os registros, a 

localização, o contexto no qual está inserido, além de dados para a formulação de 

propostas de musealização. O levantamento foi complementado com etapas de 

campo para atualização e produção de documentação fotográfica. Desenvolver uma 

proposta de musealização associada ao levantamento e catalogação dos Sítios 

Rupestres do Estado de São Paulo proporciona um passo em direção à 

democratização desse conhecimento e, por conseguinte, a sua preservação. 

 

 

Palavras Chave: Musealização da Arqueologia, Registros Rupestres, Catalogação 
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Abstract 

 

This research is aimed at investigating the archaeological sites with rock-art 

records from the State of São Paulo in two aspects: reflect on the reason for the 

scarce bibliography, documentation and recording of this type of site and analyze the 

reason for the lack of areas open to visitation for society. We search two main 

objectives: catalog in a systematic way the rock-art sites in the State, generating 

consistent data for future research and interpretations of rock art in São Paulo, as 

well as propose a musealization model based on the concepts of Sociomuseology. In 

these models, the museological process goes beyond the museum building, and 

appropriates the territorial perspective, establishing closer links with the community, 

prioritizing social participation and valuing the different dimensions of cultural 

heritage. To achieve the first objective was accomplished a bibliographic survey of 

sites already studied and the data were organized in Registry Form that include 

information about the site, the records, the location, the context in which it is inserted, 

and data for formulation proposals for museatization. 

The survey was complemented by the field data and photo documentation. To 

develop a proposal for musealization associated with surveying and cataloging of 

Rock Art Sites in the State of São Paulo provides a step toward the democratization 

of knowledge and therefore its preservation. 

 

 

Key-words: Archaeology‘s musealization, Registry, Rock-art records 
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Introdução 

 

Esta pesquisa se propôs a estudar os sítios1 arqueológicos com registros 

rupestres2 do Estado de São Paulo com o objetivo de ampliar a documentação e as 

análises sobre estas manifestações indígenas do passado. Buscou-se realizar um 

inventário dessas ocorrências de forma sistemática, problematizar sobre as 

potencialidades de visitação pública e indicar perspectivas de musealização. Esta 

escolha surgiu da constatação da escassa bibliografia, documentação e registro 

deste tipo de sítio no Estado; assim como, pela inexistência de áreas abertas à 

visitação para a sociedade. 

De acordo com a definição expressa na Carta para Proteção e a Gestão do 

Patrimônio Arqueológico do ICOMOS/ICAHM3 o 
 
patrimônio arqueológico compreende a porção do patrimônio material para o 
qual os métodos da arqueologia fornecem os conhecimentos primários. 
Engloba todos os vestígios da existência humana e interessa todos os 
lugares onde há indícios de atividades humanas, não importando quais 
sejam elas; estruturas e vestígios de todo tipo, na superfície, no subsolo ou 
sob as águas, assim como o material a ele associados (Carta de Lausanne, 
1990). 
 

Os registros rupestres constituem parte importante desse conjunto de 

vestígios, pois são considerados como ―forma de expressão simbólica das 

populações pré-históricas, englobando pinturas e gravações, executadas sobre 

suporte rochoso fixo, de qualquer natureza‖ (NETTO, 2001). Trata-se da reflexão de 

um tema especial, um ser humano dedicando seu tempo a preparar uma ferramenta 

ou um pigmento para registrar e comunicar algo, relacionado às mais diversas 

                                            
1
  Optamos por utilizar no presente trabalho o termo “sítios rupestres”, significando ”sítios arqueológicos com registros 

rupestres”. 
2
   O termo Registro Rupestre foi adotado por acreditar que o fato de se gravar ou pintar não é um ato simples, pelo 

contrário, é complexo e, na sua construção, demonstra mais do que uma imagem: é um registro do pensamento, das 
escolhas realizadas pelos sujeitos do passado para se comunicar. 

3
  Criado em 1964, o ICOMOS é uma organização civil internacional, o International Council on Monuments and Sites – 

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, ligada à UNESCO, tendo como uma de suas atribuições o 
aconselhamento no que se refere aos bens que receberão classificação de Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Atualmente é administrado por uma Secretaria Executiva sediada em Paris. O Comitê brasileiro do ICOMOS (associação 
civil, não governamental) foi fundado em 1978 no Rio de Janeiro, RJ, e sua sede atual é em Curitiba, PR. O ICAHM é o 
Comitê Científico Internacional sobre Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (International Committee on 
Archaeological Heritage Management) que aconselha o ICOMOS e o Comitê do Patrimônio Mundial sobre assuntos que 
dizem respeito a todos os aspectos da gestão de sítios arqueológicos e paisagens. Estes incluem a formulação e 
propagação de padrões e melhores práticas para as pesquisas arqueológicas e de gestão de recursos culturais. 
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questões como explicação de fenômenos naturais, transmissão de experiências, 

delimitação de territórios, homenagens, ritualizações, contagens, entre outros 

processos. 

Esses registros foram realizados para ter um significado, sendo um 

testemunho particular, entre os outros vestígios (BRUNO, 1984). Apesar de 

indecifráveis, permitem conhecer um pouco mais desse passado, quando se 

transformam em fonte de informação científica e parte de nosso referencial 

patrimonial. 

Os estudos em sítios rupestres podem ser desenvolvidos no próprio sítio ou 

em seu em torno. Podem envolver os registros em si, como estudos estilísticos ou 

técnicos, ou aprofundar o conhecimento em relação às chamadas ―tradições de arte 

rupestre‖, assim como questões do contexto arqueológico do sítio, suas relações 

com outros registros arqueológicos e formas de datações, estas últimas, geralmente, 

muito complexas. Outros estudos compreendem as formas de preservação e 

conservação dos registros e a apresentação didática e museológica do local.  

Com tal perspectiva, esta pesquisa abrange duas amplas problemáticas: 

catalogar, de forma sistemática, os sítios rupestres do Estado de São Paulo, 

gerando dados consistentes para futuras pesquisas e interpretações do tema no 

território paulista; e, propor um modelo de musealização que permita à população 

conhecer e se relacionar de forma mais próxima com esse patrimônio. Esse modelo 

baseia-se nos conceitos da Nova Museologia, no qual o processo museológico 

extrapola o edifício museu, e se apropria da perspectiva territorial, estabelecendo 

laços mais estreitos com a comunidade, priorizando a participação social e 

valorizando as diferentes dimensões da herança cultural (material e imaterial)4. 

Por musealização entende-se o processo constituído por um conjunto de 

fatores e diversos procedimentos que possibilitam que parcelas do patrimônio 

                                            
4  O patrimônio (herança) material é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza: 

arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Bens imóveis – núcleos urbanos, 
sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais – e móveis – coleções arqueológicas, acervos museológicos, 
documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Os bens culturais imateriais 
estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser das pessoas: conhecimentos 
enraizados no cotidiano das comunidades; manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; rituais e festas 
que marcam a vivência coletiva da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social; além de 
mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais. Fonte: 
http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura/patrimonio-brasileiro/material-e-imaterial. Acesso em 06 abr 2013. 

http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura/patrimonio-brasileiro/material-e-imaterial
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cultural se transformem em herança, na medida em que são alvo de preservação e 

comunicação. A Museologia se interessa, especialmente, em administrar e 

conservar a informação contida nos objetos e também em organizar novas maneiras 

de informação, por meio da elaboração de discursos expositivos e estratégias 

pedagógicas (BRUNO, 1996). 

A partir da década de 1960, com o advento da Nova Museologia, definida por 

uma Museologia de Ação, a função social do Museu passa a instrumento de 

desenvolvimento social e cultural, a serviço de uma sociedade democrática. Seu 

objetivo é que todos os grupos que existem no âmbito do Estado-Nação tenham os 

mesmos direitos e possibilidades de preservar, valorizar, utilizar e difundir sua 

própria cultura (SOARES, 2006). 

Portanto, se a intenção da pesquisa é integrar o patrimônio constituído pelos 

sítios arqueológicos com registros rupestres à identidade local, tornando-o acessível 

ao público, de forma a garantir sua preservação, estamos tratando, então, de uma 

área disciplinar específica da Nova Museologia, a Sociomuseologia, que trabalha 

de forma interdisciplinar e objetiva o desenvolvimento das comunidades onde atua. 

Por sua vez, a preservação é entendida aqui como uso qualificado desse patrimônio, 

pressupondo socialização e inclusão social (MORAES, 2009). 

Trata-se, porém, de um embate complexo, se pensarmos em aportes teóricos: 

agrupar num mesmo cenário dois pontos praticamente opostos. De um lado, os 

estudos voltados para os registros rupestres no Estado, e quiçá, de forma geral, 

presos a interpretações de correntes teóricas que não estão abertas à subjetividade; 

os quais trabalham com generalizações e padrões de ocorrência dos vestígios 

passados, ficando de lado as ações contemporâneas, seus usos e significados. De 

outro, a Sociomuseologia, que trabalha de forma interdisciplinar, integrando o 

passado e o presente, para refletir o futuro. 

Contudo, para se viabilizar a elaboração de processos museológicos que 

visem à proteção, à interpretação e à comunicação desse patrimônio, permitindo que 

essa referência cultural tenha significado para as gerações do presente e futuras, 

torna-se necessário que os próprios pesquisadores reconheçam os diversos olhares 

capazes da arqueologia, introduzidos pelas arqueologias pós processuais que 

aceitam a falta de consenso nas interpretações do passado (WICHERS, 2010).  
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Com isso, abre-se o leque para se buscar perspectivas museológicas que 

integrem o passado, em suas diversas possibilidades, e o presente, em um mesmo 

quadro de socialização; pois o trabalho in loco dos sítios rupestres abarca tanto os 

registros realizados no passado, quanto o seu uso atual, além de seus diversos 

significados, para todos os públicos que os contemplam.  

Para o presente trabalho, a proposta museológica foi elaborada para o Sítio 

Arqueológico Toca da Paineira, localizado no município de Bragança Paulista. Trata-

se de um abrigo sob rocha, implantado em meia encosta de morro, em que estão 

gravados impressionantes registros em bloco granítico. O local foi sucessivamente 

ocupado, desde os tempos remotos por grupos indígenas, até tempos mais recentes 

por caçadores, grupos de religiosos e visitantes curiosos em conhecer as inscrições 

ou a incrível paisagem do local.  

O município já conta com um sistema de preservação da identidade local, 

tanto cultural como natural, porém a Arqueologia ainda é um tema tímido e porque 

não dizer excluído? Essa indagação surge quando se percebe que a única 

referência encontrada sobre o passado indígena local está visível na última sala, no 

subsolo do Museu Municipal Oswaldo Russomano, na forma de uma canoa de um 

só tronco de árvore proveniente de pesquisas arqueológicas na região, realizadas 

pelo arqueólogo Gilson Rambelli na década de 1990. 

Socializar esse patrimônio é dever dos pesquisadores, por isso a opção em 

integrá-lo à identidade local, tornando-o acessível ao contato com o público, de 

forma a garantir sua preservação.  

Para o público geral, os registros rupestres são muitas vezes descritos como 

―desenhos de índios‖, e outras tantas, acompanhadas pelo que se entende que seja, 

como ―calendário‖, ―contagem‖, entre outros significados. Para os pesquisadores, 

por exemplo, tais registros podem ser descritos como camadas superpostas 

realizadas por grupos diferentes, que viveram em períodos diferentes e dividiram o 

mesmo local. Nota-se que cada um, com sua interpretação, dá conteúdo à 

elaboração de discursos possíveis e alternativas de exposições desses patrimônios, 

ressignificando-os. 



18 

 

Para Guarnieri (1990, p. 7) a Museologia é a ciência do fato museológico e 

este é a relação profunda entre o Homem, sujeito que conhece, e o Objeto, parte da 

Realidade à qual o Homem também pertence e sobre a qual tem o poder de agir. 

Esse abandono do passado local e o desprezo pelas manifestações culturais 

nativas são decorrentes de uma colonização baseada no poder e na posse. Como 

afirma Bruno (1999, p. 20), 
 
sobre os vestígios pré-coloniais acumularam-se várias camadas de 
sedimentos, ao longo desses quase quinhentos anos de ocupação 
estrangeira neste território, e que os arqueólogos vêm coordenando 
incessantes projetos de pesquisas em campo e laboratório, ao longo de 
mais de um século, com o objetivo de trazer à luz as marcas da vivência 
que esses grupos humanos deixaram. 
 

Analisando a situação, na mesma obra, essa autora afirma que a 

estratigrafia5 do abandono é responsável pelo esquecimento das fontes 

arqueológicas e pela sua circunscrição no terreno das memórias exiladas. Isso fica 

claro quando vemos que a história do Brasil está baseada em fatos escolhidos por 

aqueles que dominavam, abandonando e excluindo o passado local dos indígenas 

considerados selvagens, sem alma, que necessitavam de salvação e educação. 

Podemos perceber que esse posicionamento em relação à compreensão da 

história nacional se traduz no dia-a-dia do nosso povo, agravado pelas ações dos 

arqueólogos que evitam a presença das pessoas nas pesquisas arqueológicas, 

criando assim barreiras nas construções do conhecimento e sentimento de 

pertencimento por esse patrimônio, por vezes totalmente desconhecido. 

Entretanto, a publicação da Portaria IPHAN nº 230/02 contribuiu para o 

aumento dos programas de socialização do patrimônio arqueológico, pois 

normatizou a pesquisa arqueológica no âmbito de estudos de impacto e de 

licenciamento ambiental e determinou a obrigatoriedade de Programas de Educação 

Patrimonial a serem realizados nos projetos de salvamento arqueológico6. Porém, a 

                                            
5   Ciência que trata da formação e disposição dos terrenos estratificados; é o ramo da geologia que estuda os estratos ou 

camadas de rochas, buscando determinar os processos e eventos que as formaram. Basicamente segue o princípio da 
sobreposição das camadas. 

6
  Cabe destacar que a Portaria IPHAN n

o
 230/02, de 17-12-2002, está atrelada a duas outras normas legais: a Resolução 

Conama n
o
 001/86 que instituiu efetivamente a avaliação dos impactos ambientais como um dos principais 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, englobando o patrimônio cultural nessas avaliações e 
conseqüentemente, as evidências arqueológicas; e a Portaria SPHAN n

o
 07/88 que normatizou e legalizou as ações de 

intervenção e resgate junto ao patrimônio arqueológico nacional (MORAES, 2009, p.59). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrato_geol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_da_sobreposi%C3%A7%C3%A3o_das_camadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_da_sobreposi%C3%A7%C3%A3o_das_camadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_da_sobreposi%C3%A7%C3%A3o_das_camadas
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reflexão deve se dar em torno de como esse patrimônio está sendo socializado. 

Qual linguagem está sendo utilizada? Como os processos de comunicação 

museológica estão sendo concebidos? 

A partir da constatação de que a comunicação, em suas diferentes 

linguagens, é um suporte fundamental para a transmissão de ideias, elaboração de 

conceitos, construção de imagens e apresentação de objetos, contextualizando o ser 

humano em seu meio natural e cultural, considera-se relevante utilizá-la (pensá-la) 

como meio (mídia) viabilizador de um processo de preservação (BRUNO, 1999). 

Por isso, a reflexão sobre o modo como esse patrimônio está sendo 

comunicado é essencial. Ao elaborar essa Comunicação, o pesquisador está 
elaborando formas de se administrar a memória ou manipular as referências 

patrimoniais - a partir de objetos, coleções e acervos. Para tanto, necessita-se de 

um domínio seguro de métodos e técnicas de conservação da materialidade e da 

retenção documental dos sentidos e significados destas evidências materiais da 

cultura. Do mesmo modo, o gerenciamento do equilíbrio entre os objetos expostos e 

as inúmeras possibilidades de linguagem de apoio - com o objetivo de propor um 

discurso expositivo - representa uma grande potencialidade de intervenção na vida 

do público (BRUNO, 1999). 

Diante do exposto, o objetivo geral da pesquisa foi a produção de um 

Catálogo dos Sítios Rupestres do Estado de São Paulo. Acreditando-se que apenas 

conhecendo a cena rupestre estadual seria possível estabelecer os caminhos para 

se alcançar o objetivo principal, a proposta de musealização envolvendo os sítios 

rupestres. 

Especificamente, num primeiro momento, buscou-se realizar o levantamento 

de pesquisas com sítios rupestres no Estado de São Paulo, atualizando o mapa de 

distribuição, cadastro e documentação dos sítios de forma sistemática, e o 

diagnóstico dos estados de conservação. Em seguida, utilizando o caso do Sítio 

Rupestre Toca da Paineira, localizado no município de Bragança Paulista, foi 

proposto um modelo de musealização que integre o sítio arqueológico como parte 

do conjunto de bens patrimoniais reconhecidos pela sociedade. 
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Para se chegar aos objetivos foram estabelecidos quatro caminhos principais, 

a saber: 

1. Levantamento bibliográfico/documental 

A base inicial do levantamento referente aos sítios rupestres do Estado de 

São Paulo foi construída por meio dos estudos de Souza (2006) e Zanettini 

Arqueologia (2007a), os quais deram origem ao Mapa 1 apresentado na Prancha 1. 

Concomitantemente ao levantamento dos sítios no Estado de São Paulo foi 

realizado um panorama das pesquisas arqueológicas em sítios rupestres no Brasil 

para situar a área delimitada dentro do cenário brasileiro, identificando similaridades 

e diferenças. 

Especial atenção foi dada ao aprofundamento teórico e metodológico nas 

duas áreas do conhecimento (Arqueologia – Sítios Rupestres / Museologia – 

Musealização da Arqueologia) para pautar de forma correta os estudos desta 

pesquisa. 

 A retomada das documentações provenientes dos trabalhos citados permitiu 

uma analise de forma conjunta dos sítios e maior domínio dos dados para 

elaboração do catálogo dos sítios rupestres do Estado de São Paulo. 

 

2. Pesquisa de campo - coleta, organização e análise de dados 

Complementação e atualização dos dados com visitas aos sítios identificados 

e localizados. 

A metodologia proposta para elaboração do registro baseou-se nas 

proposições usadas atualmente no Parque Nacional (Parna) Serra da Capivara 

(Guidon 2007) e nas proposições de Leroi-Gourhan (1955), adaptados ao Brasil por 

Guidon (1975) e Colombel (1977), os quais incluem, segundo Caldarelli (1980): 

 Localização do sítio com GPS (Sistema de Posicionamento Global); 

 Cobertura fotográfica dos painéis e das figuras; 

 Registro em fichas. 
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Essa metodologia foi estabelecida a partir das análises realizadas às 

proposições acima citadas, em função dos objetivos do presente trabalho e das 

possibilidades que viabilizassem sua realização. 

Os dados obtidos, relativos aos sítios rupestres do Estado, foram reunidos em 

um banco de dados com informações gerais para cada sítio, a saber: Sítio; Sigla do 

Sítio; Município; Coordenadas UTM; Água mais próxima; Implantação; Vegetação no 

entorno; Morfologia do sítio, Documentação visual; Dimensões dos painéis; 

Descrições dos registros (não enquadrando nessa categoria as tradições); 

Referências Bibliográficas e Observações. 

 

3. Estudos de experiências museológicas 

O levantamento das ações museológicas envolvendo sítios rupestres no 

Brasil e no exterior foi fundamental para fornecer dados sobre os procedimentos de 

salvaguarda e comunicação existentes atualmente, e elucidar questões importantes 

para a elaboração da proposta. 

 

4. Concepção do programa museológico 

A proposta de musealização foi baseada nas perspectivas adotadas e levou 

em consideração a realidade da região escolhida - município de Bragança Paulista - 

e os interesses locais para que o pressuposto da Sociomuseologia fosse realmente 

colocado em prática. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 1 

Mapa do Estado de São 
Paulo com os municípios 
onde foram identificados 
sítios arqueológicos com 
registro rupestre, 
conforme estudos de 
Souza (2006) e Zanettini 
Arqueologia (2007a). 

Fonte: SOUZA, 2006; ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2007a. 
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A organização da Dissertação foi pensada de maneira a expor as pesquisas 

arqueológicas em sítios com registros rupestres e sua socialização no cenário amplo 

brasileiro, para em seguida focar na área delimitada para pesquisa, no caso, o 

Estado de São Paulo, ampliando nessa perspectiva, esse conhecimento regional. 

Baseado nesses cenários, o estudo procurou obter conteúdo para dialogar com as 

fontes escolhidas e chegar ao objetivo de elaborar uma proposta de musealização. 

Na Introdução, apresentamos de forma detalhada a proposta da pesquisa, as 

escolhas feitas, os métodos utilizados, as fontes pesquisadas, os objetivos e 

direcionamentos do trabalho. 

Intitulado ―Conhecendo a Realidade Rupestre Brasileira‖, o Capítulo 1 versa 

sobre o cenário das pesquisas rupestres no território nacional e suas experiências 

de gestão e socialização. Para isso, optamos por subdividí-lo em dois itens: o 

primeiro, ―As pesquisas rupestres no Brasil: Alguns apontamentos‖ apresenta 

importantes momentos da trajetória da pesquisa arqueológica nesse tipo de sítio em 

diversas áreas do Brasil, seus autores, suas preocupações conceituais e suas 

contribuições para o conhecimento do tema; o segundo, ―A socialização dos 

Registros Rupestres‖, sintetiza experiências colocadas em prática que contribuem 

para a preservação, conservação e socialização desse conhecimento em diversas 

áreas do território nacional. 

Para esmiuçar o conhecimento produzido na área, buscando ampliá-lo como 

forma de possibilitar novos estudos, desenvolvemos três itens no Capítulo 2, 

intitulado ―Expondo o Cenário Rupestre do Estado de São Paulo‖: em ―Desvendando 

os Registros Paulistas‖ é esboçado o quadro das pesquisas rupestres no Estado, 

seus autores e o conhecimento gerado; o segundo, ―Estabelecendo Formas de 

Trabalho‖ determina as escolhas da pesquisa, seus métodos de trabalho e 

conceituação teórica; e, por fim, ―Diagnóstico dos Registros Rupestres no Estado‖ 

lista os patrimônios do Estado identificados e revisitados pela pesquisa. 

O Capítulo 3, ―Refletindo sobre a Musealização‖, demonstra os caminhos 

trilhados na busca da elaboração da proposta, expostos de duas formas: 

―Fundamentando ideias‖ elenca a fundamentação teórica utilizada para adquirir o 

conhecimento necessário para elaboração de uma proposta coerente, objetiva e 
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significativa; e, ―Olhando experiências‖, caminha sobre práticas realizadas, 

analisando implantação, fluxo, comunicação, objetivos e atuação dos espaços 

organizados dentro do contexto social. 

No Capítulo 4, ―Construindo a Proposta de Musealização‖, são organizados 

os conhecimentos adquiridos ao longo das práticas realizadas para se estruturar a 

proposta, definindo, no primeiro item ―Apontamentos para Diversas Musealizações‖, 

expondo as potencialidades e problemas verificados nos espaços visitados; e, no 

segundo, ―Musealizando o Sítio Toca da Paineira‖, a proposta elaborada em seus 

detalhes e objetivos. 
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Capítulo 1 – Conhecendo a Realidade Rupestre Brasileira 
 

Espalhados pelo território brasileiro, às margens de rios, riachos e torrentes, 
encontram-se gravuras dos antigos povoadores do território. (...) podem 
variar de técnica, tamanho e forma, mas sempre despertam a curiosidade e a 
imaginação do observador (HETZEL, NEGREIROS, GASPAR, 2007, p. 148). 

 
 

Neste capítulo, será apresentado o cenário das pesquisas rupestres no 

território nacional e suas experiências de socialização, preservação, conservação e 

comunicação desse patrimônio. O entendimento desse cenário contribui para uma 

melhor avaliação da situação atual das pesquisas e dos resultados alcançados com 

as formas de trabalho estabelecidas nas diversas áreas do país e os 

desdobramentos dessas pesquisas em diversas formas de socialização desse 

patrimônio.  

Para isso o capítulo foi subdividido em dois itens. No primeiro, é traçado um 

panorama das pesquisas em sítios rupestres no território nacional, apontando alguns 

momentos considerados fundamentais nesta trajetória, como as primeiras citações 

sobre registros rupestres em documentos oficiais, as primeiras metodologias 

adotadas, seus desenvolvimentos e problemas, além dos pesquisadores que 

contribuíram para a aplicação da pesquisa, indicando ações necessárias e 

resultados obtidos. No segundo, são sintetizadas as experiências realizadas em 

diversas porções do território brasileiro no sentido da gestão dos sítios e seu uso 

público, a socialização desse conhecimento realizado das mais diversas formas, 

levando-se em conta a realidade do local e os recursos necessários, a forma criativa 

de driblar as dificuldades e elaborar ações de conservação e preservação, contando 

muitas vezes com a participação da população local e contribuindo com um 

desenvolvimento sustentável. 

 

1.1. As Pesquisas Rupestres no Brasil: Alguns apontamentos 
 
 
Embora seja cedo para emitir juízo sobre a significação dos letreiros 
lapidares no Brazil, a verdade é, que cumpre investigar, e investigar com 
empenho sobre a sua natureza, afim de que se nos descortine esse 
caliginozo passado, tam manifestamente indicado n‘esses admiráveis 
monumentos. (ARARIPE, 1887, p. 219). 
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Quando os colonizadores portugueses aqui chegaram, o território hoje 

brasileiro, já estava ocupado por aproximadamente 8 milhões de indígenas, 

agrupados em mais de mil povos distintos (MOURA, 2006). Estes povos disputavam 

os melhores nichos ecológicos, se alojavam, desalojavam e realojavam, 

incessantemente (RIBEIRO, 2006a). Mantinham seus hábitos, costumes; produziam 

seus utensílios, suas moradias, seu espaço; relacionavam-se entre si e com a 

natureza, criando e alterando a paisagem. As inscrições rupestres são marcas 

destas ações. A escolha do suporte, a preparação das tintas, a procura das 

matérias-primas, a elaboração dos pigmentos, e o mais importante, o ato 

empreendido para criar seu registro. 

Os vestígios indígenas raramente eram reconhecidos pelos viajantes, quando 

sim, eram coletados e inseridos nas instituições de História Natural ou Belas Artes, 

como curiosidades. Mas os registros rupestres eram sempre notados, pois os 

intrigavam. Um dos mais antigos casos mencionado no Brasil data de 1598, citado 

pelo então governador da Paraíba, Feliciano de Carvalho: 
 
... andando Feliciano Coêlho de Carvalho, capitão-mor que foi da dita 
capitania pela mesma serra, fazendo guerra ao gentío Petiguar, aos 29 dias 
do mês de dezembro do ano de 1598, se achara junto a um rio chamado 
Arasoagipe, que, por ir então sêco, demonstrava sòmente alguns poços de 
água, que o calor do verão não tinha ainda gastado, (...) e ali por tôda a 
redondeza que fazia na face da pedra se achavam umas molduras, que 
demonstravam, na sua composição, serem feitas artificialmente. (...) Em 
uma das partes estavam uma rosa mal clara, porque parecia estar gastada 
de tempo, e logo adiante estavam outras nove mossas semelhantes à 
primeiras, e, por tôda a redondeza da cova se viam pintadas outras seis 
rosas, e na pedra, que se assentava em meio das duas, estavam vinte e 
cinco sinais ou caracteres (...), pelo que noto dêsses sinais que me 
amostrais, que devem de ser caractéres figurativos de coisas vindouras, 
que nós não entendemos porque não me posso persuadir que a natureza 
esculpisse de por si êsses pontos, rosas e demais coisas, sem intervir a 
indústria humana (BRANDÂO, 1956). 
 

Outro destaque que damos no quadro inicial de levantamento dos registros 

rupestres é o apresentado por Sanjad (2011), quando relata que Ferreira Penna7 

realizou uma viagem ao Xingu em 1879 na qual fez uma boa coleção de amostras 

de rochas, de objetos arqueológicos e etnográficos. Porém, sua principal descoberta 

foi um grande paredão rochoso esculpido e pintado por antigos índios, localizado na 

                                            
7
  Domingos Soares Ferreira Penna (1818-1888) foi o fundador do Museu Paraense em 1866, e atuou como naturalista-

viajante do Museu Nacional entre 1872 e 1884. 
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cachoeira Itamaracá, a primeira que se interpõe no baixo curso do Xingu. Ferreira 

Penna teria coletado uma amostra da rocha e enviado a Ladislau Netto8, informando 

sobre uma pedra grande, polida com um quadro de figuras simbólicas levemente 

esculpidas e tintas de amarelo. Os estudos de Sanjad (2011) ressaltam que para 

uma época em que as cidades perdidas ocupavam lugar de destaque nas 

preocupações dos intelectuais, essa descoberta foi considerada surpreendente. 

Ferreira Penna teria procurado por Alencar Araripe9 em 1885, que na época 

preparava um estudo chamado Cidades Petrificadas e Inscrições Lapidares no 

Brasil, mas que, segundo consta, Araripe teria se limitado a fazer divagações sobre 

os significados do achado, sem visitá-los. 

Para Edithe Pereira (2009, p. 334) a publicação de Araripe foi: 
 
la primera síntesis sobre el arte rupestre de Brasil (...). Además de 
evidenciar el gran número de lugares con pinturas y grabados rupestres, 
también enfatiza la necesidad de estudios detallados sobre esos registros 
por tratarse de antiguos vestígios culturales del hombre. 
 

A publicação de Araripe (1887) também foi discutida por Alfredo Mendonça de 

Souza, em seu artigo História da Arqueologia Brasileira, publicado em 1991, que a 

enfatiza como o primeiro rol mais extenso que apresenta sítios com arte rupestre no 

Brasil, apesar de ser uma cópia expurgada das anotações do Padre Francisco Telles 

de Meneses com acréscimos de diversos outros autores. Segundo Souza, esta 

publicação fortaleceria a ideia da busca por cidades perdidas populares nos 

primeiros quartéis do século XX (SOUZA, 1991).  

Desde então, a bibliografia sobre o tema vem se ampliando, sendo estes 

vestígios encontrados em diversas regiões do Brasil (PROUS, 1992). Estas 

publicações explicitam as diferentes noções que permeavam o imaginário da 

intelectualidade do período sobre o indígena que ocupava nosso território, 

demonstrando por vezes acharem ser fruto do ócio do indígena, por outras, serem 

tão sofisticadas que poderiam ser de outras civilizações (GASPAR, 2003). 

Nesse período inicial, anterior à sistematização das pesquisas efetivamente 

desenvolvidas com metodologias apropriadas e por profissionais da área, é 
                                            
8
  Ladislau de Souza Mello Netto (1838-1894), botânico, foi diretor do Museu Nacional entre 1874 e 1893. Organizou a 

Exposição Antropológica de 1882, considerada “auge” da Musealização da Arqueologia no período, para alguns 
estudiosos é o “pai” da Arqueologia Brasileira (WICHERS, 2010). 

9
  Tristão de Alencar Araripe (1821-1908), escritor, magistrado, jurista e político brasileiro. 
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importante destacar que os estudos arqueológicos eram realizados por profissionais 

de outras áreas, viajantes, curiosos, amadores, enfim, pessoas que pertenciam a 

uma classe social elitizada, detinham o conhecimento de suas áreas de atuação e 

se interessavam em buscar a história sobre o passado. 

O médico alemão Carlos Ott (Karl Borromaeus Ott), um arqueólogo amador, 

com importante atuação na arqueologia baiana, entre os anos de 1940 e 1960, 

utilizava seu tempo livre para realizar pesquisas com um viés pouco científico. Seus 

trabalhos redundaram em dois livros: Vestígios de cultura indígena no sertão da 

Bahia, de 1945, e Pré-história da Bahia, de 1958. Nessas obras, segundo Costa 

(2005), Ott apresenta informações referentes a três sítios de representações 

rupestres que, de tão fortuito e vago, quase não auxiliam a pesquisa, porém, na 

publicação de 1958, Ott enfatiza o sítio de Buraco D‘Água, localizado em Campo 

Formoso na Bahia, e apresenta uma quantidade maior de dados, bem como 

reproduções não contextualizadas do sítio e dos painéis. 
 

 
Figura 1.  Imagens dos registros rupestres localizados no sítio Buraco 

D’Água, município de Campo Formoso, Bahia, publicadas por 
Carlos Ott em 1945, conforme COSTA, (2005, p. 54). 

 

Outro pesquisador de destaque no período é José Anthero Pereira Junior, que 

publicou vários e importantes artigos discutindo e analisando registros rupestres em 

todo território nacional, assim como no Peru, México, Ilha de Páscoa, entre outros. 

Suas publicações atingiam não somente artigos de revistas da área como também 

jornais de circulação, como o Estado de São Paulo, atingindo um público maior e 

despertando mais curiosidade e atenção aos achados. Para Souza (1991, p. 89),  
 
Anthero dedicou substancial parte de seus esforços à arte rupestre, 
refutando as teorias que lhe atribuíam origens míticas — fenícios, 
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holandeses, ciganos, Atlântida, etc — e classificando-a quanto à técnica e 
ao estilo, propondo metodologia analítica que, em suas linhas gerais, ainda 
está em uso na atual idade. 

 

Em artigo publicado na Revista do Arquivo Municipal de São Paulo em 1943, 

Pereira Junior defende não ter uma ideia preconcebida dos registros e sim o objetivo 

de aplicar o rigor que a ciência exige. Para ele, os registros rupestres estão 

esparsos: 

pelo sertão ou litoral, gravadas ou pintadas nos desfiladeiros, nos rochedos 
alcantilados, nas margens rochosas das cachoeiras estuantes ou das 
corredeiras vorazes. Estão elas, também, no recesso de cavernas, nos 
pedrouços aflorantes de sítios ínvios e, algumas mesmo, gravadas em 
pedras soltas que por aí existem, perdidas umas, enriquecendo outras 
mostruários de museus ou coleções de particulares. Sinais de comunicação 
de índio para índio, inscrição de finalidade funerária ou mágica, registro de 
fatos de importância, assinalamento de roteiros, caracteres de escritura de 
povos em migração ou em fuga, lá estão as itacoatiaras pré-históricas, 
sagradas pelos séculos, enigmáticas, fascinadoras pelo mistério. No 
entanto, como fizemos notar, muitos estudiosos, e entre êles alguns de 
grande valor, como KOCK GRÜMBERG e ALFREDO DE CARVALHO, não 
lhe emprestaram a importância que merecem como monumentos 
arqueológicos que são, pelo que, não é de estranhar que muitos dêles 
tenham desaparecido sob a marreta sacrílega do calceteiro. Felizmente 
muitas Itacoatiaras perduram ainda, escapas da insânia humana ou da ação 
das intempéries (PEREIRA JUNIOR, 1943, p. 201). 

 

É possível perceber que além de defender os registros como comunicação, 

ele ainda avalia as inúmeras possibilidades de interpretação, assim como o olhar de 

outros pesquisadores sobre este patrimônio, e como se colocam em favor de sua 

preservação, mesmo sem utilizar estes termos.  

É importante destacar que a preocupação com preservação do patrimônio já 

fazia parte das discussões políticas do período, iniciadas na década de 20, alertando 

para a ameaça de perda de monumentos pelos modernistas, incentivando a criação, 

primeiro, das Inspetorias Estaduais dos Monumentos Históricos e, na década 

seguinte, abrindo espaço para a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – SPHAN, atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN (FONSECA, 2005). 

No artigo ele ainda enumera autores e locais com descrições de registros e 

suas determinadas análises, assim como locais de registros pintados ou gravados 
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que foram destruídos. Como exemplo cita um trecho de Annibal de Mattos10 que 

descreve que Barbosa Rodrigues em 1877, mesmo protestando sobre a devastação 

em determinada área ela continuou. Dentre os autores citados por Pereira Junior, é 

enfático ao citar o Padre Francisco de Meneses, que a seu ver prestou notável 

serviço à arqueologia brasileira, localizando e descrevendo muitas inscrições 

lapidares existentes nos sertões do norte do país, localizadas em peregrinações 

fatigantes por propósitos de cobiça (PEREIRA JUNIOR, 1943). 

A Pedra do Ingá é o sítio rupestre mais citado neste período e aparece em 

vários artigos. Está localizado no município de Ingá, no Estado da Paraíba, a 109 km 

da capital João Pessoa e foi o primeiro monumento arqueológico tombado pelo 

SPHAN, em novembro de 1944. No mesmo ano, Pereira Junior escreve um estudo 

particularizado de alguns sinais deste sítio em comparação com sinais vistos na Ilha 

de Páscoa, apresentando um quadro comparativo com os sinais correspondentes 

dos dois locais e suas descrições e observações. 

 
Figura 2. Quadro comparativo de sinais rupestres da Itaquatiara do Ingá e da 

Ilha de Páscoa. Fonte: PEREIRA JUNIOR, 1944a, p. 3. 

 

                                            
10 Ver Annibal de Mattos. Pré-história Brasileira. Editora Nacional, 1939, p. 241. 
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No livro Introdução ao Estudo da Arqueologia Brasileira, publicado em 1967, 

Pereira Junior relata um dos nossos sérios problemas até os dias atuais. Segundo 

ele, Alberto Childe, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, pensou em formar uma 

equipe para registrar as inscrições dos grandes rios do país, porém, ―infelizmente, 

devemos declarar, por falta de apoio oficial, ou seja, carência de verba, isso não 

pôde ter realização‖ (PEREIRA JUNIOR, 1967, p. 170). Também dedica análise 

especificamente aos registros rupestres paulistas, apresentando que a raridade dos 

registros no Estado se dá pela destruição da camada superficial do suporte rochoso 

devido à composição natural da rocha, assim como a exploração industrial no 

território. Ele continua fazendo referência a um afloramento de rocha basáltica em 

Piracicaba, na qual se achavam gravadas figurações de origem indígena, mas que 

foram utilizadas como matéria-prima para a construção de muro de arrimo. Segundo 

ele, pouco foi possível salvar desse sítio, porém a pouca informação obtida foi da 

mais alta importância (PEREIRA JUNIOR, 1967). 

Na década de 1950, iniciou-se a criação de centros específicos geralmente 

vinculados a instituições universitárias nos quais, com a ajuda de profissionais 

estrangeiros, seria formada a mão-de-obra especializada para atuar no 

desenvolvimento das pesquisas arqueológicas. Entre os pesquisadores estrangeiros 

é possível destacar os americanos Betty Meggers e Clifford Evans, assim como a 

francesa Annette Laming-Emperaire, como aqueles que tiveram maior influência na 

formação dos arqueólogos brasileiros. 

Evans e Meggers idealizaram o Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas (PRONAPA11), que durou de 1965 a 1971, com o objetivo de 

promover o levantamento dos sítios arqueológicos brasileiros, visando à elaboração 

de um quadro cronoespacial das culturas pré-históricas. Porém, esse programa 

sofreu duras críticas, pois proporcionava uma visão geral imediata, mas era muito 

superficial na construção do conhecimento científico. 

Na década de 1960 são realizados os primeiros levantamentos sistemáticos, 

particularmente nos Estados das Regiões Sul e Sudeste do Brasil, com pesquisas 

                                            
11

  Financiado pelo Smithsonian Institution de Washington, EUA e por instituições brasileiras. 
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de Rohr e Piazza em Santa Catarina, Mentz-Ribeiro no Rio Grande do Sul, Desidério 

Aytai em São Paulo e Blasi no Paraná (PROUS, 1992). 

Outra importante atuação no campo das pesquisas com sítios de registros 

rupestres é do espanhol Valentin Rafael Simon Joaquim Calderón de La Vara 

(Valentin Calderón), na arqueologia baiana dos anos 60. Ligado à Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) e associado ao PRONAPA, realizou inúmeros 

levantamentos, prospecções e escavações em sítios pré-coloniais. 
 
A contribuição de Valentin Calderón à arqueologia baiana não é pequena. 
Podemos dizer que foi ele quem efetivamente assentou as bases para o 
desenvolvimento da arqueologia científica no estado; até hoje, quarenta 
anos depois, seus trabalhos são referências aos estudos das populações 
pré-coloniais do Nordeste (COSTA, 2005, p. 55). 
 

Em 1970, Desidério Aytai publica um artigo, na revista da então Universidade 

Católica de Campinas12, que oferecia uma interpretação estruturalista das gravuras 

rupestres localizadas em Itapeva/SP (Abrigo Itapeva). Essa interpretação era 

convergente com as teorias de Laming-Emperaire e Leroi-Gourhan que se 

esforçavam para formular novos caminhos de interpretação para os registros pré-

históricos, abrindo novas perspectivas, situando-as como códigos de comunicação 

gráfica representativas de mitos e rituais (PROUS, 1992; GUIDON, 2003). 

No entanto são as ações das Missões Franco-Brasileiras em Lagoa Santa/MG 

e São Raimundo Nonato/PI, no início da década de 1970, que dão impulso às 

pesquisas sistemáticas. Essas ações se multiplicam em diversos estados brasileiros 

com pesquisas importantes realizadas por Schmitz e Moehlecke, Simonsen, 

Mendonça de Souza, Mills, Gabriela Martin, Ruth de Almeida, Denis Vialou. A partir 

destes resultados Niède Guidon e Andre Prous esboçam um primeiro quadro geral 

da ―Arte Rupestre‖ brasileira, apresentada na Prancha 2 (PROUS, 1992). 

 

 

 

 

                                            
12

  Hoje Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 

Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina Oliveira Bruno 

Mapa das Tradições Rupestres no Brasil. 
Fonte: PROUS, 1992, p. 512. 

Prancha 2 
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A partir da década de 1980, os trabalhos com registros rupestres começaram 

a se aperfeiçoar e avançar tecnicamente. Da complexa interpretação dos registros 

discutidos até 1950, passa a preocupar-se com a determinação e sucessão de 

estilos, na busca de cronologias e datações, para atualmente abrir o leque de 

questões a serem compreendidas e estudadas. A utilização de novos recursos como 

os registros gráficos computadorizados são ferramentas importantes para a 

evolução da técnica de pesquisa e sua agilidade.  

Pedro Ignácio Schmitz na coordenação do ―Projeto Serra Geral‖, desenvolvido 

entre os anos de 1981 e 1985, no sudoeste baiano e leste de Goiás, com parceria 

de Altair Sales Barbosa, localizou próximo ao Rio São Francisco, 10 sítios com 

pinturas rupestres. Nestes sítios, foram realizados minuciosos estudos dos painéis, 

com desenhos sistemáticos dos sítios, quando buscou associar as pinturas aos 

contextos arqueológicos escavados, relacionando-as aos suportes utilizados e às 

formas de apropriação dos paredões rochosos (COSTA, 2005). 

O Projeto Serra Geral tinha por objetivo aprofundar o conhecimento sobre os 

grupos humanos pré-coloniais da região e verificar possíveis vinculações sócio-

culturais com os do Planalto Central. As prospecções efetuadas pelo projeto na 

região da Bacia do Rio Correntes permitiram recuar, via datação radiocarbônica, as 

ocupações humanas até 8.860 ± 115 anos BP13 (ETCHEVARNE, 2007). 

Anne-Marie Pessis iniciou as pesquisas no Parque Nacional da Serra da 

Capivara14, na década de 1980 e, posteriormente, como Diretora Científica da 

Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM), direcionou seus estudos para 

a pintura rupestre. Pessis partiu do princípio de que as pinturas eram formas de 

comunicação de sociedades pretéritas para estudar mais de 400 sítios do parque, 

aprofundando a linha de reflexão iniciada por Leroi-Gourhan (GUIDON, 2003). 

Segundo Martin (1999, p. 236), Pessis  
 
procurou sistematizar o seu trabalho e de seus colaboradores realçando a 
necessidade de se procurar novos caminhos metodológicos, declarando-se 
inimiga de tabelas e tábuas comparativas e da separação dos grafismos nos 

                                            
13

  Before Present, significa Antes do Presente, que por convenção é o ano de 1950. As referências cronológicas obtidas 
através de métodos físicos são sempre acompanhadas de suas respectivas margens de erro, que são expressas com o 
sinal positivo e o negativo (±). 

14
  Questões relativas a esse Parque Nacional, desenvolvimento e pesquisas serão aprofundadas no Capítulo 3. 
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painéis rupestres, os quais só poderão ser estudados cientificamente como 
um todo dentro do contexto arqueológico. 
 

A região de Central na Bahia foi palco das pesquisas empreendidas sob 

coordenação de Maria Beltrão, que tem atuado desde 1984 de maneira quase 

contínua, realizando levantamentos e escavações em sítios arqueológicos. Seus 

estudos têm associado os grafismos a eventos celestes (cometas, lua, sol e estrelas, 

identificando calendários lunares, etc.), e ao uso de substâncias alucinógenas 

(COSTA, 2005). 

Cabe salientar, que o artigo de Souza publicado em 1991, é uma obra 

extensa, densa e importante para a pesquisa arqueológica brasileira, pois guarda 

detalhes não só sobre a pesquisa dos registros rupestres em todo território nacional, 

como também apresenta seus dados sob uma ótica temporal que nos permite 

compreender o desenvolvimento do pensamento dos pesquisadores sobre o tema e 

toda uma complexa rede de questões envolvidas. Ele apresenta um extenso 

levantamento de autores que escreveram sobre o tema, assim como sobre a 

pesquisa arqueológica no geral, desde viajantes, cronistas, amadores e 

pesquisadores no assunto.  

O autor cita André Prous e a publicação de 1909 de Alfredo de Carvalho (Pré-

história Sul-Americana) como bibliografias importantes. Para ele, o estudo da arte 

rupestre no Brasil  
 
inicia o século no bojo de uma grande polêmica, opondo aqueles que não 
lhe davam maior valor, aos que lhe buscavam significados os mais 
recônditos, estes últimos, por sua vez, divididos entre os que a viam como 
forma degradada de escrita, e os que a reconheciam como uma proto-
escrita, origem de todas as formas de escrita do mundo (SOUZA, 1991, p. 
84). 
 

Como exemplo destas visões apresenta os estudos de Ermano Stradelli, que 

inicialmente achava os registros como ―simples rabiscos inconsequentes‖ (Souza, 

1991, p. 85) e após conhecer a cultura indígena passou a vê-la como uma tarefa 

gigantesca, dedicando-se a sua interpretação. Assim como o estudo de Theodor 

Koch-Grünberg, diretor do Museu de Etnografia de Stuttgard, que se dedicava a 

recolher informações sobre a arqueologia do alto Amazonas em geral e sobre a arte 

rupestre, as quais acreditava serem, antes de tudo, produto do ócio indígena. 
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Stradelli influenciou diretamente o pensamento de Antonio Serrano e Teodoro 

Sampaio. Koch-Grünberg teve suas ideias defendidas por Alfredo de Carvalho e 

Angyone Costa (SOUZA, 1991, p. 84). Essa aparente indiferença, segundo Souza 

(op. cit., p. 132) começaria a se atenuar em 1970, com a ―análise estruturalista que 

Desidério Aitay fez das pinturas rupestres de Itapeva, SP, trabalho pioneiro que não 

teve continuadores‖.  

Mais recentemente, ao norte do Estado da Bahia, Celito Kestering, estudou 

31 sítios existentes no Boqueirão do Riacho de São Gonçalo, no município de Sento 

Sé, situado em parte do território que definiu como ―Área arqueológica de 

Sobradinho15‖. Para Costa (2005, p. 67), esse estudo 
 
têm buscado reconhecer os perfis gráficos das representações rupestres da 
área citada, a fim de possibilitar um ponto inicial a comparação com perfis 
gráficos reconhecidos em outras áreas e, assim, junto com evidências 
arqueológicas e geológicas, tentar estabelecer rotas de influência gráfica 
dos grupos pré-coloniais, bem como criar condições à identificação de 
prováveis sítios pleistocênicos. 
 

Outro destaque nessa trajetória é o Projeto Homem e Natureza nas 

Representações Gráficas Rupestres do Estado da Bahia, coordenado por Carlos 

Etchevarne, que recebeu em 2006 o Prêmio Clarival do Prado Valladares. Essa 

premiação viabilizou a realização de pesquisa e de programa educativo, 

estabelecendo interação da equipe com as comunidades e representantes das 

administrações municipais. Esse projeto culminou em uma importante publicação do 

próprio pesquisador, intitulada ―Escrito na Pedra. Cor, Forma e Movimento nos 

Grafismos Rupestres da Bahia‖, na qual apresenta o extraordinário acervo rupestre 

do Estado, analisando suas relações com o ambiente, espaço e tempo e ações 

envolvidas (ETCHEVARNE, 2007). 

Outra obra de referência importante, decorrente de anos de pesquisas foi a 

realizada por Edithe Pereira (2003) intitulada ―Arte Rupestre na Amazônia – Pará‖. A 

autora iniciou suas pesquisas sobre sítios rupestres da Amazônia brasileira em 

1988, nas áreas com maior concentração desses sítios localizadas no Pará. A partir 

de 1990 iniciou as pesquisas de campo e análises incluindo os registros rupestres 

                                            
15

  A Área Arqueológica de Sobradinho abrange os municípios baianos de Casa Nova, Cajuí, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé 
e Sobradinho, no perímetro que corresponde ao lago da barragem de Sobradinho. 
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como uma das variáveis do registro arqueológico. O objetivo da publicação foi 

apresentar de forma sistemática as informações existentes sobre sítios 

arqueológicos com registros rupestres no Pará (PEREIRA, 2003).  

Destacamos também as pesquisas empreendidas por Andrei Isnardis HORTA 

(2004), Vanessa Linke SÁLVIO (2008) e Loredana RIBEIRO (2006), em diferentes 

regiões do Estado de Minas Gerais. Horta trabalhou com os grafismos rupestres do 

rio Peruaçu e procurou caracterizar os padrões de escolha das unidades estilísticas 

do local, analisando como estas unidades se relacionam com seus antecessores ao 

reocuparem sítios e painéis pintados. É utilizada assim a crono-estilística, ou seja, a 

definição de conjuntos temático-estilísticos e o estabelecimento de uma cronologia 

relativa para se chegar aos objetivos. A técnica utilizada foi o calque e posterior 

tratamento em laboratório. Na pesquisa, o autor pretende demonstrar que há 

padrões típicos de distribuição geográfica, de organização do espaço pictórico e de 

interação com grafismos antecedentes para cada conjunto estilístico definido. A 

opção pelo estudo crono-estilístico permite analisar o comportamento de um 

conjunto gráfico em relação aos seus antecessores. 
 
Com isso, é possível trabalhar com as relações entre os conjuntos 
sucessivos, examinando, sobre cada novo conjunto que chega a uma 
parede já pintada, indicações de reconhecimento e/ou apropriação dos 
grafismos anteriores, bem como indicações de continuidade ou ruptura, a 
partir do estudo dos retoques sobre pinturas anteriores, das associações 
temáticas diacrônicas, das sobreposições que ocultam as pinturas 
precedentes, do evitamento dessas sobreposições (HORTA, op. cit., p. 38). 
 

Para o autor, entretanto, é necessário saber processar a grande quantidade 

de informações geradas em escala real e fazer dela um material manipulável em 

laboratório, assim ele compara o engenhoso sistema de réguas articuladas, o 

pantógrafo (utilizado nos anos 80 para reproduzir em menor escala os calques) com 

os métodos atuais de escaneamento ou produção de fotografias digitais para 

calques digitalizados. 

Salvio (op. cit.) desenvolveu sua pesquisa na Serra do Espinhaço, região de 

Diamantina, trabalhando não só com os sítios rupestres, mas correlacionando os 

aspectos naturais e culturais da área com o objetivo de se estabelecer os padrões 

de inserção destes sítios na paisagem. Enquanto Loredana Ribeiro (op. cit.) 

trabalhou com cerca de cem abrigos na região do Alto-Médio São Francisco, que 
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abrange porções do norte de Minas Gerais e sudoeste da Bahia. Ela realizou 

análises estilísticas e espaciais com o objetivo de elaborar um quadro crono-

estilístico regional para subsidiar estudos de correlação entre sequencias 

estratigráficas e sequencias estilísticas sucessórias.  

No Estado do Paraná, temos os estudos desenvolvidos por Cavalheiro (2004) 

que utilizou uma análise classificatória-taxonômica (compara conjuntos gráficos 

cronológica ou espacialmente entre si) aplicando a técnica de tratamento de 

imagens fotográficas. Seu objetivo principal foi caracterizar culturas, buscando 

regularidades que permitiam explicar a dispersão de traços culturais de uma maneira 

científica. A proposta nasceu da preocupação em registrar documentalmente os 

sítios arqueológicos da área com péssimos estados de conservação. O método 

escolhido por esse autor 
 
procura definir unidades descritivas, através das recorrências dos tipos, 
temas pintados, da técnica, e da inserção na paisagem procurando 
evidenciar (tradições, estilos, variantes) que permitiriam distinguir entre si 
grupos étnicos, sociais e seus territórios (CAVALHEIRO, op. cit., p. 24). 
 

Por fim, citamos os estudos de Lage (2007), com importante contribuição no 

setor da preservação e conservação deste tipo de sítio. Para a pesquisadora, os 

sítios de registro rupestre são resultantes da atividade humana e carregados de 

experiência, sensibilidade e crenças, verdadeiras obras de arte que estão expostas 

ao tempo, sujeitas a todos os tipos de agressão, desde as naturais, devido às 

intempéries, até ações antrópicas, de origem acidental ou intencional. Tratam-se de 

obras singulares que tanto a instância estética como a histórica não podem ser 

restauradas, sendo fundamental o trabalho de conservação. 

Os trabalhos com esse objetivo foram iniciados em 1985 no Parque Nacional 

Serra da Capivara, permitindo a localização de novos registros escondidos debaixo 

de depósitos de alterações. Entre 1986 e 1990 iniciaram-se os estudos químicos dos 

pigmentos, sendo este o tema de pesquisa de sua tese defendida na Universidade 

de Paris e base teórica dos trabalhos no Piauí. A partir de 1991, as ações de 

conservação passaram a ser sistemáticas, exigindo a formação de novos 

profissionais devido à quantidade de sítios. Com isso foram organizados quatro 

cursos teórico-praticos, dirigidos a jovens da região da Serra da Capivara, com 
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carga horária de 150 horas. Desde 1996, essa equipe local realiza ações de 

conservação (LAGE, op. cit., p. 101). 

Entre 2002 e 2003 o Núcleo de Antropologia Pré-Histórica da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI) ofereceu o primeiro curso de especialização 

profissionalizante em conservação de registros rupestres, com participação dos 

especialistas franceses Jacques Brunet e Jean Vouvé entre outros estrangeiros 

(ibidem, op. cit., p. 104). 

Longe de tentar construir uma história das pesquisas brasileiras com sítios 

arqueológicos com registros rupestres, buscou-se compreender os pontos 

fundamentais desse objeto de estudo e seu contexto, embora se saiba que outras 

pesquisas foram realizadas e outros pesquisadores dedicam seu tempo a analisar 

diferentes enfoques sobre o tema. 

É de suma importância destacar a impressão inicial dos estudiosos de que os 

indígenas presentes nas terras brasileiras não seriam os responsáveis pelas 

inscrições, por serem vestígios de povos muito evoluídos, bem como a vinculação 

com o imaginário da existência de cidades perdidas; pois isso não lhes impediu de 

comunicar tais registros, embora interpretando-os à sua visão. Com o 

aperfeiçoamento e avanço das técnicas, a possibilidade de interpretação e o 

conhecimento mais detalhado dos nossos indígenas e sua cultura, abriram-se outros 

imaginários possíveis abrangendo pesquisas preocupadas com a simbologia e os 

indivíduos por trás dos registros e sua interação com o ambiente, além do olhar 

sobre a composição dos painéis e suportes e a preocupação em como conservá-los 

para outras gerações. 

 
 

1.2. A Socialização dos Registros Rupestres 

 
A proteção do patrimônio cultural e em especial do patrimônio arqueológico 
não deve ser realizada apenas através de leis e normas proibitivas que 
limitem seu uso. De forma conjunta e harmônica além delas, devem ser 
desenvolvidas ações que estimulem a preservação, a conservação, a 
valorização e a acessibilidade a ele (VELOSO, 2006, p. 45). 
 

Considerando as dimensões do território brasileiro e a quantidade de sítios 

com registros rupestres conhecidos, é ainda ínfimo o número de áreas de proteção 
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efetiva desse patrimônio arqueológico. Parques naturais e reservas particulares com 

sítios rupestres estão espalhados pelo país, porém, estas iniciativas não garantem a 

conservação, preservação e valorização dos sítios (JORGE, PROUS & RIBEIRO, 

2007). 

Os sítios rupestres exercem grande fascínio sobre seus expectadores, pois 

despertam curiosidade para conhecer um pouco mais sobre seus criadores, suas 

ideias e motivações como apresentam os citados autores. Esse fascínio e essa 

curiosidade demonstram o elo entre a comunidade e o patrimônio que ele significa. 
 
Os sítios, portanto, possuem notadamente uma dupla característica que 
problematiza sua preservação, pois são locus de memória recuperada, com 
vários objetos, e construções testemunhos, e ao mesmo tempo ganham o 
status de patrimônio, como um bem relacionado à comunidade na qual está 
inserido e quiçá a toda humanidade. (FIGUEIREDO & PEREIRA, 2009, p. 
1112). 
 

Para observar como está ocorrendo no território brasileiro essa interação da 

comunidade com o bem patrimonial, especificamente com os sítios rupestres, foram 

selecionadas bibliografias de áreas no Brasil que realizavam alguma forma de 

socialização/comunicação de sítios rupestres com o objetivo de elencar formas 

diferenciadas destas ações como alternativas viáveis para realização de propostas 

de socialização. 

O aumento do Turismo Cultural, principalmente o Arqueológico, insere os 

sítios rupestres num circuito maior, que obriga estudos mais aprofundados em 

relação à preservação/conservação devido ao aumento da demanda de visitas, 

visando controlar possíveis impactos aos sítios. Entretanto, não é nossa intenção 

neste trabalho aprofundar questões relacionadas à área do turismo e sim analisar e 

questionar ações relacionadas à musealização de sítios rupestres, pois se trata de 

um patrimônio cultural, que tem sido buscado pelo Turismo Cultural como uma nova 

fonte de atrativo turístico com vistas à formatação de novos destinos (VELOSO, 

2006).  

Na Região Nordeste, está situado o único espaço construído com a 

preocupação da comunicação, preservação e estudo da arte rupestre no Brasil: 

trata-se do Parque Nacional da Serra da Capivara, administrado pela Fundação 

Museu do Homem Americano (FUMDHAM). Esse espaço foi pensado para 
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possibilitar, à comunidade participar do desenvolvimento local através de programas 

de educação, capacitação profissional e geração de empregos; ao visitante 

conhecer, se aproximar dos registros e das pesquisas através do desenvolvimento 

de uma infraestrutura que cria condições de visitação e ao mesmo tempo, de 

proteção; aos pesquisadores desenvolver e divulgar estudos multidisciplinares 

(GUIDON, 2007). 

Porém, um longo caminho foi percorrido desde sua idealização, implantação, 

desenvolvimento até chegar à estrutura atual. Nem todos os momentos foram 

marcados por ajuda mútua entre pesquisadores, comunidade e lideranças políticas. 

A implantação de um projeto de socialização envolve outras questões políticas e 

sociais, interesses que devem ser cuidadosamente analisados e superados, pois 

não podemos esquecer que a comunidade local onde existe o patrimônio está 

diretamente envolvida na questão e deve ser ouvida. Aprofundaremos o assunto no 

capítulo 3. 

Porém, o Estado do Piauí ainda conta com outros dois Parques Nacionais 

onde se inserem sítios com registros rupestres, no entanto, com menos 

investimentos, divulgação e visitação, a saber: Parna Serra das Confusões e Parna 

Sete Cidades, ambos geridos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade. 

O Parna Serra das Confusões, criado em 1998, está localizado em área que 

abrange dez municípios do Estado (Alvorada do Gurguéia, Brejo do Piauí, Bom 

Jesus, Canto do Buriti, Caracol, Cristino Castro, Guaribas, Jurema, Santa Luz e 

Tamboril do Piauí) distante 98 km de São Raimundo Nonato, onde está localizado o 

Parna Serra da Capivara. Atualmente o parna não está aberto a visitação, 

necessitando desenvolver infraestrutura e equipamentos de suporte. Existem planos 

de investimento públicos para o local, entretanto, nada foi concluído. Segundo o seu 

Plano de Manejo, a população local utiliza a área para lazer nos fins de semana e 

são mantidos voluntários no local para orientações quanto à preservação (Plano de 

Manejo, 2003; Relatório Parametrizado). 

O Parna Sete Cidades, fundado em 1961, está localizado em área que 

abrange dois municípios (Piracuruca e Brasileira), região nordeste do Estado. Abriga 

um conjunto de monumentos geológicos de cerca de 190 milhões de anos, divididos 
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em sete partes, conhecido como Sete Cidades de Pedra. Abriga cerca de 12 km de 

trilhas para turistas com graus de dificuldades variadas, todas tendo início pelo 

centro de visitantes onde recebem informações sobre o parque.  

Segundo a página da internet UOL Viagem (COSTA E SILVA, 2011), os 

paredões com registros rupestres do Parna Sete Cidades são as atrações tão ou 

mais interessantes que os monumentos geológicos. Trata-se de registros feitos a 

cerca de 6 mil anos na região, que alguns defendem como de origem fenícia ou 

viking. Esta citação demonstra os imaginários iniciais da pesquisa rupestre no Brasil, 

os quais perduram em porções da população, devido à falta de divulgação desse 

patrimônio com linguagens acessíveis e possibilidade de aproximação e 

pertencimento, tema que será aprofundado no capítulo 3. 

Outro exemplo da região nordeste é o sítio Pedra do Ingá, um dos mais 

importantes do país e mais estudados e citados no levantamento dos registros 

brasileiros, além de ser o primeiro patrimônio arqueológico tombado no Brasil. É 

caracterizado por um grande bloco de gnaisse, com a face norte coberta de 

grafismos. Esse sítio, porém, segundo relatos, era muito maior até 1953 quando 

parte dele foi demolido para a fabricação de lajes de pavimentação (HETZEL, 

NEGREIROS, GASPAR, 2007). As dificuldades na manutenção do sítio e do Museu 

de História Natural de Ingá localizado nos arredores do sítio podem ser 

acompanhadas pelas publicações do Boletim Informativo da Sociedade Paraibana 

de Arqueologia, os quais demonstram a participação popular na melhoria do local. 

Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba elaboraram uma proposta 

de divulgação e valorização desse patrimônio utilizando representação virtual: 
 
A proposta é agregar dados gerados a partir de coletas de artefatos 
arqueológicos a um único ambiente capaz de apresentar os objetos virtuais 
combinados a informações relevantes sobre a região. Através desta 
representação virtual, os visitantes poderão observar remotamente o 
monumento e detalhar aspectos de difícil observação no ambiente real, 
além de ter a possibilidade de acesso a dados e informações que, em sua 
grande maioria, não são disponibilizados em visitas presenciais ao local 
(NETTO, COSTA, MACHADO, MARQUES, 2009). 
 

Esse projeto foi apresentado durante a Feira de Inovação Tecnológica 

Audiovisual realizada em abril de 2011 em São Paulo, ocasião em que se montou 

um sistema de multiprojeção de baixo-custo, composto por 3 telas, projetores, filtros 
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e óculos polarizados para exibição do sítio virtual. O Sistema ainda é pesado para 

ser apresentado via internet, segundo os pesquisadores. O projeto visa discutir a 

preservação por meio de técnicas de realidade virtual e chama a atenção para a 

grande quantidade de degradação do local que não conta com informações 

complementares do sítio aos visitantes, tais como folhetos, placas indicativas ou 

guias que norteiem e esclareçam as estruturas presentes no local (MACHADO et al, 

2012). 

O IPHAN-PB anunciou um investimento para preservação do sítio, por meio 

do Projeto Estudos Arqueológicos, Conservação e Socialização do Sítio Itacoatiaras 

do Ingá, apresentado em fevereiro de 2013 no auditório do Museu de História 

Natural de Ingá sob coordenação da arqueóloga Conceição Lage (BOLETIM SPA, 

2013, p. 2): 
 
A iniciativa objetiva preservar o patrimônio arqueológico para promover o 
bem cultural com atividades de Educação Patrimonial e estudar o entorno 
dessas rochas esculpidas em toda a área do futuro Parque Estadual 
Itacoatiaras do Ingá para conhecer os hábitos culturais e sociais da 
sociedade que ali habitava. 
 

Destacamos, ainda, o Programa de Uso Turístico do Patrimônio Arqueológico 

do Sertão Alagoano nos municípios de Piranhas, Olho D´Água do Casado e Delmiro 

Gouveia, realizado por intermédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, regional de Alagoas. O estudo desenvolvido pela Zanettini Arqueologia 

(Doc III, 2008, p. 42) objetivou fornecer proposições para o uso turístico dos 

recursos arqueológicos evidenciados na região, sob uma perspectiva sustentável, 

levando em conta a conjuntura oferecida por essa porção do sertão alagoano e, para 

isso  
Do ponto de vista da preservação foram efetuadas intervenções 
emergenciais em cada sítio, para minimização e/ou eliminação de 
elementos ou vetores de degradação, envolvendo a limpeza, sinalização e, 
em alguns casos o cercamento parcial. O trabalho contribuiu também com 
um inventário que possibilitou a construção de um banco de dados 
detalhado sobre a situação em que se encontram tais sítios e centenas de 
grafismos. 
 

O programa também capacitou membros das comunidades objetivando a 

―...preservação de bens culturais, fazendo, assim, com que os recursos 

arqueológicos constituíssem tanto um fator de estímulo ao turismo como uma 

oportunidade de complementação de renda das comunidades envolvidas 
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(ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2013). As ações foram elaboradas de forma 

participativa com a comunidade e ―...permitiram agregar bens culturais arqueológicos 

a outros patrimônios já inseridos na vida das pessoas...”, enfatizando ―... a 

valorização dos recursos culturais a partir do olhar das comunidades...‖ (id., op. cit.). 

O Estado da Bahia é outro destaque, pois conta com profissionais 

preocupados com pesquisa e divulgação do conhecimento arqueológico. Podemos 

citar o Museu Arqueológico de Central, implantado em 1995, influenciado por 

exposições realizadas para divulgação dos sítios rupestres da região pela equipe de 

pesquisa do Projeto Central (LOCKS, BELTRÃO, SOARES, 2005).  

Recentemente foi publicado pela Diretoria de Museus (Dimus) do Instituto do 

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), autarquia da Secretaria de Cultura 

do Estado da Bahia (Secult – BA) em página da internet, a parceria com o 

departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), para 

realização do primeiro circuito de arqueologia da Bahia: 
 
Trata-se do projeto Circuitos Arqueológicos do IPAC/Ufba que identifica, 
pesquisa e realiza manejos de sítios de arte rupestre, bens paisagísticos e 
edificações reconhecidas como patrimônios culturais na Chapada 
Diamantina, região central baiana (SECRETARIA DE CULTURA..., 2012). 
 

Na Região Norte, Figueiredo e Pereira (2007) apresentam o Parque Estadual 

Monte Alegre (PEMA), localizado no baixo Amazonas, município de Monte Alegre, 

Pará, que abrange o encontro de potencialidades arqueológicas, geológicas, 

faunísticas e florísticas que transformam o PEMA em um dos principais atrativos 

turísticos da Região Amazônica. Pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi 

(MPEG), de Belém, no Pará, destacam a semelhança das pinturas rupestres dessa 

região com as da Colômbia e da Venezuela, sendo muito diferentes do restante do 

Brasil (TV CULTURA..., 2012). 

A região vem sendo alvo de várias pesquisas nos últimos anos, iniciadas na 

década de 80 pela equipe da pesquisadora Edithe Pereira, autora do livro ―Arte 

Rupestre na Amazônia – Pará‖ (2003), e conta atualmente com vários projetos em 

andamento. Um deles é o Projeto A Ocupação Pré-colonial de Monte Alegre, 

desenvolvida pelo MPEG e coordenado por Edithe Pereira com uma equipe 

multidisciplinar e financiado pelo CNPq. A área apresenta uma ocupação de mais de 
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11 mil anos, sendo uma das mais complexas da Amazônia, particularmente rica para 

a recuperação da longa seqüência de ocupações com diferentes estratégias de 

assentamento e padrões socioculturais, favorecendo assim os estudos sobre a 

ocupação humana da região e o nível de influência antrópica na formação dos seus 

ecossistemas. 

O projeto está contribuindo para o levantamento regional dos registros 

arqueológicos; para o refinamento da análise e classificação das pinturas rupestres 

da área e gerando importante conteúdo científico-cultural para a implantação de 

planos de desenvolvimento da região baseados no turismo arqueológico, como a 

implantação do PEMA e de educação patrimonial, valorizando a arqueologia da 

região como um todo (MUSEU PARAENSE..., 2013). 

Outro projeto é o “Arte Rupestre de Monte Alegre – Difusão e Memória do 

Patrimônio Arqueológico‖, desenvolvido pelo MPEG em parceria com a Sociedade 

Brasileira de Arqueologia – SAB, com patrocínio da Petrobrás e do Ministério da 

Cultura. Seu objetivo é divulgar o patrimônio arqueológico do município de Monte 

Alegre por meio de várias estratégias de mídia e ferramentas educativas. Essas 

ferramentas abrangem a exposição “Visões – Arte Rupestre em Monte Alegre” que 

apresenta painéis, aquarelas e um vídeo-documentário das paisagens do município, 

assim como a 

história e a importância da arte rupestre e do patrimônio arqueológico do 
município estão ancoradas em diferentes visões:  da pesquisa científica, de 
artistas e das memórias das comunidades que vivem no entorno do Parque 
Estadual Monte Alegre. O objetivo é sensibilizar a comunidade para a 
importância do patrimônio Arqueológico e evitar a sua destruição (MUSEU 
PARAENSE..., 2013) 

 

Essa exposição foi aberta ao público pela primeira vez na cidade de Monte 

Alegre, no Pará, no período de 13 de dezembro de 2012 a 15 de março de 2013, 

assim como estendida para a cidade de Belém, no Pará, no período de 16 de maio a 

30 de setembro de 2013, no Museu Emílio Goeldi, acompanhada de uma 

programação educativa com oficinas de argila, de leituras e de interpretação do 

patrimônio.  

A página do MPEG na internet intitulada ―Arqueologia de Monte Alegre‖, 

disponibiliza gratuitamente os conteúdos e informações dos projetos e os resultados 
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obtidos com as pesquisas, como o passeio virtual, os folders e as aquarelas da 

exposição, o material didático desenvolvido para as ações educativas, os livros ―A 

Arte Rupestre de Monte Alegre‖ com autoria de Edithe Pereira e o infantil ―ITAÍ, a 

Carinha-Pintada‖ de autoria de Juraci Siqueira e ilustrações de Mario Baratta 

baseados nas pesquisas da região, assim como a edição especial do jornal 

Destaque Amazônia, informativo do MPEG. 

Também no Estado do Pará está situado o Parque da Serra dos 

Martírios/Andorinhas, localizado no município de São Geraldo do Araguaia, que 

compreende sítios rupestres em abrigos que estão sendo prejudicados pela ação 

antrópica, como, por exemplo, o sítio Abrigo da Neblina, que recebe anualmente 

uma festa religiosa, na qual romeiros e visitantes acampam na área do sítio e no seu 

entorno, e alguns ―grafiteiros‖ deixam seu registro no suporte rupestre 

(FIGUEIREDO & PEREIRA, 2007). Os autores concluem que, 
 
O encontro do patrimônio arqueológico é um dos mais fascinantes na 
atividade turística, pois remete o visitante ao passado, a outras realidades e 
ao mistério de nossa origem. Esse aspecto e a segurança das viagens 
fazem com que um número cada vez maior de turistas busque a visita a 
esses locais. No entanto, na maioria das vezes os sítios arqueológicos não 
estão preparados para esse uso. É necessário, portanto, que se utilize o 
turismo no auxílio da manutenção desses sítios, e não como um elemento 
que propicie a destruição, que é o que acaba acontecendo, com a retirada 
indevida de material arqueológico ou pichações nos paredões com arte 
rupestre (FIGUEIREDO & PEREIRA, 2007, p. 13). 
 

Neste caso temos uma questão muito mais complexa do que a estruturação 

turística da região e as consequências deste uso que envolve a população local. Se 

por um lado temos a destruição do sítio, por outro temos um importante laço de 

pertencimento com o local. Assim, as reflexões devem estar pautadas em 

consonância com as duas partes e isso necessita de ações específicas que 

possibilitem a preservação/conservação dos sítios e a permanência da utilização do 

local para realização de festa religiosa, mantendo assim o laço religioso com o 

espaço. 

Na Região Centro-Oeste se destaca a Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) Parque Ecológico João Basso (PEJB)16, situada no município de 

                                            
16 Reconhecido pela Portaria n° 170, de 30/12/1997. 
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Rondonópolis, Mato Grosso, cuja área faz parte do Programa de Pesquisas Pré-

História e Paleoambiente da Bacia do Paraná, implantado por meio de um convênio 

internacional entre o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São 

Paulo e o Departamento de Pré-História do Muséum National d’Histoire Naturelle, 

Paris – França. 

A área é rica em sítios arqueológicos, principalmente sítios rupestres, alvo de 

pesquisas desde 1983 pelos pesquisadores e professores Águeda Vialou e Denis 

Vialou, que o transformaram em sítio escola, objetivando avançar no conhecimento 

a respeito do contexto natural e cultural em que o homem pré-histórico vivia, 

retraçando por meio de seus vestígios o seu modo de vida e compreendendo suas 

relações, através de uma equipe interdisciplinar ampla de pesquisa (VIALOU, 2005). 

Em cada nova etapa, alunos de diversas regiões do Brasil e outras partes do mundo 

participam da pesquisa como estagiários ou desenvolvendo pesquisas acadêmicas. 

Estas ações deram origem a uma importante publicação, em dois volumes, 

envolvendo 53 capítulos elaborados por 45 pesquisadores abrangendo duas áreas 

específicas de pesquisa. O primeiro volume apresenta diferentes análises sobre o 

sítio arqueológico Santa Elina e seu contexto, além de uma introdução sobre 

métodos e técnicas de pesquisa empregados; o segundo volume divulga os 

diferentes estudos na área da Cidade de Pedra.  

O Parque já foi aberto ao público, abrigando trilhas e sítios para visitação, 

porém atualmente devido à falta de recursos o parque funciona apenas para 

pesquisa.  

Na Região Sul temos áreas de visitação em vários pontos de Florianópolis, 

Santa Catarina. Os principais locais são a Ilha do Campeche, tombada como sítio 

arqueológico e paisagístico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) em julho de 2000, porém contou com poucos investimentos federais para 

melhoria de infraestrutura e capacitação de recursos humanos, apesar dos esforços 

empreendidos. Outro ponto muito visitado é o Costão do Santinho (será detalhado 

no capítulo 3 deste trabalho). A temática das gravuras rupestres também tem se 

configurado como logomarca e elemento de identidade regional, como, por exemplo, 

podemos ver no Complexo Turístico Costão do Santinho, assim como utilizada pelo 
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turismo como apelo místico, promovido por algumas prefeituras (COMERLATO, 

2005). 

Outra área pouco conhecida na região sul é o Parque Estadual do Guartelá, 

situado na região dos Campos Gerais, centro-leste do Estado do Paraná, 

microrregião geográfica de Telêmaco Borba, município de Tibagi, bairro Guartelá de 

Cima à margem esquerda do canyon do rio Iapó. Foi instituído em 1992, e é 

administrado pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP, autarquia da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA (PINHEIRO, 2006, p. 122): 
 
O artigo 2º do Decreto de Criação do Parque cita como objetivo geral da 
Unidade de Conservação “assegurar a preservação dos ecossistemas 
típicos, locais de excepcional beleza cênica como ―canyons‖ e cachoeiras, 
além de significativo patrimônio espeleológico, arqueológico e pré-histórico, 
em especial pinturas rupestres”. 
 

Na Região Sudeste se destaca os sítios arqueológicos presentes na Área de 

Proteção Ambiental APA CARSTE de Lagoa Santa, Minas Gerais, pesquisado por 

Veloso (2006) que trata do aproveitamento turístico da área, buscando detectar as 

causas do baixo aproveitamento turístico dos sítios arqueológicos na região. 

Segundo a autora,  
 
apenas dois sítios foram objetos de projetos que possibilitam uma visitação 
controlada, o que indica um aproveitamento de apenas 2,35%, dos sítios 
arqueológicos existentes nesta área. O primeiro, refere-se ao sítio Lapa do 
Ballet, que é foco de um programa conservativo e de visitação controlada e, 
o outro, é o Sítio Gruta do Baú que, após um período de estímulos e 
investimentos particulares para a visitação, encontra-se desativado 
(VELOSO, 2006, p. 19). 
 

Ela avalia que a visitação à APA CARSTE de Lagoa Santa por vezes se dá 

sem condições de controle e segurança e sem planejamento e adaptações para a 

devida exploração turística, acarretando em um aumento da destruição e 

descontextualização dos vestígios que neles ocorrem. 

Optamos por citar algumas exposições que ressaltaram achados do 

Patrimônio Arqueológico Rupestre, as quais foram apresentadas em diferentes 

espaços do território nacional. Infelizmente não foi possível acessar mais do que as 

divulgações dessas exposições, o que dificulta a análise de seu conteúdo, mas que 



49 

 

são importantes marcadores de suas elaborações, indicam instituições e locais que 

participam na socialização deste patrimônio: 

 Pré-História Brasileira: Aspectos da Arte Parietal, mostra itinerante concebida 

em 1980 em parceria entre a UFMG e USP, através do Museu de Historia 

Natural (MG) e Instituto Pré-História (SP) auxiliado pela arqueóloga Solange B. 

Caldarelli, tinha por objetivo chamar a atenção sobre a destruição da arte 

rupestre. Essa exposição foi montada pela primeira vez na Pinacoteca do Estado 

de São Paulo, em 1981 e abriu caminho para elaboração do Projeto 

Preservação do Patrimônio, que buscava divulgar a importância da preservação 

do patrimônio. A mostra percorreu, além de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro e Brasília e era composta por cem painéis fotográficos, mais decalques, 

moldagens e um catálogo com textos de diversas ordens sobre o tema. Essa 

mostra foi dividida em sete partes: 

1) apresentação do tema 

2) localização da arte parietal nos sítios 

3) disposição das figuras 

4) métodos e técnicas de pesquisa 

5) técnicas pré-históricas 

6) temática pré-histórica 

7) destruição 

Esta divisão objetivava definir o que é arte parietal, mostrar onde e como ela 

se apresenta e demonstrar como é feito o seu estudo, para, então, sensibilizar o 

público sobre a desenfreada destruição desse vestígio do homem pré-histórico 

(BRUNO, 1984, p. 293). 

 Antes – Histórias da Pré-História, realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil 

com curadoria de Niéde Guidon, Anne-Marie Pessis e Gabriela Martin, 

apresentou uma exposição composta por um acervo de peças e imagens da 

fase que chamou de cheia de lacunas que precedeu a colonização portuguesa. 

A exposição ofereceu uma retrospectiva das distintas missões arqueológicas e 

das cooperações científicas estrangeiras que colaboraram para o 
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desenvolvimento das pesquisas arqueológicas no Brasil. Estruturou-se em duas 

dimensões, a diversidade cultural e a inovação técnica nos diferentes ambientes 

do Brasil, o universo amazônico, o litoral e os sertões nordestinos. "Nas diversas 

manifestações da vida espiritual do homem pré-histórico do Brasil, a arte 

rupestre é, sem dúvida, a manifestação mais representativa do seu mundo 

simbólico" (ANTES [catálogo de exposição], 2004,2005, p. 26). 

A exposição foi exposta no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília entre os anos 

de 2004 e 2005. 

 Brasil Rupestre, organizada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC-Minas) apresenta além de fotografias de pinturas e gravuras pré-

históricas painéis em tecido que reproduzem, em escala real, as obras originais. 

Estes painéis são decalques feitos por pesquisadores e auxiliam no 

entendimento dos procedimentos de pesquisa dos sítios. 

Faz parte da exposição objetos encontrados nas proximidades das pinturas, 

objetivando relacioná-las a outros aspectos da cultura dos povos antigos do 

Brasil. Se destaca também um crânio humano com idade estimada em 9.500 

anos, oriundo do sítio arqueológico de Cerca Grande (região de Lagoa Santa). 

A exposição dá atenção especial ao rico conjunto de arte rupestre de Minas 

Gerais, mas também homenageia a Missão Franco-Brasileira; retrata sítios 

rupestres do Parque Nacional Serra da Capivara/Piauí e apresenta um diálogo 

entre a arte rupestre e a arte contemporânea, com uma instalação tridimensional 

e grafites inspirados nas imagens pré-históricas (LOPES, 2007).  

 Arte Rupestre Brasileira, organizada pelo setor de Arqueologia do Museu 

Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e apresentada na Reitoria 

da Universidade, na Ilha do Fundão, como parte da Semana Nacional de Ciência 

e Tecnologia, realizada em 2012.  

Na exposição foram apresentadas 20 reproduções de registros rupestres 

pesquisadas no ―Projeto Central‖ na Bahia. Também ocorreram Oficinas de Arte 

Rupestre e de Simulação de Escavação Arqueológica com o objetivo de 

despertar o interesse pela arqueologia (TERRA, 2012). 
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 Arte Rupestre Brasileira: Um recorte no Tempo e no Espaço, apresentada no 

ano 2000, na Galeria do Espaço do BNDES, contando com 80 fotografias, a 

maioria de pinturas rupestres da região da Chapada Diamantina, um vídeo sobre 

a conservação dos sítios e peças de artesanato indígena. A exposição é 

resultado das pesquisas da Arqueóloga Maria Beltrão, no município de Central, 

Bahia e foi organizada em seis módulos multidisciplinares, que apresentam 

desde a teoria sobre datações, a evolução da pesquisa e as influencias da 

colonização até a estimulação da interpretação dos vestígios pelo público 

(ESTADÃO..., 2000). 

 A Arte Rupestre em Minas Gerais, organizada pelo Museu de Arqueologia 

Anette Laming Emperaire, em Lagoa Santa, MG, em 2009, como parte da 

programação da Semana Nacional de Museus. 

 A Arte Rupestre e suas Relações com a Arte Contemporânea, realizada pelo 

Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 

Campo Grande, MS, em 2009, como parte da programação da Semana Nacional 

de Museus. 

 

Também não podemos deixar de citar o documentário o Ateliê de Luzia 

(2004) sobre a arte pré-histórica brasileira. Desenvolvido a partir do edital Rumos 

Itaú Cultural. A ideia surgiu pelas comemorações dos 500 anos de descoberta do 

Brasil conta Claudia da Natividade, produtora do documentário, em entrevista para a 

Juliette Revista de Cinema (ORVATICH, 2010). Para Natividade,  
 

―O documentário é sobre a arte pré-histórica brasileira, sobre a pintura 
rupestre, desde os primórdios, nos costões, nos lajedos, e todo esse 
material iconográfico deixado pelos nossos ancestrais, nossos índios, 
chegando às grandes cidades. Essa representação iconográfica acaba, de 
uma maneira ou outra, se perpetuando, hoje, nos grafites das grandes 
cidades. É um documentário interessante, muito poético. Nós fizemos duas 
versões, uma com 82 min., e outra com 52 min., para corte televisivo, mas 
quando as pessoas vêem, sempre querem a versão maior.‖  

 

A elaboração do documentário possibilitou a obtenção de um grande arquivo 

de fotografias de arte rupestre brasileira que deu origem ao livro Brasil Rupestre – 
Arte Pré-histórica Brasileira, no qual Marcos Jorge, André Prous e Loredana 
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Ribeiro, abrem-se para um novo olhar para observar os sítios rupestres e retratá-lo 

da forma mais abrangente possível. 

Este livro é fruto de sete expedições, que percorreram 32 municípios de 15 

estados brasileiros em pouco mais de dois anos (Figura 3). Marcos Jorge usa o 

termo expedições devido ao difícil acesso à maioria dos sítios, exigindo longas 

caminhadas e quilômetros de estradas de terra. Foi dedicada uma interpretação 

diferenciada, com olhar de um fotógrafo, com foco artístico e amplo, associado ao 

conhecimento dos arqueólogos que analisam os registros e seu contexto de forma 

mais fechada, científica, resultando em uma obra de referência. 

Sítios Arqueológicos
visitados nas expedições.

Sítios Arqueológicos

mencionados.

 
Figura 3.  Mapa dos Sítios Arqueológicos visitados nas expedições que 

originaram o Livro Brasil Rupestre: Arte pré-histórica brasileira. 
Fonte: Adaptado de JORGE, PROUS & RIBEIRO, 2007, p. 12. 

 
Por fim, destacamos a circulação em território nacional do documentário ―A 

Caverna dos sonhos esquecidos‖ (título original: ―Cave of Forgotten Dreams‖) – de 

2010, lançado no Brasil em janeiro de 2013, dirigido, escrito e narrado por Werner 

Herzog e produzido por Erik Nelson e Adrienne Ciuffo, da Creative Differences e 

History Films, em parceria com Ministério Francês da Cultura e Comunicação, o 
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Departamento do Patrimônio Cultural da França e o Conseil General De L‘ardeche 

da região de Rhone-Alpes. Vencedor do National Society of Film Critics Awards de 

2012 na categoria de Melhor Filme Não-Ficção, o longa explora a Caverna Chauvet 

(batizada em homenagem ao espeleólogo Jean-Marie Chauvet, seu descobridor em 

1994). 

Apesar de se tratar de uma obra com conteúdo estrangeiro, ele não pode 

deixar de ser analisado do ponto de vista de divulgação do tema no Brasil, 

principalmente pelo fato de ser exibido com valores acessíveis e gratuidade para o 

público pelo cinema do Serviço Social do Comércio - SESC, além de possibilitar em 

parceria com o Consulado da França em São Paulo uma interação mais aproximada 

deste através de uma sessão especial em 3D seguida de debate com presença de 

Denis Vialou, especialista em Arte Rupestre, professor do Museu Nacional de 

História Natural da França e diretor da Unidade de Pesquisa do Museu Pré-história e 

Paleoantropologia associado ao CNRS (Centre National de Recherche Scientifique). 

Estas iniciativas merecem destaque, por aproximar do público brasileiro, um 

conteúdo específico em que poucos pesquisadores tem oportunidade de participar, e 

quiçá, o grande público. 

A caverna está localizada na região do rio Ardeche (região sul da França), e 

uma saída de ar indicava a existência uma gruta inexplorada, porém a surpresa 

eram as ―relíquias históricas da civilização: uma caverna que contava com as mais 

antigas pinturas rupestres da História‖, apresenta o jornalista Léo Freitas em sua 

crítica ao filme no site ‗Cinema com rapadura‘. Para o jornalista, o filme  
 
se embrenha em um didatismo necessário, porém cansativo. Com uma 
narração em off arrastada e sonolenta do próprio Herzog, o longa ainda 
tenta manter a linha e prender a atenção do espectador (apesar do ritmo 
naturalmente lento), mas as incontáveis suposições contidas nos 
depoimentos de especialistas tornam o episódio uma aula de História (...). 
Em tais análises, ora vazias, ora deveras técnicas, diversos artefatos 
encontrados na Caverna Chauvet passam pelas mãos dos profissionais e 
são estudados em sua estrutura, função e modo de uso (em cenas que, 
convenhamos, beiram o risível), além de dados sobre o mapeamento total 
do local em dados oficiais e as alterações no clima, flora e fauna que 
separam passado e presente. Um deslize de uma obra que, apesar de 
tratar-se de um documentário, não foi capaz de se manter na linha entre o 
didata e o entretenimento (FREITAS, 2013). 
  



54 

 

Ele finaliza que é necessário reconhecer que, apesar de tudo, o longa ainda 

se esforça para discutir a importância histórica e antropológica diante de tal 

descoberta para a civilização moderna. 

Essa crítica demonstra bem a dificuldade em se socializar algo tão complexo 

e ao mesmo tempo fascinante: atingir diferentes públicos e garantir um conteúdo 

que prenda a atenção sem ser pesado e cansativo. São as perguntas que surgem: 

como abrir para um público amplo uma experiência fechada a poucos 

pesquisadores, como no caso da Caverna de Chovet? E como levar ao público o 

conhecimento de um espaço real sem prejudicar sua preservação e aguçar a sua 

curiosidade para conhecer o contexto, o desenvolvimento e as ações envolvidas 

naquele ambiente, desde a sua ocupação pelos grupos que ali viveram, até o 

momento presente. 

As ações aqui apresentadas são apenas exemplos levantados, dentre outros 

que foram desenvolvidos e/ou estão sendo, que se preocupam com a socialização 

do conhecimento e buscam formas alternativas para que os patrimônios citados 

tornem-se parte do referencial cultural da sociedade. 
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Capítulo 2 – Expondo o Cenário Rupestre do Estado de São Paulo 

 
Foi com emoção que a equipe se defrontou com um piso de basalto, de cor 
vermelho-arroxeado, coberto por gravuras. Os ―desenhos de índio‖ 
revelaram-se um aglomerado de figuras geométricas entalhadas na rocha 
(KUNZLI, 1991, p. 59). 
 

Neste capítulo, será apresentada a cena dos registros rupestres paulista, 

desde suas características históricas, ao mapa de distribuição dos sítios no Estado, 

segundo a ótica da elaboração do levantamento e da preservação, conservação e 

socialização deste patrimônio. 

Para isso, o capítulo foi dividido em três subitens: o primeiro, "Desvendando 

os Registros Paulistas", aborda uma revisão bibliográfica para o Estado, 

demonstrando as importantes pesquisas, seus focos de estudo e sua contribuição 

para o conhecimento gerado; o segundo, "Estabelecendo Formas de Trabalho", 

traça a base teórico-metodológica da pesquisa, especificando fichas e opções 

escolhidas; e, no terceiro, "Diagnóstico dos Registros no Estado", são apresentados 

os dados específicos dos sítios arqueológicos estudados nas suas características 

arqueológicas, bem como as avaliações preliminares sobre o potencial museológico 

de cada área. 

 

2.1. Desvendando os Registros Paulistas 
 
Pelo que sabemos, são muito poucos os achados de inscrições lapidares 
em terras paulistas, e confusas e vagas são as notícias a eles referentes, 
em sua maioria (PEREIRA JUNIOR, 1946, p. 5) 
 
As gravuras do Sítio Arqueológico Narandiba são peculiares tanto pelo fato 
de se encontrarem sobre um piso horizontal de basalto, quanto pela largura 
e profundidade das ranhuras de grande parte delas, excetuando-se aquelas 
desgastadas pelo tempo (KUNZLI, 1991, p. 59). 
 

Em praticamente todas as publicações a que tivemos acesso e que versam 

sobre os registros rupestres do Estado de São Paulo o início da apresentação é 

sempre parecido, se enfatiza a raridade de registros e citam-se alguns deles em 

comparação com áreas de grande concentração de sítios rupestres no Brasil. 

Tais citações demonstram uma marginalização desse tipo de patrimônio no 

Estado. Os registros são poucos se comparados com outros lugares nos quais 
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houve um investimento em pesquisa e dedicação ao estudo. No entanto, a 

quantidade de sítios para o estudo da arqueologia não é determinante: um único 

sítio arqueológico pode ser mais representativo do que vários de um mesmo 

contexto.  De acordo com o levantamento preliminar realizado e os estudos recentes 

observados, o Estado de São Paulo possui um Patrimônio Arqueológico Rupestre 

riquíssimo, do ponto de vista científico e cultural independente da quantidade 

localizada e estudada.  

Os olhares demonstrados para esse patrimônio até o momento, apesar de 

importantes e essenciais para construção do conhecimento e preservação, são 

poucos, pontuais e desconexos. As citações comentadas no parágrafo anterior 

pouco enfatizam a grandiosidade desse patrimônio em seu conjunto. Acredita-se 

que alterando o ângulo de visão para observar tais registros, mesmo que sejam 

pequenos em tamanho e em quantidade, eles guardam um rico potencial, se 

enfatizados o seu valor histórico e de construção da identidade local, enfocando o 

indivíduo e sua construção simbólica. 

A arqueologia busca conhecer o passado humano, seus costumes e 

características. Nesse sentido, o fato de existir poucos sítios rupestres no Estado de 

São Paulo não pode ser utilizado como a única ou a principal justificativa para a falta 

ou a ausência de um número maior de pesquisas. Deve ser questionado o porquê 

dessa realidade. Pereira Junior na década de 1960 já questionava essa distribuição, 

não para pensar sobre sua existência, mas o motivo dela existir dessa forma. 
 
Ao examinar, certa vez, a questão da raridade do encontro de figurações 
rupestres no Estado de São Paulo, escrevemos: ―A razão de assim 
acontecer, é mais provável que se prenda à origem do indígena ocupante 
desta porção do território brasileiro em época mais afastada‖ (Pereira Jor., 
29º). E, tempos após tecemos mais, sobre o assunto, as considerações 
seguintes: ―Entrementes, se assim nos externamos naquela ocasião, o 
prosseguimento dos nossos estudos leva-nos hoje, a admitir que a ausência 
dessas sinalizações rupestres tenha tido como causa a natureza da rocha 
inscrita e, por conseguinte, uma destruição mais pronta da antiga superfície, 
afora a hipótese de muito maior antiguidade com relação às próprias 
inscrições. De outra parte, também não será impossível que a exploração 
industrial de alguns rochedos tenha destruído remanescentes de antigas 
sinalizações de origem indígenas (Pereira Jor., 6º) (PEREIRA JUNIOR, 
1967, p. 178). 
 

Nesse contexto, o importante é compreender o diferencial dos registros 

rupestres do Estado de São Paulo, os quais carregam características próprias e 
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muito significantes, dignas de serem amplamente estudadas nas mais diversas 

possibilidades. As pesquisas empreendidas por Tristão Araripe, Desidério Aytai, Guy 

Collet, Ruth Kunsli, Solange Caldarelli, dentre outros, associados aos estudos 

apresentados por André Prous, Marisa Afonso, Dorath Uchôa, Astolfo Araújo, Silvio 

Araújo, Rafael Souza, assim como os trabalhos de arqueologia preventiva realizadas 

pela Zanettini Arqueologia, demonstram o potencial desse patrimônio. 

O Quadro 1 a seguir apresenta os 25 Sítios Rupestres do Estado de São 
Paulo levantados por esta pesquisa, as técnicas utilizadas para a elaboração dos 

registros, os municípios em que se localizam e as referências às obras utilizadas 

para sua descrição. Estes sítios rupestres estão identificados em dois contextos 

diferentes intitulados "Cenários", que foram assim subdivididos de acordo com o 

andamento da pesquisa para diferenciar os sítios que foram efetivamente visitados 

no decorrer do trabalho de pesquisa, dos que foram apenas conhecidos via 

documentação. 

Os sítios rupestres visitados estão apresentados no Cenário Revelado - 
Vivido - Sentido e abrange 10 sítios inseridos em diferentes contextos, geográficos 

e culturais, os quais apresentam também diferentes potenciais para pesquisa e 

divulgação do conhecimento. O Cenário a Revelar-se - Imaginado - Sonhado 

apresenta 15 sítios, sobre os quais foram localizadas bibliografias e documentação 

referencial, porém não foram visitados efetivamente.   
 
  Sítios Município Técnica Referência 
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Abrigo de Itapeva Itapeva Gravura e 
Pintura 

ARARIPE, 1887; AYTAI, 1970; COLONELLI & 
MAGALHÃES, 1975; PROUS, 1992; ARAUJO, 1995, 

2001a, 2001b; AFONSO, 2005; ARAÚJO, 2006; 
AZEVEDO, 2006 

Abrigo do Alvo Analândia Gravura 
COLLET (Grupo Bagrus de Espeleologia), 1981, 

1986, 1994; PROUS, 1992; ARAUJO, 2001a; 
PERINOTTO, 2008 

Abrigo Fabri 1 Itapeva Pintura ARAÚJO, 2006 

Abrigo Fabri 2 Itapeva Pintura ARAÚJO, 2006 

Abrigo Pouso Alto e 
Borda 

Divisa Itapeva e 
Nova Campina 

Gravura e 
Pintura ARAÚJO, 2006 

Fazenda Ibicatu Piraju Pintura Referência oral Carlos Alberto Alves 



58 

 

Morro do Trem Timburi Pintura e 
Gravura Página da Câmara Municipal de Timburi 

Pilões Cubatão Gravura ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2005; PIRES, 2005; 
CALIPPO & ZANETTINI, 2006 

São Joaquim São João da 
Boa Vista Pintura Referência oral Robson Antonio Rodrigues e Elaine 

Cristina Carvalho da Silva 

Toca da Paineira Bragança 
Paulista 

Gravura e 
Pintura 

ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2005, 2007a, 2010; 
SOUZA, 2006 
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Abrigo Catingueiro Serra Azul Gravura UCHOA & CALDARELLI, 1980; AFONSO, 1987; 
PROUS, 1992 

Abrigo da Bocaína Analândia Pintura COLLET, 1982 

Abrigo da Glória Ipeúna Gravura COLLET, 1980; ARAUJO, 2001b 

Abrigo da Lavra Iperó Pintura Documentação pessoal Guy-Christian Collet 

Abrigo da Santa Analândia Gravura COLLET (Grupo Bagrus de Espeleologia), 1981 

Abrigo das Abelhas Iperó   COLLET, 1983 

Abrigo das Furnas Cajuru Gravura NEVES, 1982; AFONSO, 1987 

Abrigo Santo 
Urbano Corumbataí Gravura COLLET (Grupo Bagrus de Espeleologia), 1982 

Casa de Pedra Itararé Pintura Documentação pessoal Guy-Christian Collet 

Fazenda Issa 
Salomão Nova Campina Pintura Referência oral Silvio A. C. Araújo 

Gravura de 
Piracicaba Piracicaba Gravura PEREIRA JÚNIOR, 1964, 1967; KUNZLI, 1991 

Gravura Rupestre 
Histórica Itapeva Gravura ARAÚJO, 2006 

Narandiba Narandiba Gravura KUNZLI, 1991; FACCIO, CERDEIRA & PASSOS, 
2012 

Oficina Lítica Itambé Altinópolis Gravura COLLET (Grupo Bagrus de Espeleologia), 1983 

Santo Ântonio Serra Azul Gravura UCHOA & CALDARELLI, 1980; AFONSO, 1987; 
PROUS, 1992 

Quadro 1. Sítios Rupestres do Estado de São Paulo. 

As primeiras notícias de registros rupestres paulistas localizados constam em 

artigo publicado por Tristão de Alencar Araripe na Revista Trimensal do Instituto 

Historico e Geographico Brazileiro de 1887, Tomo L, Primeira Parte. Neste, Araripe 

escreve que após ler a notícia no Jornal do Commercio da inscrição lapidar no lugar 
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do Dorá17 do município da Faxina, província de São Paulo, obteve cópia desta 

inscrição e confrontou-a com os letreiros copiados nos sertões do Ceará pelo padre 

Francisco Menezes, tendo certa a necessidade de exame da matéria por se tratarem 

de letreiros produtos da indústria humana. ―A inscrição do Dorá é real e verdadeira, 

e não mentirozo conto de pessoas rústicas e imaginozas, que se enganaram ou 

quizeram enganar‖ (ARARIPE, 1887, p. 225). 
 
Nas paredes d'este abrigo notam-se figuras, que impressionam, gravadas 
na pedra e pintadas com indeleveis tintas vermelha e preta: o que indica 
estado de civilização, talvez recebida dos jezuítas. Parece, que os indios 
insculpiram n'aquellas figuras a istoria da tribu. Notei entre os dezenhos: 
Uma figura umana com enfeites de penas na cabeça e no pescoço; uma 
palmeira toscamente gravada e pintada; porção de buracos de fórma 
circular, sendo dispostos 24, mais ou menos, em linha réta; um circulo com 
diametro de 15 polegadas, tendo riscos dentados na extremidade; dous 
outros concentricos, em fórma de relogio, tendo 60 divizões; logo depois a 
figura de um idolo e diversos riscos, todos pintados com tinta preta muito 
firme; uma figura do sol com uma +; um T; seis outros circulos; mão e pé 
umanos bem gravados, etc (ARARIPE, 1887, p. 232). 
 

 
Figura 4.  Imagens dos registros rupestres localizados no Vorá da Faxina, 

atual Sítio Rupestre Abrigo de Itapeva, conforme ARARIPE (1887, 
p. s/n). 

 

Araripe aponta, ainda, que o local foi procurado pelos indígenas para o 

repouso dos seus mortos, descrevendo ter encontrado ali ossadas humanas e 

montículos de terras apontando terem sido remexidas em busca de riquezas. 

                                            
17  Em outras citações também consta o nome do lugar como ―Vorá‖. 
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Assim, apontamos que o Sítio Rupestre Abrigo de Itapeva foi o primeiro a ser 

―descoberto‖ no Estado, localizado em meia encosta de vale de paredes abruptas do 

Rio Taquari-Guaçu, conhecido regionalmente como Canyon do Itanguá (Depressão 

Periférica). Faz parte da Fazenda Água Limpa, que pertence à família Fracarolli, a 

qual percebendo o valor do local garantiu sua preservação, mesmo que sem 

conhecimento específico. 

O abrigo é composto por uma parede de cerca de 23m de altura, projetada 

para frente, formando um ângulo negativo na escarpa, possibilitando aos homens 

que ali permaneceram o abrigo do sol e da chuva. O solo do abrigo apresenta 

grande quantidade de vestígios líticos lascados, assim como fragmentos cerâmicos 

de fina espessura e coloração escura (ARAÚJO A., 2001, ARAÚJO, S., 2006). 

O painel rupestre é composto por inúmeros registros gravados e pintados, 

assim como gravuras com pinturas em seus sulcos. Para analisar este sítio Aytai 

(1970) realizou exame minucioso do painel e preparo de moldes negativos e 

positivos dos registros com utilização de gesso, e posterior atividade de 

experimentação. Com os dados obtidos, ele se propôs a ―calcular o tempo que o 

artista levou para executar os sulcos e depressões‖ preocupando-se em aprofundar 

seu conhecimento no cotidiano desses indivíduos e seus gestos (AYTAI, 1970, 

p.33). 

Segundo o autor (op. cit., p.39-40), o painel rupestre não é uma "coleção de 

figuras arbitrárias e sem conexão, mas sim é uma composição meditada e arranjada 

de tal modo que transmita um sentido‖, tem um significado artístico e, de acordo com 

as pesquisas realizadas, pode ter sido confeccionada segundo os métodos de 

cálculos matemáticos aplicados e reflexões sobre a vida naquele período, ao longo 

de 21 meses, trabalhando por duas horas todos os dias. 

Outra pioneira pesquisa é publicada em meados de 1960, com autoria de 

Pereira Junior, na qual destaca que "o inesperado encontro de inscrições rupestres 

em Piracicaba, Estado de São Paulo, uma vez mais veio evidenciar a grande 

complexidade com que às vêzes se reveste o estudo dêsses monumentos 

arqueológicos" (PEREIRA JUNIOR, 1964, p. 1). O autor demonstra apreço e cuidado 

com esse patrimônio (mesmo com todos os valores da época em relação aos 

indígenas) e expõe a responsabilidade com o significado dos estudos do tema no 
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Estado. Talvez por isso sua bibliografia referencial seja tão rica em detalhes de 

técnicas de estudo e dados obtidos.  

Estes registros foram identificados por um professor da Escola Agrícola Luiz 

de Queiróz que entrou em contato com o autor, porém, "a ação do tempo, somada 

aos danos causados pelo homem, fizeram com que poucos resquícios de 

sinalizações indígenas fôssem percebidos" (op. cit., p. 9). Na ocasião, os blocos 

identificados foram transportados para outro local, por iniciativa de Pereira Junior e 

autorizada pelo então Prefeito Dr. Salgot Castilon, porém, a localização destes 

registros hoje é incerta. 

Trata-se de inscrições gravadas em blocos, de afloramento granítico, sendo 

que alguns desses já se encontravam soltos. Estavam localizados em duas 

concentrações afastadas "por mais de uma centena de metros". A concentração 

localizada próximo a sede do Clube Regatas seria a concentração principal e a outra 

estaria próxima à beira do rio e alguns deles tinham servido para erguer um muro de 

arrimo (op. cit., p. 2). Essa informação, para a presente pesquisa, foi de total 

relevância para a localização aproximada destes registros, já que não contamos com 

outros estudos, além do próprio acervo arqueológico. 

Da concentração principal proveio o bloco denominado com nº7, o qual seria 

o de maior importância e nele foi realizada moldagem da superfície e fotografias. 

Esse bloco havia sido utilizado na construção do muro, porém Pereira Junior retirou 

a "pedra do corpo da construção, mas grandes foram os danos que sofreu por via 

dos golpes do martelo e da picareta" (PEREIRA JUNIOR, 1964, p. 5). O bloco de Nº 

12 foi o registro de maior divulgação do sítio o qual encontrava-se na concentração 

próxima ao rio, como parte do muro construído, porém sua integridade foi melhor 

conservada. 

Se faz presente no decorrer do artigo a visão existente da não capacitação do 

indígena para confecção de tais registros, pois eram considerados muito evoluídos 

enquanto que ―a sua execução não pode ser atribuída à gente de cultura do nível 

daquela apresentada pelo indígena no tempo da descoberta" (op. cit., p. 9). Essa 

visão permaneceu por muito tempo na memória da sociedade dita "evoluída", porém 

era permeada e muitas vezes ainda é, de uma visão atrasada que impede um olhar 

amplo e uma compreensão real desse contexto. O autor ainda continua: "... talvez 
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por mais de uma mão (do indígena), afora a contribuição do civilizado." (op. cit., p. 

10), querendo demonstrar que se os registros foram feitos por indígenas, isso 

apenas ocorreu pela contribuição feita pelos "civilizados".  

Ao se analisar a cena rupestre paulista, sem sombra de dúvidas o 

pesquisador que mais conheceu sobre o assunto, mesmo sem ser especialista 

nessa área foi Guy-Christian Collet, brasileiro naturalizado, nascido na França, 

industrial, espeleólogo, um dos fundadores da Sociedade de Espeleologia Brasileira 

- SBE e durante anos chefe do Departamento de Arqueologia da SBE, o qual ajudou 

a criar, e que contribuiu com a localização de sambaquis fluviais no Estado, oficinas 

líticas, abrigos sob rocha e os registros rupestres. 

Dos 25 sítios rupestres identificados nesta pesquisa, 9 foram parte de seus 

levantamentos e pesquisa de campo e, a maioria, em conjunto com o Grupo Bagrus 

de Espeleologia. O primeiro registro rupestre localizado foi o Abrigo da Glória, no 

município de Ipeúna18, que serviu de parâmetro para estender a prospecção 

geomorfológica para a região de Analândia.  

Collet (1980, p.7) destaca que a descoberta do Abrigo da Glória ocorreu 

devido à aplicação de princípios de Geomorfologia: as probabilidades de 

aproveitamento de formações típicas e suas características pelo homem "primitivo". 

Um estudo efetuado em 1969 indicou indiretamente essas características e 

incentivou as pesquisas na região, contribuindo com a localização de duas cavernas 

e três abrigos sob rocha. 

O abrigo da glória apresenta uma área geral de superfície de 1300 m², sendo 

protegido do vento, da chuva e da luz forte. Abriga uma área plana no interior do 

abrigo com presença de gravuras rupestres na parede (protegida de intemperismos) 

e de diversos vestígios líticos tanto lascas como artefatos, com concentração em 

área denominada de "oficina".  
 
Uma particularidade notável; a concentração isolada de dezenas de 
gravuras num ponto só, mais ou menos 3 m², onde a rocha não apresenta a 
mesma degradação que o resto. São poucos os lugares dessa firmeza de 
textura, ou melhor dizendo, que não descamam naturalmente por placas. As 
gravações são em geral profundas, superpostas em alguns casos. Não nos 

                                            
18  Toda documentação localizada indica estar localizado no município de Ipeúna, porém, a conversão das 

coordenadas geográficas para UTM demonstram estar no município vizinho de Itirapina, quase limite com 
Ipeúna.  
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aventuraremos a descrever esse painel complicado; deixaremos os 
especialistas procurar identificar as figuras e se fôr possível dar uma 
interpretação a esses sinais enigmáticos. Só assinalaremos que é 
interessante (COLLET, 1980, p. 15). 
 
"Poucas vezes tivemos a oportunidade achar em pesquisa afiadores de 
ferramentas ou polidores; o abrigo da Glória, contem várias rochas com 
nítidos sinais de terem sido utilizados para esse fim, guardando profundos, 
sulcos paralelos resultado de inúmeros esfregamentos, com finalidade de 
afiar, afinar ou polir que sejam ossos, pedras, ou mesmo madeira" 
(COLLET, 1980, p. 20). 
 

Foi feito um trabalho de análise com os vestígios líticos, partindo de triagem e 

contagem para uma primeira tentativa de identificação e classificação. Collet (1980) 

destaca que o grupo que ali se estabeleceu teve acesso provavelmente a dois 

ecossistemas muito diferentes em razão de a localização da cavidade estar entre o 

limite do planalto e da depressão periférica. 

Em seguida, em ações realizadas em agosto de 198, foram identificadas 

sinalizações e polidores no Abrigo da Santa, situado na Fazenda Chapotepec 

(antiga Boa Vista), o qual foi considerado bem preservado do ponto de vista 

arqueológico, porém com presença de capela de alvenaria no interior. Portanto, já 

sofrendo alterações antrópicas para alguns pesquisadores; ou, sendo parte da 

construção identitária de sua comunidade e demonstrando um laço religioso com o 

local, para outros. 
 
O município de Analândia é o ponto central da nossa atividade, sendo que 
praticamente todos os achados arqueológicos interessantes foram desta 
região (COLLET, 1981, p. 2). 
 

Em 1982, como parte das prospecções iniciadas em 1981, utilizando uma 

Kombi própria, Collet localizou o Abrigo Santo Urbano, situado em fazenda de 

mesmo nome. Em seu relatório descreve que o local está situado a uma caminhada 

de 2,5 km por trilha a pé até chegar ao paredão. Suas descrições apresentam existir 

água perene próxima e, a menos de 100 metros, córrego sem nome. 

O abrigo apresenta, em aproximadamente 5 meses por ano, um chuveiro ou 

cascata fina, em queda do paredão de cerca de 30 m, que alimenta uma piscina 

natural de águas claras e propicia uma vegetação de ambiente úmido. Não foram 

identificados vestígios arqueológicos em superfície. Os achados foram mínimos, 

porém com maior certeza indicam que houve um nível de ocupação a 1,30 m de 
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profundidade a partir do solo atual, identificando vestígios como arenito silicificado 

apresentando sinais de lascamento, um núcleo de diabásio, podendo ter servido de 

batedor (COLLET, 1982, p. 4 e 5). 
 
As gravuras observadas são localizadas na parte oeste do abrigo a um nível 
considerado baixo, deixando supor que foram executadas quando o solo em 
frente era pelo menos 70 cm ou até 1 metro mais baixo que o piso atual. Os 
traços são bastante apagados pela decomposição superficial da rocha, que 
lentamente desprende os grãos de arenito, arendondando os angulos e 
tornando as figuras menos definidas e nítidas. A mesma figura estilizada é 
representada pelo menos 6 vezes, com tamanhos variáveis. Afastada de 
vários metros e dentro de uma reentrância da parede aparece uma 
composição geométrica de forma radiante que precisaria ser limpa e 
estudada. 
 

Apesar de algumas bibliografias apontarem o Abrigo da Glória como primeiro 

sítio rupestre identificado por Collet, a documentação referencial do sítio Casa de 

Pedra, localizado em Itararé, divisa com o Estado do Paraná, datam de fevereiro de 

1973. Trata-se de um abrigo sob rocha, em arenito, no qual a Ficha de Cadastro 

Geral da Sociedade Brasileira de Espeleologia em seu item 8 - Arqueologia / 

Turismo faz referência a interesse arqueológico, presença de vestígios humanos e 

poucos registros rupestres. Estes últimos são representados por bastonetes e 

manchas. A Ficha indica, ainda, que a caverna não teria potencial turístico. 

Essa documentação identificada faz parte do acervo pessoal de Collet que foi 

doada à biblioteca da SBE. As anotações demonstram que a documentação inicial é 

datada de 1973, mas em 1997 foram feitas atualizações nessa mesma 

documentação. Nestas, destaca-se que a caverna apresentava escavações feitas 

por desconhecidos, mas que ainda mantinha áreas intactas para sondagem ou 

pesquisas arqueológicas, além de uma observação "comunicar a André" com um 

"ok" ao lado. Essa observação demonstra a preocupação de Collet com a 

arqueologia brasileira, demonstrando seu contato com André Prous. Esse contato 

também pode ser observado na apresentação curricular, escrita a mão, que 

descrevem "4 anos de pratica em arqueologia de campo o Prof. Dr. André Prous 

(UFMG em Belo Horizonte); assim como participação de campo em escavação de 

Prous e "Dona Anette L. Amperaide" em Lagoa Santa, Minas Gerais (documentação 

pessoal). 
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O Sítio Rupestre Casa de Pedra foi informado por Gilberto Cortes e estaria 

situado na Fazenda Correa e Castro. Trataria de um abrigo de 48 x 7 m, em 

condições de destruição. A água estaria a cerca de 400 m de distância. Foram 

localizados lascas de sílex, fragmentos de seixos rolados próximos à bacia do 

chuveiro. 

Várias pesquisas foram realizadas no sítio Abrigo do Alvo, uma das quais 

inéditas, buscando uma solução para a preservação contínua dos registros. Porém, 

demonstra que estas soluções, a princípio, podem ser favoráveis, mas o tempo e a 

natureza em constante processo de mudança muitas vezes é mais resistente, 

principalmente por tratarmos aqui de um bem que não pode simplesmente ser 

transportado para o museu e sim conservado em seu contexto natural, tão sensível 

a mudanças. 

Trata-se de abrigo sob rocha, localizado em meia encosta de morro, com 

abertura a leste e três painéis com registros rupestres. Os painéis estão dispostos 

no fundo do abrigo e no acesso a uma segunda cavidade menor ao lado, na qual 

não foram identificados registros. Apresentam-se basicamente gravuras. Em alguns 

pontos aparecem pigmentos vermelhos, porém mais parecidos com manchas. As 

gravuras podem ser identificadas como bastonetes, linhas retas, paralelas, 

tridáctilos, cúpules, duas figuras circulares que parecem estar associadas ao 

universo cultural humano, sendo representadas uma ao lado a outra (diferenciando-

se do restante dos registros) e algumas são vestigiais, não sendo possível sua 

verificação. 

Segundo dados observados nas documentações de Collet (1981, 1986, 

1994), a região onde se localiza o sítio, entre as décadas de 70 e 80, era utilizada 

pelas forças armadas como campo de prova de artilharia, sofrendo por muitos anos 

com intensas vibrações de explosão de projéteis. Além disso, a área sofreu com 

incêndios que acabaram por destruir a pouca vegetação que existia e o cultivo de 

cana-de-açúcar nos vales e colinas da área contribuíram para a alteração da 

proteção térmica natural da área, acelerando processos de degradação natural. Tais 

fatores influenciaram na solicitação, na década de 1980, do deslocamento da área 

militar, assim como o replantio de árvores para reduzir a incidência solar no abrigo. 
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Para ações de pesquisa na época também foi realizada retirada de abelhas que 

impediam um trabalho mais detalhado com os registros rupestres. 

Estas pesquisas de Collet (1994, p. 5) tinham o objetivo de tentar conservar e 

salvar os registros que apresentavam acelerado processo de degradação. 
 
Procuramos vários químicos profissionais particulares, e consultamos 
diversos laboratórios de pesquisa, a fim de descobrirmos um produto fixador 
e aglomerador de partículas, que tivesse as propriedades indispensáveis à 
manutenção da integridade física da superfície referida, porém, sem afetar o 
aspecto visual das gravuras tratadas, e a durabilidade compatível com um 
trabalho artístico de vários milênios. Além disso, procurávamos uma solução 
acessível aos nossos recursos financeiros  
 

O laboratório da Rhodia foi o único interessado no assunto. De posse de 

amostras de rocha e dados técnicos e meses de trabalho, foi desenvolvido o 

RHODOPAS 012D, poliacetato de vinila, produto com 7% de solução plastificante. 

Esse produto fixador foi aplicado sobre parte do painel rupestre com o objetivo de 

desacelerar o processo de degradação acelerado identificado. Essa ação de 

conservação da equipe de Collet (1986, p. 7) foi acompanhada por anos, 

identificando possíveis modificações e resultados.  
 
Os petroglifos tratados faz agora quatro anos e meio, encontravam-se, na 
época, em péssimo estado e não evoluiram no processo de desagregação; 
os inícios de escamamento se tornaram firmes, aderentes às paredes, 
devido ao RHODOPAS que penetrou, solidificou as partes soltas ligando-as 
à rocha. O produto é absolutamente incolor e não altera o aspecto das 
gravuras, mesmo após anos de aplicação. 
 

Em 1994 a equipe retornou ao abrigo para avaliar o estado de conservação 

do painel gravado e das ações executadas. Após 12 anos foram constatadas várias 

modificações ambientais, como o recuo do plantio de cana-de-açúcar, deixando 

maior extensão de capoeirão aos pés dos altos barrancos, a altura reduzida da 

vegetação que não protegia os registros e o efeito benéfico da solidificação pelo 

plastificante. 
 
As figuras protegidas pelo produto da Rhodia, vistos com um certo recuo de 
4 ou 5 metros, se destacam ligeiramente da superfície geral. Visto o efeito 
benéfico da solidificação pelo plastificante, voltaremos em breve para 
passar - no resto das partes não tratadas - a fim de uniformizar a coloração 
do conjunto e a sua conservação por igual (COLLET, 1994, p. 5). 
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Apesar do cuidado e pesquisa envolvendo as ações de conservação 

realizadas, foi possível perceber que após 30 anos a visão sobre o tema é bastante 

diferente. Em nossa visita em fevereiro de 2012, novos estudos foram realizados 

pela conservadora Silvia Cunha Lima que identificou mudanças cromáticas na 

superfície rochosa devido à aplicação da resina e suas várias nuances de acordo 

com a porosidade e penetração dela na rocha, além da formação de uma película de 

alto brilho que dificulta a leitura dos registros em determinados pontos do suporte. 

Outro ponto avaliado é que a consolidação foi satisfatória na superfície, porém, não 

evitou uma fragilização mais profunda da rocha ocasionando desplacamentos 

maiores. 

Lima destacou, na ocasião, que intervenções diretas modificam as 

composições dos objetos e nunca são 100% reversíveis, porém, mesmo assim, às 

vezes essas ações de reversão são inevitáveis. Neste caso, foi avaliado também a 

possibilidade de remoção da resina que obteve resultado satisfatória em relação à 

diminuição de sua espessura e conseqüente diminuição do brilho. 

A documentação referencial para os sítios Abrigo da Bocaína, Oficina Lítica 

Itambé, Abrigo da Lavra e Abrigo das Abelhas são muito reduzidos e quase não 

identificam os registros, tendo apenas algumas citações na documentação pessoal 

de Collet acessada e as fichas CNSA - IPHAN como referência, porém, apesar de 

poucos dados sua existência é comprovada. 

Também havia algumas indicações de Collet de existir registros rupestres em 

outros três sítios arqueológicos localizados em abrigos na região do município de 

Analândia: os Abrigos do Roncador, do Lajeado e do Gavião. Porém, as 

documentações localizadas negativaram, para nós, a possibilidade de investigação. 

Dentre a documentação de Collet analisada, encontramos uma folha 

datilografada intitulada "Exposição de Arqueologia" na qual é apresentada uma 

exposição no Centro Cívico de Santo André - Salão de Exposições, ficando montada 

de 21 de outubro até 20 de novembro, porém não é informado o ano. Essa 

exposição seria uma parceria da Secretaria de Educação e Cultura da prefeitura 

municipal de Santo André com o Museu Paulista e o Diário do Grande ABC visando 

apresentar uma "ideia do que é a arqueologia brasileira e de que maneira ela deve 

ser encarada" (Documentação pessoal, acervo SBE). 
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Objetos, recipientes, vasos diversos, urnas funerárias, todos escolhidos de 
maneira a se apresentarem o mais representativos possível, dentro do 
espírito da Arqueologia. Acompanhando as peças, séries de painéis 
fotográficos visam elucidar a sequência da exposição, unindo o caráter 
científico da mostra ao intuíto didático da mesma. Pela primeira vez, na 
Arqueologia Brasileira, apresenta-se ao público um levantamento fotográfico 
de pinturas rupestres, isto é, pinturas feitas em paredes rochosas, por povos 
que viveram há muitos anos atrás e nos deixaram como testemunho de sua 
arte estas pinturas excepcionais que recobrem as paredes de rochas nos 
locais mais diversos do Brasil. 
 

Collet também contribuiu com diversos artigos e apresentações em 

congressos, tanto no Brasil como exterior, divulgando a arte rupestre brasileira, suas 

características e a própria arte rupestre paulista. Em artigo publicado pelo periódico 

Informativo SBE, juntamente com Washington Simões, discutem as "Principais 

Tradições de Arte Rupestre em Cavernas Brasileiras". O texto é uma versão da 

apresentação realizada no XII Congresso Internacional de Espeleologia, durante o I 

Simpósio de Arqueologia e Paleontologia em Cavernas, em La Chaux-de-Fond, na 

Suíça, em 1997, e inicialmente destacam (COLLET & SIMÕES, 2002, p. 12): 
 
Queremos lembrar aos colegas que não somos especialistas em arte 
rupestre, porém, nos sentimos na obrigação, visto o perigo crescente que 
correm estes grafismos, de sempre documentar e informar os arqueólogos 
da presença destas manifestações culturais que temos a felicidade de 
descobrir. 
 

Na seqüência apresentam o conceito de arte rupestre e as suas tradições no 

Brasil, utilizando um mapa para espacializar a ideia da repartição dos sítios e os 

vazios geográficos, até então presentes. O item III do artigo destaca áreas 

particularmente ricas em manifestações rupestres em cavernas, seja pela sua 

originalidade, particularidade ou meio de acesso. Um destas áreas apresentadas foi 

a região de Analândia, descrevendo ser pouco representativo neste aspecto, porém, 

algumas cavernas descobertas pelo Grupo Bagrus de Espeleologia se revelaram 

excepcionais citando o Abrigo da Bocaina com "baixos relevos cavados no solo", no 

qual foram esculpidos coisa inteligível; o Abrigo da Glória com "gravuras que 

ultrapassam os limites que normalmente definem essas manifestações culturais"; o 

Abrigo da Santa, questionando ser possível se tratar de concentração de polidores 

que poderiam se sobrepor formando desenhos, finalizando com uma análise sobre 

estes vestígios estarem inseridos na depressão periférica e cuestas basálticas 

(COLLET & SIMÕES, 2002, p. 15). 
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Figura 5.  Mapa da distribuição das Tradições Rupestres no Brasil, conforme 

COLLET & SIMÕES (2002, p. 13). 
 

As análises do acervo documental pessoal do Collet apresenta documentação 

sobre o sítio arqueológico Abrigo Maximiano, localizado no município de Iporanga, 

que apresentaria vestígios arqueológicos, inclusive manifestações artísticas que, 

apesar de escassas, existiam. Esse sítio foi localizado em 1977, ano em que foi 

inclusive visitado por equipe do MAE. No ano seguinte, foram realizadas 

intervenções no local e encontrados muitos vestígios líticos lascados, inclusive 

várias pontas de projétil, fauna malacológica, ossos, etc, permitindo aos 

pesquisadores interpretar o cotidiano dos indivíduos que ali estiveram. Essa 

interpretação envolveu questionamentos sobre seus hábitos cotidianos de 

sobrevivência, como também seus rituais de sepultamento e possíveis crenças em 
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vida após a morte. Porém, por falta de mais documentações este será mais uma 

indicação para novas pesquisas. 

Em fins da década de 1970, durante pesquisa de reconhecimento à área 

arqueológica da região de Ribeirão Preto, ao longo do rio Pardo e afluentes, foram 

identificados importantes vestígios arqueológicos, entre eles "artefatos líticos 

lascados e polidos, cerâmica pertencente ao menos a duas tradições diversas (uma 

delas tupi-guarani) e petróglifos" (Diário de campo, Acervo MAE/USP). 
 
Sendo rara as informações sobre ocorrência de sinalizações rupestres no 
Estado de São Paulo, e dada sua importância para o reconhecimento das 
manifestações simbólicas de grupos pré-históricos, bem como sua 
importância enquanto meio de estabelecermos vias de migração, decidimos 
executar um projeto de pesquisas em arte rupestre nessa região. 
Com o objetivo de iniciar este projeto, foi promovido pelo IPH, em outubro 
de 1979, um curso sobre métodos de trabalho e de análise em arte 
rupestre, a cargo de Pierre Colombel (CNRS e Musée de L'Homme - 
França) e sua assistente Nadine Orloff (Diário de Campo, Acervo 
MAE/USP). 
  

Esse projeto, sob coordenação de pesquisa de Solange Bezerra Caldarelli, 

através do antigo Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo19 deu início 

às pesquisas na região do município de Serra Azul, região nordeste do Estado de 

São Paulo, área de localização das "sinalizações rupestres" identificadas. Tiveram 

início entre as décadas de 1970 e 1980, abrangendo primeiro os sítios Abrigo 

Catingueiro e Sítio Santo Antonio, inseridos em maciço arenítico nas proximidades 

do Rio Pardo. A coordenação dos trabalhos de prospecção ficaram a cargo de 

Walter Alves Neves. 

Os sítios acima citados, juntamente com o Abrigo das Furnas, localizado no 

município vizinho de Santa Cruz da Esperança/Cajuru, também alvo da pesquisa, 

foram detalhadamente documentados, formando um acervo documental 

importantíssimo para elaboração de pesquisas neste contexto. Essa documentação 

foi reunida, analisada e parte dela digitalizada para este trabalho, reavivando a 

memória de alguns participantes destes campos e trazendo para a atualidade 

histórias guardadas nos diários de campo e em pastas há muito tempo arquivadas 

nos fundos dos armários. 

                                            
19

  O Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo foi integrado ao antigo MAE, dando origem ao atual 
Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. 



71 

 

A documentação gerada pelas pesquisas foi guardada pela Dra. Marisa 

Afonso - MAE/USP no período das mudanças do IPH e que atingiram diretamente as 

pesquisas, não tendo continuidade e nem resultados aprofundados. Esses 

documentos foram utilizados em poucos estudos e, desde então, nunca mais haviam 

sido reavivados, fora algumas fotos para exposições pontuais da Instituição. 

Portanto, alguns documentos apresentados aqui são inéditos na arqueologia paulista 

e guardam uma história inicial dessas pesquisas rupestres no terreno institucional e 

acadêmico da USP, em um período de inovação e de descoberta, na tentativa de 

uma estruturação de pesquisa do tema no Estado de São Paulo.  

As pesquisas começaram pelo sítio Catingueiro e seguiram para o sítio Santo 

Antonio, sendo aplicados os métodos e técnicas estabelecidos nos cursos 

realizados, como realização de calque, moldagem do painel, cobertura fotográfica e 

elaboração de fichas de Sítio, de Prospecção Arqueológica, de Painel e de Figuras, 

reunindo dados para análise em laboratório.  

Trata-se de sítios em abrigos sob rocha arenítica, contendo gravuras 

rupestres. Segundo Uchôa e Caldarelli, os sítios Abrigo Catingueiro e Santo Antonio 

poderiam pertencer a um mesmo grupo cultural, uma vez que consideraram os 

registros realizados sob a mesma técnica e estilisticamente homogêneos, com tema 

principal em torno de pegadas, tanto humanas quanto de animais (UCHÔA, 

CALDARELLI, 1980). No entanto, destacam que conclusões mais definitivas 

dependeria da continuidade da pesquisa para ampliar e aprofundar os estudos, o 

que não chegou a ser realizado. 

O Abrigo das Furnas apresenta características similares aos observados nos 

sítios Abrigo Catingueiro e Santo Antonio e foi alvo de pesquisas na década de 

1980. 

O Abrigo Catingueiro apresenta um paredão arenítico de 13 metros de 

extensão, com altura máxima de 7 e mínima de 3 metros, contendo 4 painéis 

rupestres e algumas figuras isoladas. As gravuras inseridas em altura acessível, 

poucas vezes em altura superior a 2 metros de altura, e delimitada por linha natural 

do paredão com gravuras representando "pegadas de aves, pegadas bipartidas de 

mamíferos, pegadas de felinos, bastonetes e orifícios" (Fichas de Sítio e 

Prospecção, acervo MAE/USP). O suporte apresenta muitas rachaduras, 
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ocasionando planos diferentes com manchas de liquens sobre as gravuras. O sítio 

dista de cerca de 1 km em linha reta do rio Pardo em alta encosta de colina. 

O sítio Santo Antonio apresenta paredão de arenito resistente, porém 

alterado, a céu aberto, com 90 metros de altura e mais de 30 metros de extensão, 

sendo que o painel rupestre cobre cerca de 15 metros na porção central e à direita 

do suporte, com representações gravadas de "pegadas humanas (dedos de 3 a 6); 

pegadas de aves; pegadas de felinos/mamíferos (dedos de 3 a 4); pegadas de 

veados; orifícios; bastonetes simples e convergentes". A região apresenta relevo 

ondulado e outros paredões próximos do local do sitio, porém sem vestígios 

rupestres (Fichas de Sítio, Prospecção e Diário de Campo, Acervo MAE/USP). 

O Abrigo de Furnas é composto por paredão arenítico rosado, bastante 

friável, com presença de manchas provocadas por percolação de água com óxido de 

ferro e manganês e algumas concreções brancas. A rocha apresenta cerca de 35 

metros de extensão, sendo abrigado cerca de 28 metros, tendo profundidade 

variando de 1 a 9 metros com algumas falhas naturais e vários blocos caídos. O 

painel rupestre é composto por 4 painéis, sendo um localizado na parte interna de 

um nicho. Apresentam figurações como bastonetes simples e associados, tridígitos e 

cúpules (Fichas de Sítio, Prospecção e Diário de Campo, Acervo MAE/USP). 

O único sítio inserido na área do Planalto Ocidental foi identificado através de 

informações passadas à equipe de arqueologia da UNESP, campus de Presidente 

Prudente. Está localizado no município de Narandiba, às margens do Ribeirão Água 

das Pedras em piso basáltico e é composto por gravuras que podem estar ligadas a 

local cerimonial, associados a uma série de evidências de estruturas de lascamento 

e de combustão (KUNZLI, 1991). 
 
O Sítio Arqueológico Narandiba, nome escolhido para o local, foi 
reencontrado pela equipe de Arqueologia da Universidade Estadual Paulista  
- UNESP, campus de Presidente Prudente, em julho de 1987, dentro de 
projeto maior que envolve o levantamento arqueológico de toda a Bacia do 
Rio Paranapanema e seu entorno. O ponto de partida foi uma informação 
de que haveria "desenhos de índios" próximos ao rio Paranapanema , 
trazida por José Martin Suarez, geólogo do campus e que recebera essa 
informação no decorrer de suas pesquisas na área (KUNZLI, 1991, p. 1). 
 

Trata-se de imagens geométricas enigmáticas, gravadas em rochas de 

basalto e dispostas horizontalmente, no chão. Algumas para serem vistas dependem 
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do posicionamento do sol, mesmo assim apenas em poucos momentos do dia, 

indicando a possibilidade de algum conhecimento astronômico. Essa descoberta 

modificou os planos da antropóloga e arqueóloga Ruth Kunzli que pretendia fazer 

seu doutorado com colonização germânica, mas a arqueologia e a questão indígena 

exerciam um fascínio em sua vida e acabou seguindo por este caminho e 

defendendo seu doutorado sobre o sítio Narandiba. (CHRISTANTE, 2009). 
 
As gravuras do Sítio Arqueológico Narandiba são peculiares tanto pelo fato 
de se encontrarem sobre um piso horizontal de basalto, quanto pela largura 
e profundidade das ranhuras de grande parte delas, excetuando aquelas 
desgastadas pelo tempo. Isto porque, pela comparação com gravuras de 
outras áreas e a descrição obtida em Anati e em Uchoa e Caldarelli, as de 
Narandiba são, no geral, mais largas e mais profundas (KUNZLI, 1991, p. 
59). 
 

Kunzli destaca que suas bases metodológicas foram baseadas nos estudos 

de Anati20 e Uchôa e Caldarelli21, pois a bibliografia específica sobre métodos e 

técnicas era escassa, apesar da grande quantidade de sítios com gravuras rupestres 

existentes, poucos pesquisadores se detiveram em trabalhá-los sistematicamente ou 

descrever as técnicas de pesquisa utilizadas. É importante destacar que Kunzli faz 

referência à vinda de Pierre Colombel, na época pesquisador do Centre National de 

Recherches Scientifiques e do Museu do Homem de Paris, trazido através do 

Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo, com objetivo de repassar 

técnicas necessárias para a pesquisa nos sítios Catingueiro, Santo Antonio e 

Furnas, estudados no período. 

O registro da área contendo gravuras foram subdivididas em A1, A2, A3, B, C 

e D. A área A1 corresponde à primeira encontrada, onde a maior parte das gravuras 

localiza-se em torno de uma depressão do terreno. A área A2 tem posição 

intermediária entre as áreas A1, A3 e C. A área A3 apresenta gravuras 

diferenciadas, encontrava-se encoberta e, após o estudo, foi novamente recoberta, 

tentando evitar sua degradação. A área B é composta por duas figuras e está 

localizada entre as áreas A e C. A área C é composta por dois conjuntos, um 

encontrava-se recoberto no início dos estudos. Por fim, a área D dista cerca de 30 m 

                                            
20

   ANATI, Emmanuel. Methods of recording and analysing rock engravings. Capo di Ponte, Edizione de Centro. 
1977. 

21
  UCHÔA, Dorath P. & CALDARELLI, Solange B. Petróglifos na região nordeste do Estado de São Paulo. 

Pesquisas: Antropologia, v. 31: 25-42. São Leopoldo, 1980. 
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da área A1, separada por um braço do ribeirão, onde há três gravuras (KUNZLI, 

1991).  

Kunzli aponta que uma dificuldade encontrada neste estudo foi o fato de se 

tratar de registros em piso a céu aberto com incidência direta do sol durante o dia 

todo, aquecendo a rocha. Também foi exposta a preocupação com a preservação do 

sítio, fazendo referência ao fato de que passados 6 meses da visita a área A3 

apresentava acelerado processo de decomposição e, por isso, foi realizado o 

recobrimento do piso, cuja iniciativa depois foi verificada como acertada diante de 

correspondência recebida de Ian N. M. Wainwright então pertencente ao Instituto 

Canadense de Conservação, indicando que outras opções analisadas em 

bibliografia seriam inviáveis. 

Os dois objetivos principais da pesquisa eram a datação e a interpretação do 

sítio, mas Kunzli (1991, p. 177) constata que estes resultados "são insolúveis". Esse 

tema de datação de vestígios rupestres continua até hoje sem solução aparente, não 

sendo nenhum dos sítios rupestres datados até o momento.  

Alguns sítios, mesmo com o passar dos anos e poucas pesquisas realizadas 

foram objeto de citação em publicações diversas, seja acadêmica ou não, porém 

como parte de um todo, sem um trabalho sistemático, apenas com o propósito de 

compreender o universo das representações rupestres. Um dos exemplos é o caso 

da pesquisa de Silvio Araújo (2006) que trabalha com a formação de políticas 

públicas para gestão patrimonial para o município de Itapeva e, com isso, 

desenvolveu levantamento dos sítios arqueológicos do município a fim de 

desencadear e promover ações de preservação e valorização desses bens. Nesse 

levantamento mapeou alguns sítios ainda não divulgados ou pesquisados como é o 

caso dos Abrigos Pouso Alto e Borda, Fabri 1 e Fabri 2, assim como os registros 

rupestres históricos. 

Outro pesquisador que manteve vivo os sítios rupestres no Estado foi Astolfo 

Araújo, que abarcou tanto pesquisas na região de Itapeva quanto de Analândia, 

inserindo questões de suma importância para a pesquisa arqueológica como a 

discussão teórica e aplicação de métodos e técnicas de análises regionais, 

procurando conhecer um pouco mais deste território amplo e com poucas pesquisas 

sistemáticas. 
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Astolfo Araújo também coordenou ações de pesquisa em campo no sítio 

Abrigo do Alvo em Analândia, como parte do Projeto "A ocupação paleoíndia no 

Estado de São Paulo: uma abordagem geoarqueológica". Oportunidade esta de 

conhecer pessoalmente um pouco mais sobre o sítio, e avaliar, juntamente com a 

equipe de pesquisa, as características do local quanto à arqueologia, bem como 

questões relativas à musealização. 

Um dos sítios indicados para a região de Itapeva não conta com 

documentação escrita ou fotográfica. Trata-se de uma única pintura com círculos 

concêntricos cortados por duas retas verticais paralelas em pigmento vermelho, em 

paredão localizado na Fazenda Issa Salomão, local bastante conhecido por fazer 

parte de roteiro de aventura por amantes de ecoturismo. A indicação e verificação foi 

realizada por Silvio Araujo, em passeio realizado com grupo de alunos, sem 

preparação adequada para essa documentação. O registro está situado próximo à 

Pedra da Minerita, grande monólito localizado às margens de um açude, local de 

belas paisagens cênicas e mirante da região (Comunicação oral). Durante o 

levantamento foi feita uma tentativa de acesso ao local, porém sem sucesso, 

encontrando as porteiras da fazenda fechadas. Optou-se por manter esse vestígio 

como vestígio identificado, por ter sido avaliado por arqueólogo regional. 

A arqueologia preventiva contribuiu para a localização dos dois últimos sítios 

encontrados no Estado nos últimos anos, até a realização desta pesquisa. Em 2005, 

durante levantamento de diagnóstico arqueológico para implantação de empresa de 

mineração no município de Bragança Paulista, foi encontrado o Sítio Toca da 

Paineira, que será mais detalhadamente trabalhado no capítulo 4 desta pesquisa 

(ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2005). 

Na Província Costeira, na área do Parque Estadual da Serra do Mar, foi 

documentado, durante as ações realizadas para a elaboração do Plano de Manejo 

do Parque, pela Zanettini Arqueologia, o primeiro sítio rupestre nesse contexto 

geomorfológico. Segundo os arqueólogos Calippo e Zanettini (2006), Pedro Augusto 

Mentz Ribeiro apontou que nas evidências registradas no Sítio Pilões não podem ser 

identificadas marcas características de picoteamento e/ou alisamento típicos do 

período pré-colonial, mas que as marcas identificadas indicam terem sido 

produzidos por um instrumento não lítico, podendo ser até um instrumento de metal 
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que apenas estariam em posse das populações locais a partir da chegada do 

colonizador europeu. 

A realização deste levantamento contribuiu com a documentação e 

divulgação de três novos sítios que não contavam até o momento com nenhuma 

publicação. Trata-se dos sítios rupestres Morro do Trem, localizado no município de 

Timburi; Fazenda Ibicatu, em Piraju e São Joaquim, em São João da Boa Vista. 

O sítio rupestre Morro do Trem encontra-se a cerca de 22 km da cidade de 

Piraju e 21 km do sítio rupestre Fazenda Ibicatu. Ambos estão inseridos entre as 

represas das Usinas Hidrelétricas Chavantes e Armando Avellanal Laydner 

(Jurumirim). Portanto, mesmo antes da construção das UHEs, o acesso às 

drenagens menores e aos grandes rios passiveis de navegação era de boa 

qualidade, pois estão inseridos na Bacia do Rio Paranapanema. 

O sítio São Joaquim, localizado no município de São João da Boa Vista é o 

sítio rupestre que mais se diferencia da cena rupestre paulista, por ser representado 

por painel de pinturas em vermelho, com cerca de 1,80 x 1,80 metros. As figuras 

aparentam montar uma cena, apresentando figuras antropomorfas, zoomorfas e 

objetos rituais, se diferenciando da maioria dos sítios pela sua composição. 

Durante o levantamento foram identificados alguns locais em que pode haver 

registros rupestres, porém necessitam de estudos mais detalhados. Um deles situa-

se no litoral norte do Estado, localizado no município de Ubatuba, mais 

precisamente junto à Praia Brava da Almada, no perímetro do Parque Estadual da 

Serra do Mar, provavelmente o primeiro registro direto para a região. Trata-se de 

achado fortuíto efetuado por Zanettini na década de 1980, revisitado pelo 

arqueólogo à epoca da elaboração do Plano de Manejo do Parque e mais 

recentemente, em 2012 com o geólogo Craig Saunders (Comunicação pessoal). 

Observa-se na face interna, voltada para terra firme de um bloco sobre 

pedestal um grafismo configurando uma "seta", que indicaria ter sido realizada por 

ação humana, porém, por influência do movimento das marés, necessitando de 

estudos mais detalhados (Prancha 3). Para Saunders, a regularidade dos traços no 

bloco de granito não condiz com processos erosivos observados o que possibilita 

tratar-se de fruto de ação humana. 
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rupestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Zanettini, 
jan/2013. 

Prancha 3 
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Outro local situa-se no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira - PETAR, 

núcleo Caboclos, município de Apiaí na entrada da Caverna Temimina. Nesta 

caverna foram identificados registros de círculos concêntricos ou semicírculos no 

teto da caverna. A informação sobre os registros foi feita por Vamir dos Santos, 

aluno do curso de pós-graduação em Arqueologia, História e Sociedade da 

Universidade Santo Amaro - SP. A visita para confirmação da informação foi feita 

juntamente com Santos, porém, a localização dos registros no teto a cerca de 9 

metros de altura do solo impediu uma verificação detalhada, sendo realizada apenas 

uma cobertura fotográfica objetivando sua documentação.  

A caverna é cortada por um rio e os vestígios se encontram sobre o seu leito, 

indicando que antigamente a superfície do solo poderia ser mais alta e ser possível 

acessar o teto. A dúvida, neste caso, é se estes registros são pintados, 

acrescentando um pigmento ao suporte ou se tratam de sinais naturais da rocha. 

Como estes vestígios são circulares, podem ser marcas de antigas formações 

rochosas que podem ter sido quebradas e apenas suas marcas permaneceram. O 

parque ainda abriga a Caverna do Morro Preto, Núcleo Santana, no município de 

Iporanga, na qual também há notícias dos mesmos tipos de registros, porém não 

localizadas na ocasião da visita. Recentemente, Santos informou ter localizado esse 

registro enviando documentação fotográfica para avaliação. Estas duas cavernas 

são citadas na documentação pessoal de Collet verificada, indicando serem sítios 

arqueológicos inseridos em ambientes de caverna e de abrigos sob rocha, porém 

não faz menção à existência de registros rupestres. 

A região do sítio Morro do Trem, em Timburi, também é outra área com 

algumas indicações da existência de mais sítios rupestres, assim como a região de 

Itapeva e as proximidades do rio Pilões em Cubatão. Estas indicações, associadas 

aos novos registros documentados por esta pesquisa, demonstram que o potencial 

para a localização de novos sítios no Estado é alto e que o desenvolvimento de 

ações de prospecção arqueológica devem ser elaborados para que a cena rupestre 

paulista possa ser cada vez mais conhecida. 

Mesmo nas publicações mais recentes nunca foram apresentados todos os 

sítios rupestres do Estado de São Paulo de forma sistemática e é nesse aspecto que 

o presente trabalho se propôs a desenvolver um catálogo com estes sítios, o que 
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acreditamos seja inédito na área. Como o objetivo é mapear os registros rupestres, 

estes foram identificados no mapa elaborado, segundo a organização especificada 

anteriormente de sítios que foram visitados efetivamente (Cenário Revelado - Vivido 

- Sentido) e os que foram identificados apenas por meio de documentação (Cenário 

à Revelar-se - Imaginado - Sonhado). Optou-se por manter separados aqueles que 

não se tornaram conclusivos (Cenário Questionado - Vislumbrado - Suposto), para 

que os resultados fossem mais significativos. Porém, os dados permanecem aqui 

para que no futuro possam ser devidamente avaliados. 

De acordo com o levantamento realizado existem no Estado 25 sítios 
rupestres que contém registros gravados ou pintados (Quadro 1). A maior 

concentração está localizada na região do município de Itapeva, que abriga 7 sítios 

com gravuras, pinturas e gravuras e pinturas, além de referências de outros 

possíveis sítios na área, apresentando alto potencial devido a seu relevo, inserido 

entre a Depressão Periférica e o Planalto Atlântico, e seu histórico de ocupação 

humana. 

Para facilitar a visualização deste contexto rupestre descrito para o Estado de 

São Paulo, o mapa elaborado (Figura 6) apresenta os três cenários estabelecidos, 

cada qual com uma cor referencial e um número para identificação do sítio ou local 

em questão. O mapa base utilizado foi o Mapa da Divisão Municipal do Estado 

obtido no site do Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC, do Governo do Estado de 

São Paulo. A este mapa foi sobreposto os limites das unidades geomorfológicas 

com base no mapa do Relevo do Estado na busca de compreender o contexto em 

que se encontram. 

O mapa apresentado demonstra que os registros arqueológicos rupestres no 

Estado de São Paulo se concentram na região central do Estado, principalmente nas 

áreas entre a Depressão Periférica e o front das Cuestas Basálticas, formada 

basicamente por afloramentos rochosos arenítico-basálticos. A região é marcada 

pela presença de morros testemunhos que, somados aos recursos hídricos 

superficiais, representam fatores potenciais para o estabelecimento de grupos 

indígenas, além da presença de suportes para a realização dos registros rupestres, 

sendo representados por 20 sítios rupestres. 
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Os outros sítios estão inseridos no Planalto Ocidental (Sítio Rupestre 

Narandiba); Planalto Atlântico (Sítios Toca da Paineira, São Joaquim e Fazenda Issa 

Salomão) e na zona limite do Planalto Atlântico com a Província Costeira (Sítio 

Rupestre Pilões). Entretanto, esse mapa não é conclusivo em relação à 

potencialidade dos vestígios, ele apenas nos dá direcionamentos sobre possíveis 

áreas potenciais para futuras pesquisas de prospecção arqueológica que, associada 

ao estudo das características dos sítios rupestres, poderá contribuir para o 

conhecimento dos autores desses registros, assim como das ocupações pré-

coloniais no Estado. 
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2.2. Estabelecendo Formas de Trabalho 

 
―As pinturas, gravuras e desenhos realizados em suportes rochosos por 
todo o país são marcas fossilizadas de hábitos, crenças e sistemas de 
comunicação, para sempre desaparecidos.‖ (JORGE, PROUS, RIBEIRO, 
2007, p.114). 
 

Objetiva-se ressaltar a importância histórico-cultural-identitária do patrimônio 

rupestre paulista e, por conseguinte, do patrimônio rupestre nacional, demonstrando 

que, para isso, vários enfoques podem ser inseridos nas apresentações desse 

patrimônio. Por exemplo: focando o olhar nas possíveis interpretações sobre o 

indivíduo e na sua construção simbólica, ou na inter-relação entre a construção 

simbólica e a materialidade das sociedades envolvidas. Essa análise abrange não 

só o estudo dos registros rupestres e as escolhas gerais quanto a suporte e técnicas 

de confecção, como também a relação com a paisagem em que se insere, 

compreendendo esta última não como entidade passiva ou recurso a ser explorado, 

mas como construção social. O registro rupestre seria, dessa maneira, apenas um 

dos focos do registro arqueológico, sendo lido e relido a partir de informações 

geradas pelo contexto em que faz parte (REIS, 2002; RODRIGUES, AFONSO, 

2002; WICHERS, 2010; FAGUNDES, 2009). 

O termo Registro Rupestre foi adotado por acreditar que o fato de se gravar ou 

pintar não é um ato simples. Pelo contrário, é complexo. E, na sua construção, 

demonstra mais do que uma imagem: representa um registro do pensamento e das 

escolhas realizadas pelos sujeitos do passado para se comunicar. Apesar de ―Arte 

Rupestre‖ ser uma nomenclatura mais conhecida, acredita-se que ela pode ter 

várias designações, inclusive o estético. Como não podemos dizer ao certo o que 

estes registros significam, foi dado preferência por adotar um termo mais 

independente, mais claro para aquilo que se pretende destacar. 

Quando se fala em arte rupestre temos dois pontos essenciais a destacar: as 

técnicas empregadas no registro e seu suporte de realização. 

Como técnicas de registro existem a pintura – técnica aditiva, que consiste na 

incorporação de películas de pigmentos sobre a superfície da rocha - e a gravura – 

técnica subtrativa, que consiste na retirada de material do suporte rochoso na 

execução das incisões. Há, também, a possibilidade de essas técnicas serem 
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aplicadas conjuntamente nos sítios arqueológicos, sem que se possa distinguir se 

ocorreram em um mesmo momento gráfico. As duas técnicas requerem gestos 

padronizados, procedimentos e instrumentos específicos (ETCHEVARNE, 2007). 

Quanto ao suporte, há várias configurações arquitetônicas: teto, paredes e 

piso, que são partes compositivas do projeto gráfico rupestre. Para Etchevarne 

(2007) são os suportes rochosos que proporcionam a base física de sustentação 

sobre os quais são realizados os registros que os transformam em painéis. Estes 

podem ser constituídos por figuras isoladas ou por conjuntos de figuras que têm uma 

vinculação gráfica dentro de um determinado setor do suporte. Essa vinculação fica 

estabelecida pela proximidade dos registros em termos estilísticos ou por sua 

posição coordenada quando de estilos diferentes. 

Para o domínio dos dados obtidos e a possibilidade de comparação, foram 

elaboradas fichas padronizadas para o levantamento dos sítios. Nelas, além dos 

dados usuais para sítios dessa categoria, tais como: tipo de registro, suporte, painel, 

etc., foram importantes também os dados levantados pela Arqueologia da Paisagem, 

a qual se preocupa com a análise do ambiente, pois nela considera-se que as 

intervenções humanas, como as representações rupestres, por exemplo, são 

construtoras da paisagem (SALVIO, 2008). 

A ficha elaborada tornou-se uma estratégia essencial para obtenção das 

lacunas na documentação existente para os sítios rupestres citados nas 

bibliografias. Por meio dessas lacunas foi possível partir para complementação dos 

dados e localização dos registros; além, é claro, da compreensão do cenário 

rupestre paulista como base para elaboração da proposta museológica necessária 

na reflexão do conteúdo a ser levantado nas fichas. Porém, uma dificuldade 

marcante foi a falta de informação de localização dos sítios e de contatos locais, não 

permitindo o acesso a todos os sítios. 

Cabe lembrar que tais procedimentos foram utilizados nesta pesquisa como 

Métodos de Registros, buscando contribuir para estudos futuros, pois não é objetivo 

deste trabalho interpretar os dados obtidos, mas sim, organizá-los e disponibilizá-los 

no catálogo proposto. 
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Publicações como as realizadas por Carlos Etchevarne (2007) sobre o Estado 

da Bahia; Edithe Pereira (2003) para a Amazônia, Estado do Pará; Anne-Marie 

Pessis (2003) sobre a Serra da Capivara, Estado do Piauí; Marcos Jorge, André 

Prous e Loredana Ribeiro (2007) para o Brasil em geral e Gabriela Martin (1999) que 

foca o nordeste brasileiro serviram de inspiração para esboçar o mapa dos registros 

paulistas apresentado neste trabalho. 

A metodologia adotada levou em consideração as bases teóricas do estudo 

de sítios rupestres, do registro e documentação de dados e consistiram basicamente 

em: 

 Levantamento bibliográfico/documental: 

A base inicial do levantamento referente aos sítios arqueológicos com registro 

rupestre do Estado de São Paulo foi construída por meio dos estudos de Souza 

(2006) e Zanettini Arqueologia (2007a), os quais deram origem ao Mapa 1 

apresentado na Prancha 1. 

Estes dados passaram a ser aprofundados, tendo como referência a 

documentação inicial identificada, buscando novas fontes, investigando com os 

próprios pesquisadores (quando possível) ou por consulta aos originais. 

No caso do material localizado na Biblioteca da Sociedade de Espeleologia 

Brasileira - SBE Guy-Christian Collet em Campinas, bem como em parte da 

documentação dos sítios da região de Serra Azul (cedida pela Dra. Marisa Afonso 

Coutinho e pelo MAE/USP), assim como nos estudos da Zanettini Arqueologia para 

os sítios Toca da Paineira e Pilões, é importante destacar que pudemos ter acesso 

aos originais. 

Outra base de suma importância para a pesquisa foram os dados do Termo 

de Cooperação Técnica para o Levantamento de Sítios Arqueológicos no Estado de 

São Paulo, realizado entre a Zanettini Arqueologia e a 9ª SR IPHAN, o qual 

contribuiu com questões sobre a base de dados disponível e com reflexões sobre os 

caminhos da cena rupestre paulista e seus encaminhamentos (juntamente com o Dr. 

Paulo Zanettini e equipe). 

Concomitantemente ao levantamento dos sítios no Estado de São Paulo foi 

realizado um panorama das pesquisas arqueológicas em sítios rupestres no Brasil 
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com objetivo de situar a área delimitada dentro do cenário brasileiro, identificando 

similaridades e diferenças. 

 Pesquisa de campo - coleta, organização e análise de dados: 

A pesquisa de campo contribuiu para a complementação e atualização dos 

dados obtidos com a pesquisa bibliográfica, tanto por meio de visitas aos sítios 

identificados e localizados através da documentação, como por visitas a novos sítios 

identificados durante a realização da pesquisa de campo, com a contribuição de 

pesquisadores que desenvolvem pesquisas de arqueologia de contrato ou são 

naturais das respectivas regiões e mantém um laço de pertencimento e desejo de 

ver o patrimônio preservado, como pesquisadores que desenvolvem outros estudos 

vinculados ao mesmo Programa de Pós-Graduação.  

A metodologia proposta para elaboração do registro documental está baseada 

nas proposições usadas atualmente no Parque Nacional Serra da Capivara (Guidon 

2007) e nas proposições de Leroi-Gourhan (1955), adaptados ao Brasil por Guidon 

(1975) e Colombel (1977), os quais incluem, segundo Caldarelli (1980): 

 Localização do sítio com GPS (Sistema de Posicionamento Global); 

 Cobertura fotográfica dos painéis e das figuras; 

 Registro em fichas. 

Os dados obtidos, relativos aos sítios rupestres do Estado, foram reunidos em 

fichas de cadastro e organizados de forma a compor um catálogo que contempla 

informações gerais de cada sítio. Optou-se pela apresentação organizada de acordo 

com as ações realizadas, classificando-os por cenários: os sítios visitados estão 

presentes no item Cenário Revelado - Vivido - Sentido, pois além de documentar 

estes locais, os momentos foram de realização pessoal e profissional, de utilização 

dos sentidos e sentimentos, pois poderia existir nesse processo de trabalho o 

despertar para uma possível musealização; os sítios apenas com documentação 

bibliográfica constam do item Cenário a Revelar-se - Imaginado - Sonhado, pois 

foi possível de alguma maneira conhecer suas existências, porém as características 

apontadas são descritivas de outros olhares, cabendo apenas sua reprodução e 

compreensão. Para estes casos foi utilizada a ficha a seguir: 
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CNSA – IPHAN:  Data da Visita: Sigla do Sítio:  

Município: UF: SP 

Coordenada UTM:  Datum: SAD 69 

Localidade:  

Proprietário:  

Receptividade:  

Ti
po

 

 Abrigo 
R

oc
ha

 
 Arenito 

In
te

gr
id

ad
e 

 Mais que 80 % 

 Matacão  Calcário  Entre 50 e 80 % 

 Gruta  Granito  Entre 20 e 50 % 

 Paredão    Menos que 20 % 

R
eg

is
tro

  Pintura 

Lo
ca

l d
o 

R
eg

is
tro

  Rocha 

A
pl

ic
aç

ão
  Teto 

 Gravura  Blocos  Parede 

 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: (  ) Abstratos   (   ) Figurativos   (   ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis:  Cores: 

Altura dos Registros em relação ao solo atual:  

Área abrigada: Altura do teto:  

Luminosidade: Direção geográfica da Abertura:  

Água, direção e distância:  

Vegetação e uso do solo:  

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   (   ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: 

Preservação do entorno imediato:  

Potencial de visitação / educação patrimonial:  

Implantação no ambiente, macro e micro:  

Bibliografia Pesquisada: 
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Informações adicionais:  

Croquis: São apresentadas as Pranchas XX, XX, XX e o Anexo XX. 

 

Nessa ficha, verifica-se que contém: os dados do sítio, sua composição e 

características, localização, implantação, paisagem, referências bibliográficas e 

observações. Além, é claro, de informações pertinentes à musealização da 

arqueologia. 

Porém, a pesquisa por novos sítios rupestres levou, por conseguinte, a novos 

lugares, nem sempre com confirmação de tais registros. Estas visitas que deixaram 

dúvidas ou não se confirmaram a existência de sítios arqueológicos rupestres 

constam do item Cenário Questionado - Vislumbrado - Suposto, pois foi possível 

viver a busca: o incerto de encontrar eventuais registros, novas possibilidades e 

novos olhares, contribuindo de alguma forma com o universo desta pesquisa. Nestes 

casos foi utilizada a ficha a seguir: 

 

Município:  UF:  

Descrição do Local: Data da Visita: 

Coordenada UTM:  Datum: 

Motivo da Visita:  

Contribuição da Visita:  

Bibliografia Pesquisada:  

Croquis: São apresentadas as Pranchas XX, XX, XX e o Anexo XX. 

 

Importante destacar que essa ficha não enquadra as categorias denominadas 

de Tradições Rupestres, pois se acredita que estas possam ser trabalhadas apenas 

com base em estudos detalhados e analíticos do registro rupestre e característica 

dos sítios, o que não é o foco deste trabalho. O tema das Tradições Rupestres é 

sempre complexo na área da pesquisa arqueológica brasileira, demandando 

reflexões mais pormenorizadas da questão, principalmente quando se trata do 
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Estado de São Paulo, cuja extensão é desconhecida e com denominações por 

vezes contraditórias. 

Acredita-se que a partir dos dados levantados aqui será possível dar mais 

atenção a questões deste tipo (e é importante que seja), aumentando as pesquisas 

com o tema no Estado para que se possa conhecer mais sobre quem eram esses 

indivíduos por trás destas várias denominações. 

Inicialmente a proposta foi subdividir os conjuntos em painéis, porém, com o 

aprofundamento do conhecimento em relação à pesquisa e interpretação dos 

registros rupestres, percebeu-se que seria necessário, também, um estudo mais 

detalhado e amplo do sítio. No entanto a quantidade de painéis aqui especificada diz 

respeito à quantidade de áreas distintas utilizadas para realizar os registros. Não se 

trata de painéis segundo análises de espaços e de características das composições, 

mas apenas uma forma de classificar áreas que apresentam registros rupestres em 

suportes próximos ou distantes. 

Na classificação adotada para a ficha, os registros rupestres foram separados 

em três categorias, comuns às pinturas e às gravuras, inspirados em pesquisa 

realizada no Estado de Alagoas (Zanettini Arqueologia, 2008): 
 

Tipo de Registro: (   ) Abstratos    (   ) Figurativos    (   ) Indeterminados 

Abstratos: Elementos por vezes denominados de grafismos puros (MARTIN, 1997), 

englobando também elementos geométricos. No presente trabalho foram classificados como 

grafismos abstratos os círculos; semicírculos (simples ou concêntricos); bastonetes; linhas paralelas, 

em zig-zag ou sinuosas, (simples ou compostas) linhas barradas; grades; figuras losangulares; 

tridáctilos; figuras geométricas simples e complexas. Constituem os grafismos mais freqüentes na 

região em estudo; 

Figurativos: Englobam os grafismos de composição e de ação, os primeiros englobam 

figuras que podem ser reconhecidas em sua relação análoga com o universo cultural humano 

(antropomorfos, zoomorfos ou fitomorfos) e os segundos apresentam cenas onde os registros 

individualizados apresentam uma correlação que os associa (MARTIN 1997).   

Indeterminados: registros rupestres, vestigiais ou incompletos que não puderam ser 

classificados nas classes anteriores. 
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Para apresentação das imagens e dos registros identificados foi realizada a 

documentação fotográfica dos painéis e entorno do sítio e, posteriormente, um 

tratamento das imagens em programa especial para manipulação individual das 

figuras (GIMP, versão 2.6.11). Esse tratamento consiste em abrir a imagem 

fotográfica, observar e corrigir possíveis distorções da imagem, criar nova camada, 

com fundo transparente e proceder como no calque tradicional, copiar o registro da 

imagem no plano transparente. Como são utilizadas camadas diferenciadas o 

programa permite copiar apenas o desenho do registro, assim como o desenho 

sobre a imagem, para facilitar o entendimento com uma comparação com a imagem 

inicial. 

Como o objetivo não é fazer uma cópia total dos registros, apenas 

apontamentos importantes para o entendimento de sua composição, são escolhidos 

para tratamento e manipulação os registros significantes e exemplares dos sítios. 

 Sistematização da documentação: 

Retomada das documentações provenientes das ações citadas com o 

objetivo de realizar a análise dos dados obtidos de forma conjunta para elaboração 

final da dissertação e do catálogo sobre os sítios rupestres do Estado de São Paulo. 
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2.3. Diagnóstico dos Registros no Estado 
 
 

―... Ali as pedras testemunham ... 
... E revelam mistérios 

imponderáveis 
 

Ali as pedras cristalizam 
a memória do homem 

e seus degredos ...‖ 
(Dasso, Poema Inscrições Rupestres - AZEVEDO, 2006) 

 
De acordo com o exposto anteriormente, serão apresentados neste item os 

sítios rupestres identificados para o Estado de São Paulo e uma avaliação dos 

respectivos potenciais museológicos, como também os locais que foram visitados, 

os quais contém informações de possíveis registros rupestres que deixaram dúvidas 

sobre a sua existência ou não, mas que de alguma forma contribuíram para 

reflexões de socialização do conhecimento. Para cada sítio será apresentado uma 

ficha síntese dos dados principais e pranchas contendo imagens e desenhos 

elaborados das figuras. E, para cada local sem confirmação, será exposta ficha de 

apresentação com motivo da visita e sua contribuição reflexiva, seguidas de 

pranchas com imagens.  

A intenção inicial era de visitar cada sítio rupestre identificado no Estado e 

complementar os dados faltantes para cada sítio rupestre, porém devido a 

empecilhos comuns a muitos arqueólogos como dificuldades de localização, seja por 

falta de contatos ou falta de informações de localização física, isso não foi possível. 

Assim, iniciamos a apresentação com os 10 sítios rupestres que compõem o 

Cenário Revelado - Vivido - Sentido, ou seja, que foram efetivamente visitados 

durante a realização desta pesquisa; a seguir, temos os 15 sítios rupestres que 

compõem o Cenário à Revelar-se - Imaginado - Sonhado, aqueles para os quais 

as características apontadas são descritivas de outros olhares, cabendo apenas sua 

reprodução e compreensão; e por fim, os 6 locais que compõem Cenário 
Questionado - Vislumbrado - Suposto, aqueles sem confirmação. 

A Figura 3 apresentada anteriormente neste capítulo, destaca o mapa do 

Estado de São Paulo com a localização de cada um dos sítios rupestres a serem 

expostos aqui. 
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Cenário Revelado - Vivido – Sentido 
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Abrigo de Itapeva 

Figura 7.Sítio Arqueológico Rupestre Abrigo de Itapeva, município de Itapeva/SP. 

CNSA – IPHAN: SP 00937 Data da Visita: 17.12.2011 Sigla do Sítio: ITV 

Município: Itapeva UF: SP 

Coordenada UTM: 22 J 706053 7337186 Datum: SAD 69 

Localidade: Fazenda Água Limpa, a 14 km do centro de Itapeva 

Proprietária: Dona Zina Fraccaroli 

Receptividade:  

Em razão de ser parte de um roteiro turístico, o sítio arqueológico é aberto à visitação 

pública, mediante contrato do passeio Parque Rupestre Água Limpa - Cânion Itanguá, 

Cachoeira e Inscrições Rupestres. O passeio é realizado com profissional disponibilizado 

pela agência (guia/monitor) e o trajeto é escolhido de acordo com a vontade dos visitantes. 
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 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: ( X ) Abstratos   ( X ) Figurativos   ( X ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 2 Cores: Vermelho, Preto e Amarelo (AYTAI, 1970) 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Cerca de 30 cm do solo 

Área abrigada: Cerca de 30 metros Altura do teto: ―Parede de rocha de uns 20 m de 
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altura, inclinada para frente com mais ou menos 

20º do vertical‖ (AYTAI, 1970, p. 29) 

Luminosidade: Boa Direção geográfica da Abertura: Oeste 

Água, direção e distância: Rio Taquari-Guaçu, a leste cerca de 300 metros 

Vegetação e uso do solo: Vegetação rupestre, cerrado, com áreas de pastagem 

Acessibilidade: (   ) Difícil   ( X ) Média   (   ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: Ocorrência de vestígios líticos lascados e cerâmicos 

na superfície do sítio. Há também uma menção de Araripe (1887, p.232) dizendo que a 

área formada pelo maciço desprendido que deu origem ao abrigo, foi propícia para os 

―indios para o repouzo dos seus mortos‖, indicando uma possível presença de 

enterramentos indígenas. 

Preservação do entorno imediato: Área particular, produtora de grãos, e com criação de 

gado. Em algumas áreas há mata preservada, devido ao investimento em turismo cultural. 

A paisagem do entorno é de grande beleza cênica, devido à existência de cânion, rios, 

cachoeiras. 

Potencial de visitação / educação patrimonial:  

O sítio é parte do pacote turístico Parque Rupestre Água Limpa - Cânion Itanguá, 

Cachoeira e Inscrições Rupestres, operado pela agência Itapeva Ecoturismo. Há 

planejamento por parte da agência de elaboração de estrutura própria para o recebimento 

de visitantes, com documentação e estudos necessários para a devida preservação e 

conservação da área. Existe, também, interesse por parte da Secretaria Municipal da 

Cultura e Turismo em investir na área de turismo cultural no município, podendo, no futuro, 

integrar estes locais com patrimônio arqueológico no circuito a ser elaborado. Porém, as 

atividades de visitação já vêm sendo realizadas mesmo sem os estudos necessários, 

contando apenas com a máxima atenção dos monitores e o bom senso dos visitantes. 

Antes do início do passeio é realizada uma reunião de apresentação da atividade na qual 

são expostas aos visitantes as regras da visita e um monitor acompanha todo o passeio. 

Para conhecer melhor esse pacote e os meios de realização optamos por visitar o sítio por 

meio do pacote. Nessa visita, foi possível a participação de três visitantes22 que estavam 

conhecendo sítios arqueológicos pela primeira vez, e assim, contribuíram em grande 

                                            
22 Os visitantes foram Armando Antoneto Junior, Maryan David Filha Bueno, Maria Cristiana E. A. Alberto. 
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medida com a reflexão sobre como musealizar algo tão distante de suas realidades. Essa 

musealização deveria ser inclusiva, congregando a visão do arqueólogo com a visão do 

público que interpreta de forma aberta e sem receios algo que para o arqueólogo é, às 

vezes, muito técnico. A agência optou por agregar à equipe, além do monitor que guiaria a 

visita, o arqueólogo Silvio Araújo, pesquisador residente no município, que foi quem 

esclareceu sobre os interesses e planos da agência e contribuiu com uma ampla exposição 

do contexto do sítio, fazenda e histórico da área. Porém, devido à presença do arqueólogo 

não foi possível avaliar como seria uma visita guiada apenas pelo monitor, como é o caso 

normal das visitas abertas ao público em geral. 

Considerando o histórico ambiental e as belezas cênicas, associadas ao patrimônio 

cultural, o potencial da área para atividades de socialização é alto, sendo possível elaborar 

projetos muito interessantes de musealização, principalmente com apoio de instituições 

locais, sendo um fator positivo para as proposições da Sociomuseologia. 

O planejamento para recepção de visitantes é essencial para garantir a 

conservação/preservação do sítio arqueológico e das gravuras e pinturas, que estão 

sofrendo com as ações descritas a seguir: 

- fatores biológicos como microorganismos, vegetação e depósitos orgânicos; 

- fatores físico-químicos como gotejamento e escoamento de água, desagregação dos 

grãos da superfície rochosa e desplacamento; 

- fatores antrópicos como perturbação do solo, principalmente pelo abrigo possuir solo 

arenoso fino, sendo facilmente remexido, acarretando na alteração do contexto da área 

dependendo da quantidade de visitação. 

Implantação no ambiente, macro e micro: O sítio está localizado na Fazenda Água Limpa, 

a cerca de 17 km do município de Itapeva. Inserido numa região de transição dos 

ecossistemas de Mata Atlântica e Cerrado, em cânion do Rio Taquari-Guaçu, conhecido 

como Canhão do Itanguá. Um vale com paredes abruptas de grande beleza cênica, com 

paisagem verde e cachoeiras como atrativo. O abrigo fica em meia encosta íngreme. 

A formação geológica é denominada de Furnas de origem marinha composta por arenitos e 

feições de relevo colinoso com morros (ARAÚJO, 2006). 

Bibliografia Pesquisada: 

ARARIPE, Tristão A. Cidades Petrificadas e Inscrições Lapidares no Brasil. Revista do 
Instituto Histórico do Rio de Janeiro, Vol. L, Parte Primeira. Rio de Janeiro, 1887, p. 213-
294; 

AYTAI, Desidério. As gravações rupestres de Itapeva. Revista da Universidade Católica 
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de Campinas, Campinas, Vol 14, N 33, p. 29-61, 1970; 

PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília, DF: Editora da Universidade de Brasília, 
1992; 

AZEVEDO, Pedro (Coord.) Pré-História da Pedra Chata: Itapeva. Itapeva: Folha do Sul, 
2006; 

ARAÚJO, S. A. C. Arqueologia de Itapeva, São Paulo: Contribuição a Formação de 
Políticas Públicas para Gestão Patrimonial. Dissertação. Museu de Arqueologia e Etnologia 
/ Universidade de São Paulo. 2006; 

ARAUJO, Astolfo G. M. Teoria e Método em Arqueologia Regional: um estudo de caso 
no Alto Paranapanema, Estado de São Paulo. Tese de Doutorado. Museu de 
Arqueologia e Etnologia / Universidade de São Paulo. 2001a. 

ARAUJO, Astolfo G. de M. A Arqueologia da Região de Rio Claro: uma síntese. Revista 
do Museu de Arqueologia e Etnologia, USP. São Paulo, 11: 125-140, 2001b; 

AFONSO, Marisa C. Um olhar para a arqueologia pré-histórica do Estado de São 
Paulo. Tese de Livre Docência. Museu de Arqueologia e Etnologia / Universidade de São 
Paulo. 2005 

ARAUJO, Astolfo G. de M. Levantamento Arqueológico da área Alto Taquari, Estado 
de São Paulo, com ênfase na abordagem dos sítios líticos. Dissertação de Mestrado. 
Museu de Arqueologia e Etnologia / Universidade de São Paulo. 1995. 

Informações adicionais: 

A Itapeva Viagens & Ecoturismo é a primeira agência de receptivo especializada na cidade, 

está cadastrada no Ministério do Turismo e associados à ABETA – Associação Brasileira 

das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. 

Para Paula Martins de Oliveira Costa, proprietária da Itapeva Ecoturismo, os principais 

atrativos são os "cânions, os sítios arqueológicos, as cachoeiras, os rios de águas 

cristalinas, os produtores de orgânicos e as fazendas. Não posso deixar de citar que a 

cultura do tropeiro, nossas comidas típicas, e nossos patrimônios arquitetônicos, 

complementam os nossos roteiros, pois o ecoturista valoriza as tradições locais e a história 

do destino" (Fonte: Folha do Sul, 01/02/2010. Retirado de: http://www.puc-

campinas.edu.br/servicos/detalhe.asp?id=51091). 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 4 a 10. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Rupestre  
Abrigo de Itapeva 
 
Município de 
Itapeva/SP 
 
 
 
 
 
 
Descrição:  
Implantação do sítio na 
paisagem. 
Artefatos localizados 
em superfície, 
cerâmica e lítico 
lascado. 

Prancha 4 

Data da Visita/Fotos: 
17.12.2011 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Rupestre  
Abrigo de Itapeva 
 
Município de 
Itapeva/SP 
 
 
 
 
Descrição:   
Localização do painel. 
Detalhes dos registros, 
com presença de 
microorganismos, 
desplacamento e 
vegetação presente no 
suporte. 

Prancha 5 

Data da Visita/Fotos: 
17.12.2011 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Rupestre  
Abrigo de Itapeva 
 
Município de 
Itapeva/SP 
 
 
 
 
Descrição:  Croqui do 
painel principal 
apresentado no artigo 
publicado por Aytai em 
1970. 
Detalhe das imagens e 
sua localização  no 
painel. 

Fonte: AYTAI, 1970, p. 32. 

Prancha 6 

Data da Visita/Fotos: 
17.12.2011 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Rupestre  
Abrigo de Itapeva 
 
Município de 
Itapeva/SP 
 
 
Descrição:   
Pintura em vermelho, 
localizada a cerca de 7 
metros do painel 
principal. 
 
Desenho apresentado 
no artigo publicado por 
Aytai (1970) sem 
escala. A escala foi 
acrescentada neste 
trabalho após visita ao 
sítio (Dez/2011). 

Fonte Desenho: 
AYTAI, 1970, p. 52. 

25 cm 

Prancha 7 

Foto: Maryan David Filha Bueno 

Data da Visita/Fotos: 
17.12.2011 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Rupestre  
Abrigo de Itapeva 
 
Município de 
Itapeva/SP 
 
 
 
Descrição: 
 
1. Croqui da área 
apresentado em artigo 
publicado por Aytai 
(1970).  
São apresentados: 
A. Visão geral do local; 
B. Visão lateral; 
C. Planta baixa. 
 
 
2. Imagem 
apresentada do abrigo 
no artigo. 

Fonte: AYTAI, 1970, p. 30, 31. 

Prancha 8 1 
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A B C 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítios 
Abrigo Itapeva 
Tunga 
 
Descrição:  
Localização dos sítios 
em relação ao 
município de Itapeva 
(cerca de 17 km). 

Prancha 9 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Itapeva 
 
São Paulo 
 
 
 
 
1 a 3. Divulgação 
Impressa 
sobre o município e 
atrativos naturais e 
culturais. 
 
 
4. Página oficial na 
internet da Itapeva 
Viagens e Ecoturismo. 
Divulgação de pacotes 
de atrativos naturais e 
culturais. 
 

Prancha 10 

4 

3 

2 

1 
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Abrigo do Alvo 

 

 

 

 

Figura 8. Sítio Arqueológico Rupestre Abrigo do Alvo, município de Analândia/SP. 

CNSA – IPHAN: SP 00438 Data da Visita: 13 a 19.02.2012 Sigla do Sítio:  

Município: Analândia UF: SP 

Coordenada UTM: divulgação não permitida pelo proprietário Datum: SAD 69 

Localidade: Fazenda do Capão Alto (COLLET, 1981) 

Proprietário: Ø 

Receptividade:  

Local acessível apenas via pesquisa (A ocupação paleoíndia no Estado de São Paulo: 

uma abordagem geoarqueológica - Coordenação: Prof Dr. Astolfo G. M. Araújo), sem 

autorização de divulgação do local do sítio pelo proprietário, por preocupação com 

invasões na área. 
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 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: ( X ) Abstratos   ( X ) Figurativos   ( X ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 3 Cores: Vermelho 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: cerca de 1 metro 

Área abrigada: Cerca de 30 Altura do teto: Ø 
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metros 

Luminosidade: Boa Direção geográfica da Abertura: Leste 

Água, direção e distância: Ø 

Vegetação e uso do solo: Fazenda produtora de cana-de-açúcar 

Acessibilidade: (   ) Difícil   (   ) Média   ( X ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados:  

Ocorrência de vestígios líticos e cerâmicos observados em escavações realizadas no 

abrigo em etapa realizada em 2012 sob coordenação de Prof Dr Astolfo G. M. Araújo. 

Preservação do entorno imediato:  

Segundo dados observados nas documentações de Collet (1981, 1986, 1994) a região, 

entre as décadas de 70 e 80, era utilizada pelas forças armadas como campo de prova de 

artilharia, e sofreu por muitos anos com intensas vibrações de explosão de projéteis. Além 

disso, aconteceram incêndios que acabaram por destruir a pouca vegetação que existia e 

houve o cultivo de cana-de-açúcar nos vales e colinas da área que contribuíram para a 

alteração da proteção térmica natural, acelerando processos de degradação. 

Em função disso, no início da década de 1980, foi solicitado o deslocamento da área 

militar, o que ocorreu de pronto atendimento. Posteriormente, em outras visitas realizadas 

no ano de 1985, foi solicitado ao proprietário o replantio de árvores para reduzir a 

incidência solar no abrigo e houve várias ações objetivando a retirada de abelhas no local 

que impediam um trabalho mais detalhado com os registros rupestres no sítio. 
 
Nossa atuação nessa ocorrência pré-histórica se limita a tentar conservar 
e salvar o que ate hoje sobreviveu desta raridade ameaçada por vários 
fatores (COLLET, 1986, p. 5). 
 

Especialmente em relação aos registros, foi realizado um trabalho de solidificação do 

painel rochoso, pois a degradação do suporte se encontrava em acelerado processo. Foi 

aplicada uma camada de um fixador (RHODOPAS 012D - poliacetato de vinila - produto 

com 7% de solução plastificante) com objetivo de desacelerar esse processo, que 

inicialmente, segundo dados de Collet, deu resultado positivo 
 
Os petroglifos tratados faz agora quatro anos e meio, encontravam-se, na 
época, em péssimo estado e não evoluiram no processo de 
desagregação; os inícios de escamamento se tornaram firmes, aderentes 
às paredes, devido ao RHODOPAS que penetrou, solidificou as partes 
soltas ligando-as à rocha. O produto é absolutamente incolor e não altera 
o aspecto das gravuras, mesmo após anos de aplicação (COLLET, 1986, 
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p. 7). 
 

Em 1994 a equipe de Collet (1994) retornou ao abrigo para avaliar o estado de 

conservação do painel gravado e das ações executadas. Após 12 anos foram constatadas 

várias modificações ambientais, como o recuo do plantio de cana-de-açúcar, deixando 

maior extensão de capoeirão aos pés dos altos barrancos, a altura reduzida da vegetação 

que não protegia os registros e o efeito benéfico da solidificação pelo plastificante. 

Apesar do cuidado e de pesquisa envolvendo as ações de conservação, foi possível 

perceber que após 30 anos a visão sobre o tema é bastante diferente. Em nossa visita em 

fevereiro de 2012, novos estudos foram realizados pela conservadora Silvia Cunha Lima 

que identificou mudanças cromáticas na superfície rochosa devido à aplicação da resina e 

suas várias nuances de acordo com a porosidade e penetração na rocha, além da 

formação de uma película de alto brilho que dificulta a leitura dos registros em 

determinados pontos do suporte. Outro ponto avaliado é que a consolidação foi 

satisfatória na superfície, porém, não evitou uma fragilização mais profunda da rocha 

ocasionando desplacamentos maiores. 

Lima destacou, na ocasião, que intervenções diretas modificam as composições dos 

objetos e nunca são 100% reversíveis, porém, mesmo assim, às vezes, são inevitáveis. 

Neste caso foi avaliada, também, a possibilidade de remoção da resina que obteve 

resultado satisfatório em relação à diminuição de sua espessura e conseqüente 

diminuição do brilho. 

Potencial de visitação / educação patrimonial:  

Por estar localizada em propriedade particular, a área está associada à decisão do 

proprietário, que permite a presença de pesquisadores, porém não quer divulgação do 

local para evitar problemas ou danos à propriedade. Em vista disso, o potencial para 

visitação e educação patrimonial se resume a divulgação dos estudos realizados, e 

utilização dos dados obtidos em exposições, enfim, em outros sentidos que não o da 

visitação ao local do sítio mas o de sua informação.  

Implantação no ambiente, macro e micro:  

A região é formada pelas Cuestas Basálticas, que dividem a Depressão Periférica do 

Planalto Ocidental Paulista, apresenta uma topografia acidentada com encostas suaves, 

cortes abruptos ou íngremes, vales bem encaixados e há ocorrência de morros-

testemunho como o Morro do Cuscuzeiro, muito conhecido na região. 

Trata-se de ―uma área de paisagem notável, com mananciais ainda bem preservados e 
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numerosos cursos d‘água, situada na Área de Proteção Ambiental (APA) de Corumbataí, 

Botucatu, Tejupá‖, criada para proteger as Cuestas Basálticas, remanescentes de 

vegetação de cerrado e Mata Atlântica e as áreas de recarga do aqüífero Guarani 

(PERINOTTO, 2008). 

Bibliografia Pesquisada: 

PERINOTTO, André R. C. Geoturismo: a caracterização do município de 
Analândia/SP. Revista Acadêmica Observatório de Inovação do Turismo OIT. Vol. III, Nº 
1. Março de 2008; 

ARAUJO, Astolfo G. de M. A Arqueologia da Região de Rio Claro: uma síntese. 
Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, USP. São Paulo, 11: 125-140, 2001; 

COLLET, Guy C. (Grupo Espeleológico Bagrus). Atividades 1981.  

COLLET, Guy C. Proteção da Arte Rupestre no Brasil. Iº Simposio Mundial sobre Arte 
Rupestre. UNESCO- La Habana. 1986; 

COLLET, Guy C. (Grupo Espeleológico Bagrus). Proteção Rupestre. Informativo SBE. 
Número 60, Nov/Dez, 1994. 

Informações adicionais:  

Este sítio foi localizado pelo Grupo Bagrus de Espeleologia (filiado pela SBE) durante uma 

prospecção espeleológica em cavidades na região em junho de 1981. O responsável pelo 

grupo, Guy Crhistian Collet se preocupava especialmente com questões de arqueologia e 

arte rupestre, assim utilizavam o método sistemático "pente fino" para avaliar todas as 

cavidades com objetivo de identificar tais vestígios (COLLET, 1986). 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 11 a 15. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 11 

Sítio Rupestre  
Abrigo do Alvo 
 
Município de 
Analândia/SP 
 
 
 
 
 
 
Descrição:  
Implantação do sítio na 
paisagem. 
Visão geral do painel 
rochoso. 

Data da Visita/Fotos: 
13 a 19.02.2012 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Fonte: COLLET, 1981, s/p.  

Prancha 12 

Sítio Rupestre  
Abrigo do Alvo 
 
Município de 
Analândia/SP 
 
 
 
 
 
 
Descrição:  
Detalhes de alguns 
registros do painel 
rupestre. 

Data da Visita/Fotos: 
13 a 19.02.2012 

20 cm  



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Fonte: COLLET, 1981, s/p.  

Prancha 13 

40 cm  

Sítio Rupestre  
Abrigo do Alvo 
 
Município de 
Analândia/SP 
 
 
 
 
 
 
Descrição:  
Detalhes de alguns 
registros do painel 
rupestre e do brilho 
produzido pela camada 
do fixador  
RHODOPAS 012D 
sobre os registros 
rupestres. 
 
 

Data da Visita/Fotos: 
13 a 19.02.2012 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Foto: Armando Antoneto Júnior. 

Prancha 14 

Fonte: COLLET, 1981, s/p.  

25 cm  

Sítio Rupestre  
Abrigo do Alvo 
 
Município de 
Analândia/SP 
 
 
 
 
 
 
Descrição:  
Detalhes de alguns 
registros do painel 
rupestre. 
 
 

Data da Visita/Fotos: 
13 a 19.02.2012 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Fonte: COLLET, 1981, s/p.  

Prancha 15 

35 cm  

Sítio Rupestre  
Abrigo do Alvo 
 
Município de 
Analândia/SP 
 
 
 
 
 
 
Descrição:  
Detalhes de alguns 
registros do painel 
rupestre. 
 
 

Data da Visita/Fotos: 
13 a 19.02.2012 
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Abrigo Fabri 1 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sítio Arqueológico Rupestre Abrigo Fabri 1, município de Itapeva/SP. 

CNSA – IPHAN: Ø Data da Visita: 16.02.2013 Sigla do Sítio: Ø 

Município: Itapeva UF: SP 

Coordenada UTM: 22 J 729334 7340829 Datum: SAD 69 

Localidade:  

Bairro do Colégio, mais popular, por ter sido localizado ali um colégio de padres no início 

da colonização; Serra das Pedras segundo Mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatistica (IBGE-1975); e Fazenda das Missões, nome atualmente desconhecido 

(ARAÚJO, 2006). 

Proprietário:  Eduardo Fernando Fabri 

Receptividade:  

Acesso com acompanhamento do arqueólogo Silvio Araújo que possuía autorização do 

proprietário. 
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Quantidade de Painéis: Ø Cores: Vermelho e preto 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Ø 

Área abrigada: Ø Altura do teto: Ø 

Luminosidade: Boa Direção geográfica da Abertura: Leste 

Água, direção e distância:  

A Serra das Pedras é divisória de águas entre as bacias do rio Taquari e Apiaí-Guaçu 

(ARAÚJO, 2006). 

Vegetação e uso do solo:  

Vegetação rupestre utilizada por caçadores e para coleta de mel (ARAÚJO, 2006). 

Acessibilidade: ( X ) Difícil   (   ) Média   (   ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados:  

Um único fragmento cerâmico indicado como provável sistema regional Kaingang 

(ARAÚJO, 2006). 

Preservação do entorno imediato:  

Área com presença de vestígios atuais de utilização, uma escada abandonada, teto e 

paredes enegrecidos por fogo, constante coleta de mel em grande colméia presente na 

entrada do abrigo e vestígios de escavações em quase metade do abrigo, possivelmente 

em busca de tesouros, prática comum no passado (ARAÚJO, 2006).  

Local de acesso difícil e devido à presença das abelhas foi realizada apenas uma 

documentação fotográfica do sítio, não sendo possível uma exploração detalhada do local 

e dos registros rupestres. 

Potencial de visitação / educação patrimonial:  

O potencial de visitação se torna quase nulo de acordo com as atuais circunstâncias. 

Implantação no ambiente, macro e micro:  

O sítio encontra-se na base da escarpa da Serra das Pedras, em média vertente, em 

terraço pequeno de área que apresenta desníveis abruptos e encostas inclinados. A Serra 

das Pedras é uma formação rochosa de arenito que se destaca na paisagem local ao sul 

do município de Itapeva. 

Quase todo entorno das serra é ocupado por atividades agropecuárias e na parte superior 
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por significativa vegetação rupestre composta por bromélias, orquídeas, cactáceas 

musgos, liquens e alguns arbustos (ARAÚJO, 2006) 

Bibliografia Pesquisada: 

AZEVEDO, Pedro (Coord.) Pré-História da Pedra Chata: Itapeva. Itapeva: Folha do Sul, 
2006; 

ARAÚJO, S. A. C. Arqueologia de Itapeva, São Paulo: Contribuição a Formação de 
Políticas Públicas para Gestão Patrimonial. Dissertação. Museu de Arqueologia e 
Etnologia / Universidade de São Paulo. 2006. 

Informações adicionais:  

Placas de vários tamanhos tem se desprendido do teto e o desgaste do arenito estão 

presentes no abrigo o que contribuí para a degradação do sítio e desaparecimento dos 

registros rupestres, alguns registros são quase imperceptíveis e a necessidade de registro 

sistemático é evidente (ARAÚJO, 2006, p. 57). 
 
O abrigo contém dezenas de signos de cor vermelha e preta, bastonetes, 
pontilhados e até mesmo um pequeno cervídeo com similaridade às 
pinturas classificadas como Tradição Geométrica e Tradição Planalto (...). 
Muitos dos signos são indetermináveis a olho nú e nenhuma gravura em 
baixo relevo tal como nos abrigos Itapeva e Fazenda Pouso Alto e Borda 
foi encontrada. 
 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 16 a 18. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 16 

Data da Visita/Fotos: 
16.02.2013 

Sítio Rupestre  
Abrigo Fabri 1 
 
Município de 
Itapeva/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
Implantação do sítio na 
paisagem. 
 
Presença de abelhas 
(em destaque) que 
impediram um 
detalhamento do sítio. 
 
Vestígios líticos 
localizados em 
superfície. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 17 

Data da Visita/Fotos: 
16.02.2013 

Sítio Rupestre  
Abrigo Fabri 1 
 
Município de 
Itapeva/SP 
 
 
 
 
 
Descrição:  
Destaque para a 
localização das 
pinturas no painel 
rochoso. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 18 

Data da Visita/Fotos: 
16.02.2013 

Sítios Rupestres  
Abrigo Fabri 1 e 2 
 
 
Município de 
Itapeva/SP 
 
 
 
 
 
Descrição:  
Implantação dos sítios 
na paisagem. 
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Abrigo Fabri 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Sítio Arqueológico Rupestre Abrigo Fabri 2, município de Itapeva/SP. 

CNSA – IPHAN: Ø Data da Visita: 16.02.2013 Sigla do Sítio: Ø 

Município: Itapeva UF: SP 

Coordenada UTM: 22 J 729182 7340803 Datum: SAD 69 

Localidade: Bairro do Colégio (nome mais popular), por ter sido localizado ali um colégio 

de padres no início da colonização; Serra das Pedras segundo Mapa do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE-1975); e Fazenda das Missões; nome atualmente 

desconhecido (ARAÚJO, 2006) 

Proprietário: Eduardo Fernando Fabri 

Receptividade: Acesso com acompanhamento do arqueólogo Silvio Araújo que possuía 

autorização do proprietário. 
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Quantidade de Painéis: 1 Cores: Vermelho 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Não ultrapassa 1 m de altura 

Área abrigada:  

Cerca de 3,5 m de profundidade do abrigo  

Altura do teto:  

Não ultrapassa 1 m de altura 

Luminosidade: Forte Direção geográfica da Abertura: Leste 

Água, direção e distância:  

A Serra das Pedras é divisória de águas entre as bacias do rio Taquari e Apiaí-Guaçu 

(ARAÚJO, 2006). 

Vegetação e uso do solo:  

"Ao redor do abrigo se encontra uma vegetação de campo rupestre com cactos, 

bromélias, orquídeas e alguns arbustos adaptados ao solo raso, aproximadamente 10 cm 

de profundidade, sendo a boa parte da área ao redor de arenito expostos, coberta de 

liquens e musgos. Esse conjunto de vegetação rupestre com características singulares é 

resultado da impossibilidade de manter atividades de pecuária no local, devido às 

irregularidades do piso e degraus de escarpa do alto da Serra" (ARAÚJO, 2006, p. 58). 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   ( X  ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: Ø 

Preservação do entorno imediato:  

Área com presença de vestígios atuais de utilização como paredes enegrecidas por fogo 

devido ao seu fácil acesso via estrada vicinal de terra, utilizada principalmente por 

caçadores devido à ampla visão e presença de vida selvagem (ARAÚJO, 2006).  

Potencial de visitação / educação patrimonial:  

É um sítio de fácil acesso e por se encontrar em topo de serra possibilita uma visão 

panorâmica da região, sendo um mirante singular e de beleza cênica extraordinária. O 

potencial de visitação seria alto. 

Implantação no ambiente, macro e micro:  

Encontra-se localizado, assim como o Sítio Rupestre Abrigo Fabri 1, na Serra das Pedras, 

porém em seu topo, onde é um local estratégico para observação da paisagem local. 

Deste ponto é possível visualizar os picos mais altos da Serra das Pedras assim como os 

contrafortes da Serra do Mar a leste e sudeste, a cerca de 30 km de distancia (ARAÚJO, 
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2006). 

Bibliografia Pesquisada: 

AZEVEDO, Pedro (Coord.) Pré-História da Pedra Chata: Itapeva. Itapeva: Folha do Sul, 
2006; 

ARAÚJO, S. A. C. Arqueologia de Itapeva, São Paulo: Contribuição a Formação de 
Políticas Públicas para Gestão Patrimonial. Dissertação. Museu de Arqueologia e 
Etnologia / Universidade de São Paulo. 2006. 

Informações adicionais:  

O abrigo contém conjuntos de figuras pintadas em vermelho representando pontilhados, 

bastões, círculos fechados e outros não identificáveis de difícil visualização, devido ao 

arenito se apresentar friável, sofrendo alterações geoquímicas e biológicas (ARAÚJO, 

2006). 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 18 a 20. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 19 

Data da Visita/Fotos: 
16.02.2013 

Sítio Rupestre  
Abrigo Fabri 2 
 
 
Município de 
Itapeva/SP 
 
 
 
 
 
Descrição:  
Implantação do sítio na 
paisagem. 
 
Visão geral e 
aproximada do abrigo. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 20 

Data da Visita/Fotos: 
16.02.2013 

Sítio Rupestre  
Abrigo Fabri 2 
 
 
Município de 
Itapeva/SP 
 
 
 
 
 
Descrição:  
Visão do Abrigo. 
 
Detalhes das pinturas 
em pigmento vermelho 
com processo de 
deteriorização devido a 
fatores biológicos e 
físico-químicos. 
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Abrigo Pouso Alto e Borda 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Sítio Arqueológico Rupestre Abrigo Pouso Alto e Borda, município de Itapeva/SP. 

CNSA – IPHAN: Ø Data da Visita: 16.02.2013 Sigla do Sítio: Ø 

Município: Nova Campina UF: SP 

Coordenada UTM: 22 J 707252 7332244 Datum: SAD 69 

Localidade: Fazenda Pouso Alto e Borda, Bairro Itanguá 

Proprietário: família Abatzoglou 

Receptividade:  

Acesso com acompanhamento do arqueólogo Silvio Araújo que possuía autorização do 

proprietário. 
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Tipo de Registro: ( X ) Abstratos   (   ) Figurativos   ( X ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 1 Cores: resquícios de pigmento vermelho 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Cerca de 2 metros 
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Área abrigada:  

cerca de 1 m de profundidade 

Altura do teto:  

cerca de 1 metro 

Luminosidade: Alta Direção geográfica da Abertura: Leste 

Água, direção e distância:  

Córrego sem denominação a cerca de 120 m. Rio Taquari-Guaçu a cerca de 800 m, com 

presença de lagoas periféricas no fundo do vale (ARAÚJO, 2006). 

Vegetação e uso do solo:  

Vegetação rupestre, com algumas arvores de grande porte, e estrada de acesso para o 

fundo do vale. 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   ( X ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados:  

Foram localizados vestígios líticos lascados e cerâmica pré-colonial, provavelmente 

associada a ocupações Kaingang na região, por se tratar de cerâmica de espessura fina, 

escura. 

Preservação do entorno imediato:  

Trata-se de um paredão com alta exposição à luz solar na margem de estrada de acesso 

ao fundo do vale do canhão do rio Taquari-Guaçu. Essa estrada foi construída no terraço 

na frente do abrigo, retirando e destruindo praticamente toda matriz arqueológica, com 

exceção de alguns filetes de sedimento próximos ao abrigo, pelo fato da área ser um dos 

poucos acessos ao fundo do vale através da escarpa (ARAÚJO, 2006). 

O sítio era até recentemente desconhecido para os proprietários e funcionários da 

fazenda, que foi descoberto por um integrante do Grupo de Estudos Ambientais - Cílios da 

Terra que analisava as potencialidades da região para desenvolvimento do turismo no 

canhão do Itanguá. 

Como parte do levantamento para gestão patrimonial do município de Itapeva, Araújo 

(2006) realizou documentação do sítio, com registro de decalque do painel rupestre com 

1,4 m de altura e 8 m de comprimento. 

Potencial de visitação / educação patrimonial:  

Assim como o sítio rupestre Abrigo Fabri 2 trata-se de um sítio de fácil acesso e por 

encontrar-se em topo de serra possibilita uma ampla visão panorâmica da região, sendo 
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um mirante singular e de beleza cênica extraordinária. O potencial de visitação assim seria 

alto. 

Implantação no ambiente, macro e micro:  

O sítio está localizado no município de Itapeva, inserido numa região de transição dos 

ecossistemas de Mata Atlântica e Cerrado, em cânion do Rio Taquari-Guaçu, conhecido 

como Canhão do Itanguá. Um vale com paredes abruptas de grande beleza cênica, com 

paisagem verde e cachoeiras como atrativo. O abrigo fica em meia encosta inclinada. 

A formação geológica é denominada de Furnas de origem marinha composta por arenitos 

e feições de relevo colinoso com morros (ARAÚJO, 2006). 

Bibliografia Pesquisada: 

ARAÚJO, S. A. C. Arqueologia de Itapeva, São Paulo: Contribuição a Formação de 
Políticas Públicas para Gestão Patrimonial. Dissertação. Museu de Arqueologia e 
Etnologia / Universidade de São Paulo. 2006; 

ARAUJO, Astolfo G. M. Teoria e Método em Arqueologia Regional: um estudo de 
caso no Alto Paranapanema, Estado de São Paulo. Tese de Doutorado. Museu de 
Arqueologia e Etnologia / Universidade de São Paulo. 2001a. 

Informações adicionais:  

Segundo Araújo (2006), existem semelhanças entre o Abrigo Pouso Alto e Borda e o 

Abrigo Itapeva quanto às técnicas de produção dos sulcos através da retirada de material 

do suporte por meio de picoteamento e atrito, assim como pela presença de pigmentos 

vermelhos dentro dos sulcos. Estes sulcos apresentam entre 1,0 a 2,5 cm de profundidade 

e 1,0 a 3,5 cm de largura, porém há desgaste avançado, sendo difícil a visualização de 

alguns registros. 
 
Todas as representações na rocha visíveis e registradas são, na maioria, 
geométricas: signos ovais, signos circulares, circulares com pontos no 
centro, pontos isolados ou em conjunto: pouquíssimos são signos 
leneares (...) outros não foram identificados. Sendo os círculos, bastões e 
pontilhados comuns nos Abrigos Itapeva e Pouso Alto e Borda (ARAÚJO, 
2006, p. 52). 
 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 21 a 25. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 21 

Data da Visita/Fotos: 
16.02.2013 

Sítio Rupestre  
Abrigo Pouso Alto e 
Borda 
 
Município de Nova 
Campina/SP 
 
 
Descrição:  
Estrada aberta para 
acesso ao fundo do 
vale, destaque para 
localização do sítio. 
 
Presença de capela em 
madeira com imagem 
de Santa. 
 
Detalhe do painel 
rupestre e de vestígio 
lítico identificado na 
superfície do sítio. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Fonte: ARAÚJO, 2006, p. 110. 

Prancha 22 

Sítio Rupestre  
Abrigo Pouso Alto e 
Borda 
 
 
 
Município de Nova 
Campina/SP 
 
 
 
 
 
Descrição:  
Visão geral do painel  
com destaque para 
conjuntos de registros. 

Data da Visita/Fotos: 
16.02.2013 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 23 

Data da Visita/Fotos: 
16.02.2013 

Sítio Rupestre  
Abrigo Pouso Alto e 
Borda 
 
Município de Nova 
Campina/SP 
 
 
 
Descrição:  
Visão do Abrigo. 
 
Detalhes das gravuras 
com processo de 
deteriorização devido a 
fatores biológicos, 
físico-químicos e 
antrópicos. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 24 

Data da Visita/Fotos: 
16.02.2013 

Sítio Rupestre  
Abrigo Pouso Alto e 
Borda 
 
Município de Nova 
Campina/SP 
 
 
 
Descrição:  
Localização do sítio em 
relação ao Abrigo de 
Itapeva. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 25 

Data da Visita/Fotos: 
16.02.2013 

Sítio Rupestre  
Abrigo Pouso Alto e 
Borda 
 
 
Município de Nova 
Campina/SP 
 
 
 
 
 
Descrição:  
Detalhe do relevo da 
região. 
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Fazenda Ibicatu 

 

 

 

 

 

Figura 12. Sítio Arqueológico Rupestre Fazenda Ibicatu, município de Piraju/SP. 

CNSA – IPHAN: Ø Data da Visita: 28.05.2013 Sigla do Sítio: Ø 

Município: Piraju UF: SP 

Coordenada UTM:  22 K 662036 7426964 Datum: SAD 69 

Localidade: Fazenda Ibicatu 

Proprietário: Ø 

Receptividade:  

Por tratar-se de sítio localizado às margens de estrada vicinal, o acesso foi tranqüilo e 

com acompanhamento do profissional residente no município Carlos Alberto Alves, 

contato de indicação do registro. 
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Tipo de Registro: ( X ) Abstratos   (   ) Figurativos   (   ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 1 Cores: Vermelha 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Cerca de 2 metros 

Área abrigada: Ø Altura do teto: Ø 
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Luminosidade: Alta Direção geográfica do Registro: Noroeste 

Água, direção e distância: Cerca de 500 metros de drenagem 

Vegetação e uso do solo: Ø 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   ( X ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: Não 

Preservação do entorno imediato: 

O sítio está localizado em uma estrada de terra de acesso às propriedades da região. 

Trata-se, portanto, de local com circulação de pessoas. Em períodos de chuva essa 

circulação fica comprometida devido às condições da estrada que apresenta alguns 

trechos íngremes, impossibilitando a passagem de veículos.  

Potencial de visitação / educação patrimonial:  

Por tratar-se de um sítio com a presença de um único vestígio de registro rupestre o 

potencial de visitação seria baixo.  

Entretanto, o Município de Piraju é um município que abriga o Centro Regional de 

Arqueologia Ambiental Mario Neme23, criado em 1972, sob a denominação de Centro 

Regional de Pesquisas Arqueológicas Mario Neme, idealizado por Luciana Pallestrini 

devido o grande potencial arqueológico na bacia do rio Paranapanema, que deu origem ao 

Projeto Paranapanema em fins da década de 1960. O centro foi criado como extensão do 

Museu Paulista da USP, e serviria de apoio aos projetos de pesquisa no interior. Hoje é 

parte do MAE USP e tem como missão institucional promover a valorização, difusão e 

inclusão social do patrimônio arqueológico da bacia do rio Paranapanema por meio da 

pesquisa, ensino e extensão universitária. 

Desde então a região vem sendo pesquisada, e hoje, segundo dados do CNSA IPHAN 

conta com 62 sítios arqueológicos registrados, enquanto o Termo de Cooperação Técnico 

para o Levantamento de Sítios Arqueológicos no Estado de São Paulo (ZANETTINI 

ARQUEOLOGIA e 9ª SR IPHAN) apresenta 175 sítios arqueológicos no município. 

Assim, se pensarmos em uma musealização integrada na qual não só o sítio rupestre 

pudesse ser musealizado, mas ele sendo um dos locais a ser estruturado para esse fim no 

município, esse potencial seria amplamente aumentado. 

                                            
23  Mario Neme, então diretor do Museu Paulista e com grande contribuição de ordem política na criação do 

Centro em Piraju. 
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Implantação no ambiente, macro e micro:  

O sítio está inserido na área rural de Piraju, distante cerca de 7 km da sede do município, 

em alta encosta de morro, com uma ampla visão do vale e drenagens. Tanto o sítio 

rupestre Fazenda Ibicatu como Morro do Trem (descrito a seguir) estão inseridos entre as 

represas das Usinas Hidrelétricas Chavantes e Armando Avellanal Laydner (Jurumirim). 

Portanto, mesmo antes da construção das UHEs, o acesso às drenagens menores e 

grandes rios passiveis de navegação, eram de boa qualidade. 

O Rio Paranapanema, onde estão instaladas 11 UHEs, entre elas as duas citadas acima, 
é um importante afluente do Rio Paraná, compondo uma das mais importantes bacias de 

drenagem no interior do país. Tem suas nascentes situadas nos contrafortes do Planalto 

Atlântico, região sustentada por rochas cristalinas, sendo comuns corpos graníticos, além 

de metassedimentos argilosos, arenosos e carbonáticos.  

Seu curso continua pela bacia sedimentar do Paraná cuja Depressão Periférica Paulista é 

uma feição importante, especificamente nesta área conhecida como Depressão 

Paranapanema. As formas de relevo predominantes são as denudacionais (cuja área 

sofreu ação de agentes destrutivos, expondo massas de rocha à superfície) apresentando 

colinas de topos convexos e tabulares com altimetrias entre 600 e 700 m. 

Trata-se de um município com título de Estância Turística e que recebe verbas estaduais 

para investimento no setor. É banhada pelo Rio Paranapanema e possui praias de água 

doce e belas paisagens naturais, cachoeiras, represas e corredeiras para prática de 

esporte ótimos atrativos para ecoturismo. 

Bibliografia Pesquisada: 

USP. Museus da Universidade de São Paulo. Folheto de divulgação. 2005. 

WICHERS, Camila A. de M. Patrimônio Arqueológico Paulista: proposições e 
provocações museológicas. Tese de Doutorado. Museu de Arqueologia e Etnologia da 
USP. 2011; 

BRUNO, Maria C. O. Musealização da Arqueologia: Um estudo de modelos para o 
Projeto Paranapanema. Cadernos de Sociomuseologia, nº17. Lisboa: Edições 
Universitárias Lusófonas. 1999; 

ZANETTINI ARQUEOLOGIA & 9ª SR IPHAN. Termo de Cooperação Técnico para o 
Levantamento de Sítios Arqueológicos no Estado de São Paulo. 2010. 

CBH-ALFA (Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema). Disponível em: 
http://paranapanema.org/ugrh/comites/sp/cbhalpa/caracterizacao/. Acessado em: 
17.11.2013. 

Informações adicionais: 
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O local já havia sido visitado anteriormente pelos pesquisadores Dennis Vialou e Jose Luis 

de Moraes, porém os estudos não foram aprofundados não havendo documentação 

escrita para este local até esta pesquisa (Alves, comunicação oral). 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 26 a 27. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 26 

20 cm 

Data da Visita/Fotos: 
28.05.2013 

Sítio Rupestre  
Fazenda Ibicatu 
 
Município de Piraju/SP 
 
 
Descrição:  
Detalhe do registro, 
com desenvolvimento 
da análise da imagem 
para elaboração do 
calque digital e 
indicação de área com 
manchas de pigmentos 
vermelhos. 
 
Estrada aberta para 
acesso ao fundo do 
vale. 
 
Localização da pintura  
no painel rochoso. 
 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 27 

Data da Visita/Fotos: 
28.05.2013 

Sítio Rupestre  
Fazenda Ibicatu 
 
 
Município de Piraju/SP 
 
 
 
Descrição:  
Localização do sítio. 
 
Destaque para 
proximidade com sítio 
Morro do Trem e 
inserção entre 
importantes drenagens 
na região, hoje com 
implantação de UHEs. 
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Morro do Trem 

 

 

 

 

 

Figura 13. Sítio Arqueológico Rupestre Morro do Trem, município de Timburi/SP. 

CNSA – IPHAN: Ø Data da Visita: 27.05.2013 Sigla do Sítio: Ø 

Município: Timburi UF: SP 

Coordenada UTM: 22 K 643504 7437381 Datum: SAD 69 

Localidade: Fazenda Himalaia 

Proprietário: Ø 

Receptividade: Boa, acesso sem dificuldades, visita realizada acompanhada do 

profissional residente no município Carlos Alberto Alves. 
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Tipo de Registro: ( X ) Abstratos   ( X ) Figurativos   ( X ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 1 Cores: Vermelho e Branco 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Entre 0,5 e 2,5 metros 

Área abrigada: Ø Altura do teto: Ø 

Luminosidade: Alta Direção geográfica dos Registros: Nordeste 
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Água, direção e distância: Cerca de 500 m de drenagem e 1,8 Km do rio Paranapanema 

Vegetação e uso do solo: Pasto e criação de Gado 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   ( X ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: Não 

Preservação do entorno imediato:  

A Fazenda Himalaia, onde se localiza o sítio, é referência na região para ecoturismo por 

abrigar a Pedra do Chapéu e o Morro do Trem, além da Capela de Nossa Senhora 

construída em 1934 na Fazenda Domiciana, vizinha, porém com mesma estrada de 

acesso. 

As informações nessa área são confusas. Em pesquisa via internet são indicadas 

inscrições indígenas também na Pedra do Chapéu (distante cerca de 1,3 Km) e na área 

da Fazenda Domiciana (distante cerca de 7 km). Na visita que fizemos procuramos 

verificar esses dados, mas apenas confirmamos o sítio presente no Morro do Trem.  

Potencial de visitação / educação patrimonial:  

Encontra-se a cerca de 22 km da cidade de Piraju e do sítio rupestre Fazenda Ibicatu. Seu 

potencial de visitação é alto, além de sua área já fazer parte de divulgação pelo 

ecoturismo. Entretanto, não é realizado no local nenhum tipo de proteção ou informação 

sobre preservação, que fica sujeito a alterações antrópicas ou depredações. É possível 

verificar no sítio registros recentes da presença de visitantes que, da mesma forma que os 

indígenas, querem deixar ali suas marcas. 

O atual responsável da fazenda (não se trata de proprietário) permitiu o acesso 

livremente, o que se torna uma faca de dois gumes, para nossa pesquisa um acesso fácil, 

porém quando se pensa em preservação um problema a ser pensado. 

Apesar da distância, seria um ponto de interesse para trabalhar conjuntamente com o sítio 

Fazenda Ibicatu, tanto para discussão de temas ligados à pesquisa de sítios rupestres, 

como sua implantação na paisagem. 

Implantação no ambiente, macro e micro:  

O sítio está inserido em alta encosta de morro, com uma ampla visão do vale e 

drenagens. Tanto o sítio rupestre Morro do Trem como o Fazenda Ibicatu (descrito 

anteriormente) estão inseridos entre as represas das Usinas Hidrelétricas Chavantes e 

Armando Avellanal Laydner (Jurumirim). Portanto, mesmo antes da construção das UHEs, 
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o acesso às drenagens menores e grandes rios passiveis de navegação, eram de boa 

qualidade. 

O Rio Paranapanema, onde estão instaladas 11 UHEs entre elas as duas citadas acima, é 

um importante afluente do Rio Paraná, compondo uma das mais importantes bacias de 

drenagem no interior do país. Tem suas nascentes situadas nos contrafortes do Planalto 

Atlântico, região sustentada por rochas cristalinas, sendo comuns corpos graníticos, além 

de metassedimentos argilosos, arenosos e carbonáticos. Seu curso continua pela bacia 

sedimentar do Paraná cuja Depressão Periférica Paulista é uma feição importante, 

especificamente nesta área conhecida como Depressão Paranapanema. 

As formas de relevo predominantes são as denudacionais (cuja área sofreu ação de 

agentes destrutivos, expondo massas de rocha à superfície) apresentando colinas de 

topos convexos e tabulares com altimetrias entre 600 e 700 m. 

Bibliografia Pesquisada: 

CBH-ALFA (Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema). Disponível em: 
http://paranapanema.org/ugrh/comites/sp/cbhalpa/caracterizacao/. Acessado em: 
17.11.2013. 

Informações adicionais:  

Trata-se de sítio rupestre composto por gravuras e pinturas, com registros antropomorfos, 

zoomorfos, geométricas, cúpules e figuras abstratas num painel de cerca de 15 metros de 

largura com 3 metros de altura com face voltada para leste em direção ao rio 

Paranapanema. 

Sítio rupestre já conhecido e avaliado por Araújo, com realização de avaliação com GPR, 

porém sem documentação escrita até o desenvolvimento desta pesquisa (Araújo - 

Comunicação oral). Nesta comunicação foi informada a denominação local de Morro do 

Trem, porém, a identificação deste local por esta pesquisa ocorreu por intermédio de 

informação na página oficial da Câmara Municipal na qual é divulgado patrimônio 

arqueológico na Fazenda Himalaia pelo pesquisador Wagner Bornal.  

Croquis: São apresentadas as Pranchas 28 a 31. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Foto: Armando Antoneto Júnior. 

Prancha 28 

Data da Visita/Fotos: 
27.05.2011 

Rio Paranapanema - Represa da UHE Chavantes Pedra do Chápeu 

Localização do sítio 

Sítio Rupestre  
Morro do Trem 
 
Município de 
Timburi/SP 
 
 
Descrição: 
Vista a partir do sítio, a 
norte a Pedra do 
Chapéu e nordeste o 
espelho d’água da 
represa no rio 
Paranapanema. 
 
Detalhe do Paredão 
com indicação da área 
do sítio. 
 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

3 cm 

10 cm 

Prancha 29 

Data da Visita/Fotos: 
27.05.2011 

Sítio Rupestre  
Morro do Trem 
 
 
Município de 
Timburi/SP 
 
 
 
 
Descrição: 
Detalhe dos registros: 
pinturas em vermelho e 
branco com 
representações 
figurativas. 
 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

20 cm  

30 cm  

30 cm  

Prancha 30 

Data da Visita/Fotos: 
27.05.2011 

Sítio Rupestre  
Morro do Trem 
 
 
Município de 
Timburi/SP 
 
 
 
 
Descrição: 
Detalhe dos registros: 
1. Pinturas em 
vermelho e branco; 
2. Gravuras; 
3. Gravuras e pinturas; 
4. Possível registro em 
crayon (com pigmento 
seco na forma de lápis) 
com alteração 
biológica. 
 

1 

2 

3 

4 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 31 

Data da Visita/Fotos: 
27.05.2011 

Sítio Rupestre  
Morro do Trem 
 
 
 
Município de 
Timburi/SP 
 
 
 
 
 
Descrição: 
Implantação do sítio na 
paisagem. 
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Pilões 

Figura 14. Sítio Arqueológico Rupestre Pilões, município de Cubatão/SP. 

CNSA – IPHAN: Ø Data da Visita: 21.11.2011 Sigla do Sítio: Ø 

Município: São Bernardo do Campo / Cubatão UF: SP 

Coordenada UTM: 23 K 347518 7356907 Datum: SAD 69 

Localidade: Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Itutinga-Pilões 

Proprietária: SABESP – ETA 1 Pilões 

Receptividade:  

Para ter acesso ao sítio é necessário entrar em contato com a SABESP e o Parque 

Estadual da Serra do Mar para obter autorização, e apresentar justificativa para tal. A 

SABESP está localizada dentro do perímetro do Parque Estadual da Serra do Mar por 

isso necessitam das duas autorizações. 
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Quantidade de Painéis: 2 Cores: Ø 
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Altura dos Registros em relação ao solo atual: Cerca de 1 metro 

Área abrigada: Ø Altura do teto: Ø 

Luminosidade: A céu aberto Direção geográfica da Abertura: Ø 

Água, direção e distância: Margem do Rio Pilões 

Vegetação e uso do solo:  

Estação de Tratamento de Água da Sabesp (ETA 1) / Núcleo Itutinga-Pilões, Parque 

Estadual da Serra do Mar 

Acessibilidade: (   ) Difícil   (   ) Média   ( X ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados:  

A cerca de 230m da Gravura 1 (Prancha 33) seguindo o leito do rio, foi localizada uma 

segunda gravura (Gravura 2 – Prancha 34) (Coordenada UTM 23 K 347504 

7356670/SAD 69). Esta gravura aparenta estar quebrada, pois está firmada no pilar de 

sustentação da ponte de acesso à estação de tratamento. 

Não foi possível chegar se aproximar para fazer medições por falta de autorização do 

núcleo, devido a questões de segurança da empresa. 

Preservação do entorno imediato:  

Está localizado no Parque Estadual da Serra do Mar.  

Potencial de visitação / educação patrimonial:  

Tem um alto potencial para socialização, desde que elaborado de forma conjunta com os 

órgãos envolvidos para obtenção de direito a acessibilidade e segurança dos visitantes. 

Implantação no ambiente, macro e micro:  

Dados Apresentados pelo Plano de Manejo do Parque realizado em 2006: 

O Parque Estadual da Serra do Mar tem características que fazem dele um caso à parte 

entre as Unidades de Conservação brasileiras: maior Parque da Mata Atlântica está 

localizado na região mais desenvolvida do país, único corredor biológico íntegro 

conectando os remanescentes florestais do sul do Estado do Rio de Janeiro aos 

remanescentes do Vale do Ribeira e Paraná. 

A contribuição do Parque é clara para a sustentabilidade da vida, especialmente nos 

núcleos urbanos localizados em seu entorno. Além da constituição de belezas cênicas e 
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paisagens notáveis, ameniza o clima, oferece a estabilização das encostas dando melhor 

proteção aos moradores de áreas críticas, propicia espaços para recreação, lazer e 

visitação pública, entre outros, sendo que os principais componentes são a garantia do 

suprimento de água qualitativa e quantitativamente, e, por fim, a proteção e a conservação 

da biodiversidade. 

É cortado por 5 rodovias estaduais e um sem-número de estradas municipais, dutos de 

água e derivados de petróleo, linhas de transmissão e ferrovias, abriga usinas 

hidrelétricas, estações de bombeamento, terras indígenas, comunidades tradicionais, 

áreas de expansão urbana, de reflorestamento, pastagens e culturas de subsistência. 

Apresenta um quadro da análise situacional estratégica do patrimônio cultural, que serve 

de base para elaboração de possíveis estratégias de socialização e musealização: 

 
Quadro 2. Análise situacional estratégica do patrimônio cultural dos Sítios Rupestres do 

Estado de São Paulo – Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar, 
2006, p. 109. 

  

      
 

Dados apresentados pela SABESP em 2010: 

A Estação de Tratamento ETA 1 – Pilões foi a primeira estação de tratamento de 

água da Baixada Santista, e completou 112 anos. A estação Pilões abastece parte da 
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cidade de Cubatão por meio de duas captações, uma no rio Pilões e outra no rio 

Passareúva. 

A captação no Rio Pilões, obra realizada originalmente pela empresa The City of 

Santos Improvement Company, abasteceu a cidade de Santos de 1899 a 1930 sem 

qualquer alteração estrutural. A captação foi reformada e melhorada no final do ano 1936, 

passando a ser uma estação de tratamento de água de método convencional. Em 1975, a 

Sabesp assumiu os serviços de saneamento em toda a Baixada Santista e, em 1991, 

realizou outra grande reforma que, praticamente, construiu uma nova estação, com a 

substituição de equipamentos utilizados no tratamento e reforma de decantadores e filtros. 

Bibliografia Pesquisada: 

SÃO PAULO (ESTADO). Secretaria do Meio Ambiente. Plano de Manejo do Parque 
Estadual da Serra do Mar. São Paulo: Relatório técnico não publicado. 2006. 

PIRES, Francisco. A. …A caminho da Cachoeira dos Pilões: Na limpidez de suas 
águas, as lágrimas da natureza. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Católica 
de Santos. Santos, 2005. 

CALIPPO, Flavio R. e ZANETTINI, Paulo E. Sobre a ocorrência de uma gravura 
rupestre às margens do rio Pilões, vale do Cubatão, SP. Revista Eletronica História e-
História. Mai.2006. Não paginado. Disponível em: < 
http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=artigos&id=41> Acesso em: 
30.jan.2012. 

Informações adicionais:  

É necessário salientar que a área onde está localizado o sítio arqueológico sofreu 

sucessivas transformações ao longo do tempo, afetando diretamente seu contexto. Essas 

modificações são possíveis de serem observadas através de fotografias antigas da área 

(Prancha 35), pesquisadas por Francisco Antonio Pires, durante a elaboração de seu 

TCC para o curso de História, da Universidade Católica de Santos. O Sr. Francisco é 

funcionário da SABESP a mais de trinta anos e acompanhou a visita e documentação do 

sítio contribuindo com informações importantes sobre a área e região. 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 32 a 36. 

 

http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=artigos&id=41


Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Rupestre Pilões 
 
Município de 
Cubatão/SP 
 
Descrição:  
 
1 a 3. Área da 
SABESP – Estação de 
Tratamento de Água - 
ETA 1 Pilões onde 
estão localizados os 
registros rupestres; 
 
4 e 5. Gravura 2, 
atividades de 
documentação (detalhe 
e localização); 
 
6 e 7. Gravura 1, 
atividades de medição 
e documentação 
fotográficas realizadas 
na visita. 

Prancha 32 

Foto: M. Cristiana E. A. Alberto 

Foto: M. Cristiana E. A. Alberto Foto: José Antonio Moreira  Alberto 

Foto: José Antonio Moreira  Alberto 
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Data da Visita/Fotos: 
21.11.2011 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Rupestre Pilões 
 
Município de 
Cubatão/SP 
 
 
Descrição:  Croqui da 
Gravura 1 localizada 
no leito do Rio Pilões 
 
Legenda:  
Linha Preta: Gravura 
Linha Cinza: Rocha 
Linha Azul: Marca 
recente 

20 cm 

20 cm 

Prancha 33 

Data da Visita/Fotos: 
21.11.2011 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Rupestre Pilões 
 
Município de 
Cubatão/SP 
 
Descrição:  Croqui da 
Gravura 2 localizada 
no leito do Rio Pilões. 
 
Devido a localização 
próxima a água, não foi 
autorizado pela 
SABESP por questões 
de segurança, a 
aproximação para a 
realização de medições 
e documentação mais 
detalhada. 
 
Legenda:  
Linha Preta: Gravura 
Linha Cinza: Rocha 
Linha Azul: Marca 
recente 

Prancha 34 

Foto: José Antonio Moreira  Alberto 

Sem escala 

Data da Visita/Fotos: 
21.11.2011 
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Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 35 

Sítio Rupestre Pilões 
 
Município de Cubatão/SP 
 
Descrição: 
Imagens antigas da área 
da Estação de 
Tratamento  de Água  
ETA 1-Pilões 
 
Legenda: 
1 e 2. JORNAL DO 
BRASIL. Rio de Janeiro, 
ano 3. jan. 1902. Revista 
da Semana. Número 
especial dedicado a 
cidade de Santos. p. 18.  
3. Acervo do Jornal 
Cidade de Santos, tiradas 
na década de 1970, não 
publicadas. Selecionada 
por Francisco Antonio 
Pires. 
4. Foto do local  sem 
referência de autoria e 
data. 

Foto: José Marques Pereira 

Foto: Acervo Jornal Cidade de Santos 

1 

2 

Foto: José Marques Pereira 

4 

3 
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Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Rupestre Pilões 
 
Município de 
Cubatão/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
Localização do sítio. 
 
As gravuras estão 
localizadas no leito do 
rio Pilões, divisa dos 
municípios de São 
Bernardo do Campo, 
Cubatão e São 
Vicente. 

Prancha 36 
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São Joaquim 

 

 

 

 

 

Figura 15. Sítio Arqueológico Rupestre São Joaquim, município de São João da Boa Vista/SP. 

CNSA – IPHAN: Ø Data da Visita: 15.03.2013 Sigla do Sítio: Ø 

Município: São João da Boa Vista UF: SP 

Coordenada UTM: 23 K 311380 7573903 Datum: SAD 69 

Localidade: Estrada velha da vargem ou estrada da pedra rachada 

Proprietário: João Luis Joaquim 

Receptividade: Autorização para visita realizada via contato com Robson Antonio 

Rodrigues e Elaine Cristina Carvalho da Silva. Visita realizada com integrantes do GEA.  
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 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: ( X ) Abstratos   ( X ) Figurativos   ( X ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 2 Cores: Vermelho 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: próximo ao solo 

Área abrigada: cerca de 5 m Altura do teto: Ø 

Luminosidade: Boa Direção geográfica dos Registros: Norte  

Água, direção e distância: Cerca de 500 m de drenagem e 800 m do rio Jaguari Mirim 
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Vegetação e uso do solo: Trata-se de área de pasto para criação de gado, porém, 

aparentemente estes não acessam o sítio o que é um fator de importância para sua 

preservação. 

Acessibilidade: (  ) Difícil   ( X ) Média   (   ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: Não 

Preservação do entorno imediato: Trata-se de uma propriedade particular na qual o 

proprietário é a favor da proteção, mas não pretende fazer investimentos financeiros para 

esse fim, segundo informações prestadas pela pesquisadora local, Elaine, nosso contato 

para acessar o sítio. Na área direta do sítio a vegetação é alta, com árvores de grande 

porte, o que favorece sua preservação, pois impede a incidência do sol sobre as pinturas 

e que poderia danificá-las.  

No caminho de acesso, próximo ao sítio, é possível verificar algumas ruínas de antigas 

construções que não foram avaliadas na visita, pois não era o objetivo, mas podem se 

tratar de vestígios antigos que podem contar um pouco mais sobre a história do local. 

Potencial de visitação / educação patrimonial: A área apresenta um bom potencial para 

visitação pública devido à importância e diferencial que este sítio rupestre apresenta em 

relação aos outros do Estado. Porém, por se tratar de propriedade particular e o 

proprietário não tem interesse em investimento, esse potencial passa quase despercebido, 

pois seriam necessários esforços políticos e financeiros para essa efetivação. 

Implantação no ambiente, macro e micro: São João da Boa Vista faz parte da mesorregião 

de Campinas e faz divisa com o Estado de Minas Gerais (município de Andradas). Está 

localizada na região ocupada pelas rochas cristalinas da Província do Planalto Atlântico 

divisa com as rochas sedimentares da Província da Depressão Periférica. As rochas 

cristalinas do Pré-Cambriano enquadram-se numa zona de transição entre as terras altas 

do sudoeste mineiro e a região rebaixada da Depressão Periférica, formando, na área 

específica do sítio, morros arredondados e poucos íngremes cortados por densas 

drenagens. 

Bibliografia Pesquisada: Ø 

Informações adicionais: Segundo dados do CNSA - IPHAN não existem sítios 

arqueológicos cadastrados no município. Pesquisas da Zanettini Arqueologia indicam a 

existência de dois sítios, os quais não correspondem ao sítio rupestre aqui apresentado. 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 37 a 40. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Construção recente  
abandonada 

Ruínas aparentemente  
antigas 

Localização do  
Sítio São Joaquim 

Prancha 37 

Sítio Rupestre  
São Joaquim 
 
 
 
Município de São João 
da Boa Vista/SP 
 
 
 
 
 
Descrição: 
Implantação do sítio na 
paisagem. 
 

Data da Visita/Fotos: 
15.03.2013 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Foto: Armando Antoneto Júnior. 

Prancha 38 

Data da Visita/Fotos: 
15.03.2013 

Sítio Rupestre  
São Joaquim 
 
 
 
Município de São João 
da Boa Vista/SP 
 
 
 
 
 
Descrição: 
Paredão onde se 
localizam as pinturas e 
atividades de 
documentação dos 
registros rupestres. 
 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 39 

Data da Visita/Fotos: 
15.03.2013 

Sítio Rupestre  
São Joaquim 
 
 
 
Município de São João 
da Boa Vista/SP 
 
 
 
 
 
Descrição: 
Detalhes dos registros 
pintados no suporte 
rochoso. 
 

30 cm 

3 cm 

20 cm 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 40 

Data da Visita/Fotos: 
15.03.2013 

Sítio Rupestre  
São Joaquim 
 
 
 
Município de São João 
da Boa Vista/SP 
 
 
 
 
 
Descrição: 
Detalhes dos registros 
pintados no suporte 
rochoso. 
 

10 cm 

10 cm 
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Toca da Paineira 

Figura 16. Sítio Arqueológico Rupestre Toca da Paineira, município de Bragança Paulista/SP 

CNSA – IPHAN: SP01059 Data da Visita: 05.11.2011 Sigla do Sítio:  

Município: Bragança Paulista UF: SP 

Coordenada UTM: 23 K 349320 7464021 Datum: SAD 69 

Localidade: Morro do Guaripocaba 

Proprietário: Marcos da Silva Pinto 

Receptividade: Como na área não há residência, o contato foi realizado através de 

moradores locais que indicaram o Sr. Ulisses, responsável pela criação do gado e cavalos 

na propriedade onde está localizado o sítio rupestre. Ele forneceu o contato telefônico do 

Sr. Marcos, que autorizou de imediato a visitação para fins de pesquisa e documentação 

do sítio. 
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 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: ( X ) Abstratos   (   ) Figurativos   (   ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 2 Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Cerca de 30 cm do solo 
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Área abrigada: Cerca de 35 m² Altura do teto: Cerca de 2,7 m de altura 

Luminosidade: Boa Direção geográfica da Abertura: Nordeste 

Água, direção e distância: Rio Jaguari, sentido leste cerca de 300 m 

Vegetação e uso do solo: Antiga extração de granito, atualmente é área de pasto, com 

criação de gado e cavalos. 

Acessibilidade: ( X ) Difícil   (   ) Média   (   ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados:  

Ocorrência de vestígios líticos brutos e lascados, inclusive as possíveis ferramentas que 

foram utilizadas para realizar as gravuras; bem como vestígios históricos decorrentes da 

utilização da área como local para realização de cultos religiosos. 

Preservação do entorno imediato:  

Trata-se de um terreno com alta declividade e presença de grandes blocos de granito, 

inseridos em bairro rural de Bragança Paulista. Situado às margens da Rodovia Fernão 

Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais e a cerca de 1,4 Km da Pedreira Jaguary que, 

para sua extração mineral, realiza implosões que muitas vezes podem ser sentidas na 

área do sítio. 

Potencial de visitação / educação patrimonial:  

Tem um alto potencial para socialização, já que o município tem preocupação com 

preservação ambiental e rede cultural, contando com vários atrativos de aventura. 

A arqueologia, por ser uma área pouco trabalhada e pesquisada na região, poderia ser um 

ponto de partida para a elaboração de novas pesquisas, além de demonstrar uma 

antiguidade da área, ampliando o conhecimento histórico do município. 

O sítio está localizado a meia encosta íngreme, o que ocasiona um estudo aprofundado 

para facilitar o acesso ao sítio, inclusive pensando em pessoas portadoras de 

necessidades especiais. 

Como se trata de um local de grande beleza cênica, o espaço pode ser utilizado também 

com um foco de preservação ambiental e cultural, local de lazer, e pode trazer melhorias 

para a população do bairro onde está localizado o terreno. Este item será trabalhado de 

forma detalhada no capítulo 4, pois o sítio Toca da Paineira foi o local escolhido para 

desenvolver a proposta de musealização, objetivo desta pesquisa. 
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Implantação no ambiente, macro e micro:  

Na região do bairro Guaripocaba, onde está localizado o sítio, foram encontradas duas 

canoas indígenas, uma delas está localizada no Museu Municipal Oswaldo Russomano no 

centro da cidade, a outra foi documentada e recolocada submersa próxima ao local que foi 

encontrada para garantir sua preservação, pois se retirada da água iria se degradar 

rapidamente. É um sítio de grande importância para a história local, regional e nacional, 

necessitando estar acessível ao público, com garantias de preservação e de 

aprofundamento desse conhecimento. 

Bibliografia Pesquisada: 

ZANETTINI ARQUEOLOGIA. Relatório de Vistoria Técnica Não Interventiva. Lavra de 
Granito Ornamental. Serrote de Guaripocaba. Município de Bragança Paulista, São 
Paulo. Relatório Técnico, 2005; 

SOUZA, Rafael. A. O artista e sua tela: apontamentos sobre a relação entre a arte 
rupestre e os suportes rochosos no Estado de São Paulo. Trabalho final ARQ 5019 – 
Comportamentos Simbólicos do Homem Pré-Históricos. São Paulo, MAE – USP, 2006; 

ZANETTINI ARQUEOLOGIA. Programa de Prospecções Arqueológicas Mineração 
Morro do Guaripocaba LTDA. Relatório Técnico. 2007a; 

ZANETTINI ARQUEOLOGIA. Mosaico Paulista: Guia do Patrimônio Arqueológico do 
Estado de São Paulo. Organização Camila Azevedo de Moraes Wichers. São Paulo: 
Zanettini Arqueologia, 2010b. 

Informações adicionais:  

No período da Prospecção Arqueológica realizada pela Zanettini Arqueologia (2007), com 

a preocupação da sensibilização da comunidade em prol da preservação e divulgação 

desse patrimônio, foram veiculadas matérias junto à imprensa escrita e televisiva. 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 41 a 50. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Foto: Marcos Issa 

Sítio Rupestre  
Toca da Paineira 
 
Município de Bragança 
Paulista/SP 
 
 
 
 
Descrição: 
1. Abertura do abrigo; 
2. Placa indicativa do 
sítio; 
3. Visão geral da área; 
4. Atividade de 
documentação; 
5. Painel com 
gravuras. 

Fonte fotos 4 e 5: ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2007a. 

Prancha 41 

1 

4 
3 

2 

5 

Data da Visita/Fotos: 
05.11.2011 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Rupestre  
Toca da Paineira 
 
Município de Bragança 
Paulista/SP 
 
 
 
 
Descrição: 
Planta baixa da área 
abrigada do sítio. 
Gravuras do Flanco 
Norte. 

Fonte: ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2005. 

Prancha 42 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Rupestre  
Toca da Paineira 
 
Município de Bragança 
Paulista/SP 
 
 
 
Descrição: 
Gravuras do Flanco 
Leste. 
Calque das gravuras  e 
esquema dessa área 
do sítio. 

Fonte: ZANETTINI 
ARQUEOLOGIA, 2005. 

Foto: Marcos Issa 

Prancha 43 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Rupestre  
Toca da Paineira 
 
Município de Bragança 
Paulista/SP 
 
 
 
 
Descrição: 
Esquema da vista norte 
do sítio. 

Fonte: ZANETTINI 
ARQUEOLOGIA, 2005. 

Prancha 44 

Data da Visita/Foto: 
05.11.2011 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

N 

ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2007a, p. 23 

Prancha 45 

Sítio Rupestre  
Toca da Paineira 
 
 
Município de Bragança 
Paulista/SP 
 
 
 
 
 
Descrição: 
Croqui das coletas 
superficiais e 
Unidades de 
Escavação 
realizadas no sítio.  



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

UE 01 Nível 0-30 cm, Perfil Face Leste 

Prancha 46 

Sítio Rupestre  
Toca da Paineira 
 
 
 
Município de Bragança 
Paulista/SP 
 
 
 
 
 
 
Descrição: 
Perfis da Unidade de 
Escavação 1.  

ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2007a, p. 25 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 47 

Sítio Rupestre  
Toca da Paineira 
 
Município de Bragança 
Paulista/SP 
 
Descrição: 
Vestígios arqueológicos 
localizados no sítio: 
1 a 4. Vestígios líticos 
apresentando 
desgastes, 
possivelmente utilizados 
para elaboração das 
gravuras; 
5. Acervo lítico pré 
colonial; 
6. Lítico bruto; 
7. Vestígio lítico lascado 
em quartzo; 
8 e 11. Acervo histórico 
mantido no acervo; 
9 e 10. Acervo histórico 
descartado após 
análise. 

5 

6 

4 

3 

2 1 

7 

8 

9 

10 

11 Acervo: ZANETTINI 
ARQUEOLOGIA. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 48 

Sítio Rupestre  
Toca da Paineira 
 
 
 
Município de Bragança 
Paulista/SP 
 
 
 
 
 
Descrição: 
 
Localização do sítio 
em relação ao 
município de Bragança 
Paulista. 
 
 Localização do sítio 
em relação ao Morro 
do Guaripocaba, como 
é conhecida a área na 
região. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 49 

Sítio Rupestre  
Toca da Paineira 
 
 
 
Município de Bragança 
Paulista/SP 
 
 
 
 
 
Descrição: 
 
Divulgação Impressa  
do Patrimônio Cultural 
e Ambiental do 
município. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 

Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina Oliveira Bruno 

Cartazete confeccionado como parte das ações de comunicação e educação. 
Fonte: Acervo ZANETTINI ARQUEOLOGIA. 

Prancha 50 
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Cenário à Revelar-se - Imaginado – Sonhado 
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Abrigo Catingueiro 

CNSA – IPHAN: SP 00409 Sigla do Sítio: SP-SA-3 ou SP MR 2 (CNSA) 

Município: Serra Azul UF: SP 

Coordenada UTM: 23 K 243496 7637814 Datum: Ø 

Localidade: Fazenda Corredeira 

Proprietário: Sebastião Florência 

Ti
po

 

X Abrigo 
R

oc
ha

 
X Arenito 

In
te

gr
id

ad
e 

 Mais que 80 % 

 Matacão  Calcário  Entre 50 e 80 % 

 Gruta  Granito  Entre 20 e 50 % 

 Paredão    Menos que 20 % 

R
eg

is
tro

  Pintura 

Lo
ca

l d
o 

R
eg

is
tro

 X Rocha 

A
pl

ic
aç

ão
  Teto 

X Gravura  Blocos X Parede 

 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: ( X ) Abstratos   (   ) Figurativos   ( X ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 3 Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: "as gravuras são, em geral, acessíveis, 

encontrando-se poucas vezes em altura superior a 2m" (Ficha de Prospecção, 

Documentação primária).  

Área abrigada:  

13m extensão por 3m de largura máxima 

Altura do teto:  

7m na parte alta e 3m na parte baixa 

Luminosidade: Segundo Uchôa e Caldarelli a 

entrada naquele momento era fechada por 

vegetação, abrigando de sol, vento e chuva. 

Direção geográfica da Abertura: 

Leste 

Água, direção e distância: Cerca de 700 metros do Rio Pardo 

Vegetação e uso do solo: "Extrato arbustivo semi denso e extrato arbóreo rarefeito" (Ficha 

de Prospecção, Documentação primária). 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   ( X ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados:  
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Foi realizada sondagem 1X1m mas nada foi encontrado (AFONSO, 1987). 

Preservação do entorno imediato: O sítio encontra-se próximo ao Sítio Lítico Corredeira e 

a cerca de 860 metros do sítio rupestre Santo Antonio. 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro:  

O sítio encontra-se em média vertente de morro a 680m de altitude na região das Cuestas 

Basálticas, na qual as feições dominantes no relevo são os grandes morros testemunhos. 

Bibliografia Pesquisada: 

AFONSO, Marisa C. A ocupação pré-histórica na região de Serra Azul e São Simão, 
SP: um estudo geoarqueológico. FFLCH-USP, 1987. 

UCHÔA, Dorath P. & CALDARELLI, Solange B. Petróglifos na região nordeste do 
Estado de São Paulo. Pesquisas: Antropologia, v. 31: 25-42. São Leopoldo, 1980. 

Diário de Campo - Pesquisas Arqueológicas no Município de Serra Azul - SP (Acervo 
MAE/USP) (Anexo 1) 

Documentação Sítio Abrigo Catingueiro (Acervo MAE/USP) (Anexo 2) 

Informações adicionais:  

O sítio foi localizado inicialmente por Walter Nather, desenhista da Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras - FFCL de Ribeirão Preto, e informado a uma equipe do Instituto da Pré-

História da USP, que realizava uma viagem de reconhecimento na região de Ribeirão 

Preto. Foi então desenvolvido um projeto de pesquisa apoiado pelo Departamento de 

Geologia da FFCL, com objetivo de avançar nos estudos rupestres e outras possíveis 

ocorrências. Para a realização do projeto, iniciou-se em 1979 um curso sobre métodos e 

análise de arte rupestre por Pierre Colombel, então do Centre National de Recherches 

Scientifiques - CNRS da França e do Musee de l'Homme de Paris, com assistência de 

Nadine Orloff da Recherche Cooperative sur Programme 394 também do CNRS. A 

primeira etapa de trabalho abrangeu os sítios Abrigo Catingueiro e Santo Antonio. Foi 

dirigido por Pierre Colombel com assistência de Nadine Orloff e participação de Dorath P. 

Uchôa e Solange B. Caldarelli e as então estagiárias Maria Cristina O. Bruno e Helen 

Rose T. Ikeda. Estes estudos compreenderam estudos em subsuperfície e de 

levantamento dos registros rupestres com realização de calques e preenchimento de 

fichas de sítio e das figuras individualmente. Ficou definido a existência de 3 painéis, 

sendo, no painel 1 encontradas pegadas de mamíferos e aves; no painel 2 sulcos 

retilíneos isolados ou agrupados e depressões circulares, por fim, no painel 3 sulcos 

retilíneos, depressões circulares, pegadas de aves e traços isolados. 
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A indicação de localização encontrada foi em coordenada geográfica 21º 20' S e 47º 28' W 

o que foi transformado em coordenada UTM. 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 51 a 53. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 51 

Sítio Rupestre  
Abrigo Catingueiro 
 
 
 
Município de Serra 
Azul/SP 
 
 
 
Descrição: 
Ações de campo no 
sítio arqueológico 
Corredeira, ao fundo 
destaque para 
localização do Abrigo 
Catingueiro. 
 
Ações de 
Documentação e 
Pesquisa realizadas  
no sítio entre 1979 e 
1980. 
 

Acervo MAE/USP. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

20 cm 

Prancha 52 

Sítio Rupestre  
Abrigo Catingueiro 
 
Município de Serra 
Azul/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Detalhe das gravuras. 
 
Calque realizado em 
21.10.79 , primeira 
etapa de pesquisa do 
projeto após o curso 
sobre métodos 
promovido pelo IPH. 

Acervo MAE/USP. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 53 

UCHÔA e CALDARELLI, 1980, p. 37. 

Sítios Rupestres  
Abrigo Catingueiro e 
Santo Antônio 
 
Município de Serra 
Azul/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
Localização dos sítios 
arqueológicos no 
município de Serra 
Azul através de Mapa 
de implantação em 
publicação de Uchôa e 
Caldarelli (1980). 

1 N 
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Abrigo da Bocaina 

CNSA – IPHAN: SP 00435 Sigla do Sítio: Ø 

Município: Analândia UF: SP 

Coordenada UTM: 23 K 229575 7559776 aproximada Datum: SAD 69 

Localidade: Área privada 

Proprietário: Ø 

Ti
po

 

X Abrigo 
R

oc
ha

 
X Arenito 

In
te

gr
id

ad
e 

 Mais que 80 % 

 Matacão  Calcário  Entre 50 e 80 % 

 Gruta  Granito  Entre 20 e 50 % 

 Paredão    Menos que 20 % 

R
eg

is
tro

  Pintura 

Lo
ca

l d
o 

R
eg

is
tro

  Rocha 
A

pl
ic

aç
ão

  Teto 

X Gravura  Blocos  Parede 

 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: (  ) Abstratos   (   ) Figurativos   (   ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: Ø Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Ø 

Área abrigada: Ø Altura do teto: Ø 

Luminosidade: Ø Direção geográfica da Abertura: Ø 

Água, direção e distância: Ø 

Vegetação e uso do solo: Ø 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   (   ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: Ø 

Preservação do entorno imediato: Ø 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro:  

A região é formada pelas Cuestas Basálticas, que dividem a Depressão Periférica do 
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Planalto Ocidental Paulista. Apresenta uma topografia acidentada com encostas suaves, 

cortes abruptos ou íngremes, vales bem encaixados e ocorrência de morros-testemunho 

como o Morro do Cuscuzeiro muito conhecido na região. 

Trata-se de "uma área de paisagem notável, com mananciais ainda bem preservados e 

numerosos cursos d‘água. Está situada na Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Corumbataí, Botucatu, Tejupá", criada para proteger as Cuestas Basálticas, 

remanescentes de vegetação de cerrado e Mata Atlântica e as áreas de recarga do 

aqüífero Guarani (PERINOTTO, 2008). 

Bibliografia Pesquisada: 

COLLET, G. Christian & SIMÕES, Washington. Principais Tradições de Arte Rupestre 
em Cavernas Brasileiras. Informativo SBE, nº 83, Out-Dez 2002, p. 12-17. 

Documentação Guy Christian Collet (Acervo SBE) (Anexo 5) 

Informações adicionais: 

Localização inserida em mapa de localização do sítio Abrigo do Alvo, próximo cerca de 

500 metros deste. 

Trata-se de sítio com gravuras em baixo relevo em rocha arenítica friável, sobre uma 

plataforma inclinada, fácil de ser trabalhada (COLLET & SIMÕES, 2002). 

Croquis: É apresentada a Prancha 54. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Rupestre  
Abrigo da Bocaina 
 
Município de 
Analândia/SP 
 
 
Descrição:  
 
Documentação pessoal 
de Collet (acervo SBE) 
com indicação de 
localização dos sítios 
Abrigo da Bocaina e do 
Alvo (1) e Roteiro de 
Trabalho indicando 
previsão de atividades 
no sítio Abrigo da 
Bocaina (2). 
 
3. Registro identificado 
em documentação de 
Collet (1982) por  
Souza (2006) . 

Prancha 54 

1 2 

3 
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Abrigo da Glória 

CNSA – IPHAN: SP 00237 Sigla do Sítio: Ø 

Município: Ipeúna / Itirapina UF: SP 

Coordenada UTM: 23 K 212366 7516285 Datum: SAD 69 

Localidade:  Fazenda São José da Glória 

Proprietário: Ø 
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 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: (  ) Abstratos   (   ) Figurativos   (   ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 1 Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Ø 

Área abrigada: 55 metros Altura do teto: cerca de 6 a 8 metros  

Luminosidade: Ø Direção geográfica da Abertura: Norte 

Água, direção e distância:  

Água perene situada em frente ao abrigo a cerca de 70 m com declive acentuado dentro 

da mata (COLLET, 1980, p. 16). 

Vegetação e uso do solo:  

"A vegetação é mais exuberante e primitiva nos vales encaixados e profundos guardando 

ainda poucos lugares relicato da vegetação original de floresta latifoliada, arbórea média, 

com samambaias arborecentes. (Tropical úmido)" (COLLET, 1980, p. 10).  

Ocorrência de materiais associados: 

Foram localizados no sítio vestígios líticos, na maioria em arenito, como também indícios 
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de fogueiras. Os vestígios líticos coletados são provenientes de uma sondagem e 

serviram para uma primeira tentativa de estudos estatísticos das peças. Assim apenas 

estas foram coletadas sendo mencionadas mais peças em superfícies deixadas no sítio 

(COLLET, 1980).  

Preservação do entorno imediato:  

"A consistência dessa rocha arenítica pouco silicificada é fraca; daí a sua fácil 

desagregação, o que ocasiona uma rápida deteriorização, das suas paredes, dando um 

aspecto erodido aos contornos" (COLLET, 1980, p.11). 

Collet (1980) aponta como fator positivo na preservação o fato de não haver acesso ao 

local sem passar pela vigilância dos moradores da fazenda onde o sítio está localizado, 

principalmente depois destes serem instruídos do valor cultural deste patrimônio. 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro:  

O relevo geral regional abriga planaltos de altitude de 980 a 1050 metros cortados por 

vales encaixados em altos barrancos, com profundos grotões. (COLLET, 1981). Inserido 

na área geomorfológica das Cuestas Basálticas.  

Bibliografia Pesquisada: 

COLLET, Guy C. Sondagens no abrigo da Gloria. Ipeúna /SP. Arquivo SBE. 
Departamento de Arqueologia. São Paulo, nov/1980. 

COLLET, Guy C. (Grupo Espeleológico Bagrus). Atividades 1981. 

ARAUJO, Astolfo G. de M. A Arqueologia da Região de Rio Claro: uma síntese. 
Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, USP. São Paulo, 11: 125-140, 2001; 

COLLET, G. Christian & SIMÕES, Washington. Principais Tradições de Arte Rupestre 
em Cavernas Brasileiras. Informativo SBE, nº 83, Out-Dez 2002, p. 12-17. 

Documentação Guy Christian Collet (Acervo SBE) (Anexo 5) 

Informações adicionais:  

A indicação de localização encontrada foi 22º 26' 08'' S 47º 47' 40'' W o que foi 

transformado em coordenada UTM. 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 55 e 56. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Foto: Armando Antoneto Júnior. 

Sítio Rupestre  
Abrigo da Glória 
 
 
Município de Ipeúna - 
Itirapina/SP 
 
 
Descrição:  
1. Croqui topográfico 
do Sítio Abrigo da 
Glória realizado por 
Collet (1980) sem 
escala; 
 
2. Croqui esquemático 
do Perfil geológico da 
Depressão Periférica; 
 
3. Desenhos de 
ferramentas líticas 
localizadas no sítio. 
 

Prancha 55 

Fonte: COLLET, 1980, p. 6. 

Fonte: COLLET, 1980, p. 9. 

1 2 

Fonte: COLLET, 1980, p. 19. 
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Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Fonte:  
COLLET, 1980, p. 12 / 26. 

Prancha 56 

Sítio Rupestre  
Abrigo da Glória 
 
 
Município de Ipeúna - 
Itirapina/SP 
 
 
Descrição:  
 
1 e 2. Polidores; 
 
3. Área do Sítio. 

3 

2 

1 
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Abrigo da Lavra 

CNSA – IPHAN: SP 00566 Sigla do Sítio: Ø 

Município: Iperó UF: SP 

Coordenada UTM: sem indicação Datum: SAD 69 

Localidade: Ø 

Proprietário: Ø 
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 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: (  ) Abstratos   (   ) Figurativos   (   ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: Ø Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Ø 

Área abrigada: Ø Altura do teto: Ø 

Luminosidade: Ø Direção geográfica da Abertura: Ø 

Água, direção e distância: Ø 

Vegetação e uso do solo: Ø 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   (   ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: Vestígios líticos lascados 

Preservação do entorno imediato: Ø 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro: Ø 

Bibliografia Pesquisada: 
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Documentação Guy Christian Collet (Acervo SBE) (Anexo 5) 

Informações adicionais:  

Segundo indicações da Ficha CNSA - IPHAN este sítio estaria localizado em área pública 

federal, militar e foi classificado com relevância baixa sem possibilidade de destruição. 

Croquis: Ø 
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Abrigo da Santa 

CNSA – IPHAN: SP 00439 Sigla do Sítio: Ø 

Município: Analândia UF: SP 

Coordenada UTM: coordenada não confere Datum: SAD 69 

Localidade: Fazenda Chapotepec (antiga Boa Vista) 

Proprietário: Ø 

Ti
po

 

X Abrigo 
R

oc
ha

 
X Arenito 

In
te

gr
id

ad
e 

 Mais que 80 % 

 Matacão  Calcário  Entre 50 e 80 % 

 Gruta  Granito  Entre 20 e 50 % 

 Paredão    Menos que 20 % 

R
eg

is
tro

  Pintura 

Lo
ca

l d
o 

R
eg

is
tro

 X Rocha 
A

pl
ic

aç
ão

  Teto 
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 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: (  ) Abstratos   (   ) Figurativos   (   ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: Ø Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Ø 

Área abrigada: Ø Altura do teto: Ø 

Luminosidade: Ø Direção geográfica da Abertura: Ø 

Água, direção e distância: Água perene a uma distancia de 10 metros (COLLET, 1981) 

Vegetação e uso do solo: Ø 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   ( X ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: 

Segundo dados de Collet (1981, p. 4) não foram localizados vestígios de cerâmica no 

abrigo e há  
blocos desabados, alguns com grande número de sulcos de polidores e 
afiadores e outros com sinalizações rupestres, demonstram que o local foi 
usado como oficina de trabalho em tempos remotos.  região toda oferece 
matéria prima abundante de arenito fracamente silicificado, não sendo 
raro também o sílex de cor escura. 
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Preservação do entorno imediato: Ø 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro:  

O relevo geral regional abriga planaltos de altitude de 980 a 1050 metros cortados por 

vales encaixados em altos barrancos, com profundos grotões. (COLLET, 1981). Inserido 

na área geomorfológica das Cuestas Basálticas. 

Bibliografia Pesquisada: 

COLLET, Guy C. (Grupo Espeleológico Bagrus). Atividades 1981. 

Documentação Guy Christian Collet (Acervo SBE) (Anexo 5) 

Informações adicionais:  

No interior do abrigo há presença de uma pequena capela em alvenaria em um dos 

cantos, por isso recebeu essa denominação. A região toda oferece matéria prima 

abundante de arenito fracamente silicificado, não sendo raro o sílex de cor escura. 

A localização base foi 47º 20' 00'' W e 22º 08' 00'' S que transformada em UTM não 

correspondeu a região de Analândia. Porém uma das fotos localizada na documentação 

de Collet (s/d. - acervo SBE) pode contribuir na sua localização aproximada. Esta foto 

apresenta a vista do sítio, e ao longe é possível ver o Morro do Cuscuzeiro, um dos pontos 

principais do município. 

Croquis: É apresentada a Prancha 57. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Foto: Armando Antoneto Júnior. 

Prancha 57 

Sítio Rupestre  
Abrigo da Santa 
 
 
Município de 
Analândia/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Documentação 
referente ao sítio 
localizada no acervo 
pessoal de Collet. 
 
Vista à partir do Abrigo 
da Santa, croqui do 
abrigo e imagens dos 
afiadores e gravuras. 
 
 
 
(Acervo SBE) 
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Abrigo das Abelhas 

CNSA – IPHAN: SP 00235 Sigla do Sítio:  

Município: Iperó UF: SP 

Coordenada UTM: coordenada não confere Datum: SAD 69 

Localidade: Fazenda Ipanema 

Proprietário: Ø 
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 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: (  ) Abstratos   (   ) Figurativos   (   ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: Ø Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Ø 

Área abrigada: Ø Altura do teto: Ø 

Luminosidade: Ø Direção geográfica da Abertura: Ø 

Água, direção e distância: Dados da ficha CNSA - IPHAN indicam estar a 150 m de água 

mais próxima, sem denominação 

Vegetação e uso do solo: Vegetação seria de capoeira e utilizada para pasto 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   (   ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: Segundo dados informados pela ficha CNSA - IPHAN 

foram localizados no abrigo vestígios líticos lascados, cerâmicos e indícios de fogueira. 

Preservação do entorno imediato: Ø 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 
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Implantação no ambiente, macro e micro: Ø 

Bibliografia Pesquisada:  

Documentação Guy Christian Collet (Acervo SBE) (Anexo 5) 

Informações adicionais: 

Segundo dados do CNSA - IPHAN o sítio apresenta cerca de 60 m² e foi realizado no local 

sondagem pela equipe de Collet na década de 1980. A relevância do sítio foi classificada 

como baixa. 

Croquis: Ø 
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Abrigo das Furnas 

CNSA – IPHAN: SP 00165 Sigla do Sítio: SP MR 17 

Município: Cajuru / Santa Cruz da Esperança UF: SP 

Coordenada UTM: 23 K 244018 7648189 aproximada Datum: SAD 69 

Localidade: Fazenda Palmeiras 

Proprietário: Nelson Figueiredo de Carvalho - José Candido de Carvalho (Filho) 
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 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: (  ) Abstratos   (   ) Figurativos   (   ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 4 Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: "Ocupam área de 15m de extensão por 

2,5m de altura" (AFONSO, 1987, p. 36). 

Área abrigada: 28m de comprimento e 

variações de 1 a 9m de profundidade 

Altura do teto: Ø 

Luminosidade: Boa Direção geográfica da Abertura: Sudoeste 

Água, direção e distância: Á oeste, Rio Pardo. "No colo, nasce um rio, intermitente, que é 

afluente do Rio Pardo e ecoa na base do morro onde está localizado o abrigo" (AFONSO, 

1987, p.36). 

Vegetação e uso do solo: Mata rala encobre a boca do abrigo, sendo que apenas a parte 

superior do paredão pode ser vista a distância. É protegido do sol e da chuva e a base do 

morro é utilizada para pasto (CALDARELLI, 1984/1985). 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   ( X ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados:  
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Foi realizada sondagem de 1m², próxima à entrada do abrigo, o que revelou fragmentos 

de arenito gravados caídos das paredes até 20cm de profundidade. A partir de 35cm 

aparecem peças de quartzo, sílex e arenito silicificado, além de fragmentos de carvão 

para datação. A sondagem foi interrompida aos 40cm aguardando uma nova etapa de 

pesquisa, sendo que o objetivo era identificar ocupações pré-históricas o qual foi 

alcançado. 

Preservação do entorno imediato: Ø 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro: Alta vertente do morro mais alto da região, com 

668m de altitude. Abrigo localiza-se a 620m de altitude, recoberto por mata. 

Bibliografia Pesquisada: 

AFONSO, Marisa C. A ocupação pré-histórica na região de Serra Azul e São Simão, 
SP: um estudo geoarqueológico. FFLCH-USP, 1987; 

CALDARELLI, Solange B. Pré-História do Nordeste do Estado de São Paulo: Um 
estudo de Ecologia Humana. IPH - USP. Segundo Relatório do Projeto, CNPq. 
1984/1985; 

Diário de Campo - Pesquisas Arqueológicas no Município de Serra Azul - SP (Acervo 
MAE/USP) (Anexo 1) 

Documentação Sítio Abrigo das Furnas (Acervo MAE/USP) (Anexo 3) 

Informações adicionais: Sítio foi localizado em prospecção realizada em agosto de 1982. 

Foram identificados motivos de bastonetes simples ou duplos, paralelos ou convergentes, 

tridígitos, concavidades circulares e figuras complexas formadas por bastonetes que se 

justapõem. O suporte apresenta estratificação cruzada e manchas pretas formadas pela 

perculação de água com óxidos de ferro e de manganês e concreções. Quatro painéis 

foram delimitados, tendo o primeiro um bloco caído, o segundo e terceiro em paredões e o 

quarto em um nicho de forma cônica escavado no paredão, sendo um total de 15 m X 2,5 

m de superfície decorada.  

A indicação de localização encontrada foi em coordenada geográfica 21º 15' S e 47º 28' W 

o que foi transformado em coordenada UTM. 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 58 a 60. 
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Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Foto: Armando Antoneto Júnior. 

Prancha 58 
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-  Linha do Teto 
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Perfil       -  A  /  B 

Sítio Rupestre  
Abrigo das Furnas 
 
 
Município de Cajuru / 
Santa Cruz da 
Esperança/SP 
 
 
 
Descrição:  
 
A) Croqui do Abrigo 
apresentado por 
Caldarelli (1984/1985); 
 
B) Desenho livre do 
paredão rochoso com 
identificação de 
algumas gravuras; 
 
 
 
Fonte: CALDARELLI, 
1984/1985 
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Prancha 59 

Sítio Rupestre  
Abrigo das Furnas 
 
 
Município de Cajuru / 
Santa Cruz da 
Esperança/SP 
 
 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Através dos detalhes é 
possível começar a 
visualizar o cenário. 
 
Comparação das 
documentações. 
 
 
 
(Acervo MAE/USP) 
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Prancha 60 

Sítio Rupestre  
Abrigo das Furnas 
 
 
Município de Cajuru / 
Santa Cruz da 
Esperança/SP 
 
 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Ações de 
Documentação e 
Pesquisa realizadas no 
sítio em 1984. 
 
 
 
 
 
(Acervo MAE/USP) 
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Abrigo Santo Urbano 

CNSA – IPHAN: SP 00169 Sigla do Sítio:  

Município: Corumbataí UF: SP 

Coordenada UTM aproximada: 23 K 236582 7544633 Datum: SAD 69 

Localidade: Fazenda Santo Urbano 

Proprietário: Ø 
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 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: ( X ) Abstratos   (   ) Figurativos   (   ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 2 Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Ø 

Área abrigada: Ø Altura do teto: de 30 a 50 metros mais ou menos 

Luminosidade: Boa Direção geográfica da Abertura: Sul 

Água, direção e distância: Água perene próxima ao sítio, "uma pequena cascata de água 

limpa e fria cai de mais de 30 metros pulverizando uma grande área e mantendo uma 

vegetação 'sui generis' de ambiente úmido saturado" (COLLET, 1982, p. 2) e córrego sem 

denominação a menos de 100 metros. 

Vegetação e uso do solo: "De maneira geral o sítio é bem conservado, não tendo sido 

perturbado por implementos mecanizados. É lugar pouco freqüentado - alguns rastros de 

gado" (COLLET, 1982, p. 2). 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   ( X ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados:  
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"Os achados foram mínimos, porém com maior certeza indicam que houve um nível de 

ocupação a 1,30 m de profundidade a partir do solo atual" (COLLET, 1982, p. 4). Foram 

encontrados uma ferramenta de corte em arenito silicificado e um núcleo de material 

pesado de diabásio, sem marcas de percussão, além de carvões. 

Preservação do entorno imediato: O relevo geral regional abriga planaltos de altitude de 

980 a 1050 metros cortados por vales encaixados em altos barrancos, com profundos 

grotões. (COLLET, 1981). Inserido na área geomorfológica das Cuestas Basálticas. 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro: Ø 

Bibliografia Pesquisada: 

COLLET, Guy C. (Grupo Espeleológico Bagrus). Atividades 1981. 

COLLET, Guy C. (Grupo Espeleológico Bagrus). Abrigo Santo Urbano, Corumbataí-SP. 
São Paulo: maio, 1982. 

Documentação Guy Christian Collet (Acervo SBE) (Anexo 5) 

Informações adicionais:  

O abrigo foi descoberto por Collet em 1982, durante prospecção sistemática iniciada pelo 

Grupo Bagrus de Espeleologia em 1981. 
 
As gravuras observadas são localizadas na parte oeste do abrigo a um 
nível considerado baixo, deixando supor que foram executadas quando o 
solo em frente era pelo menos 70 cm ou até 1 metros mais baixo que o 
piso atual.  
Os traços são bastante apagados pela constante decomposição 
superficial da rocha, que lentamente desprende os grãos de arenito, 
arendondando os angulos e tornando as figuras menos definidas e 
nítidas. A mesma figura estilizada é representada pelo menos 6 vezes, 
com tamanhos variáveis. 
Afastada de vários metros e dentro de uma reentrância da parede 
aparece uma composição geométrica de forma radiante que precisaria ser 
limpa e estudada (COLLET, 1982, p. 4-5). 
 

A coordenada geográfica aproximada é 47º 33' 17'' W e 22º 11' 01'' S transformada em 

UTM. O acesso é feito pela Rodovia Washington Luiz até a estrada municipal de 

Corumbataí em direção à sede da fazenda. Desse ponto são 2,5 Km a pé por trilha de fácil 

caminhada até o paredão. 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 61 a 62. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 61 

Sítio Rupestre  
Abrigo Santo Urbano 
 
 
Município de 
Corumbataí /SP 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Documentação do sítio 
identificada no acervo 
pessoal de Collet 
(1982). 
 
Mapa de localização; 
perfil e imagens do 
abrigo. 
 
 
 
 
(Acervo SBE) 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 62 

Sítio Rupestre  
Abrigo Santo Urbano 
 
 
Município de 
Corumbataí /SP 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Documentação do sítio 
identificada no acervo 
pessoal de Collet 
(1982). 
 
Croqui e imagens do 
abrigo.  
 
 
 
 
 
(Acervo SBE) 
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Casa de Pedra 

CNSA – IPHAN: Ø Sigla do Sítio: Ø 

Município: Itararé UF: SP 

Coordenada UTM aproximada: 22 J 677430 7329554 Datum: SAD 69 

Localidade: Fazenda Correa e Castro 

Proprietário: atual Ripasa S. A. Celulose e Papel 

Receptividade: boa, porém necessidade de autorização para acessar a fazenda 
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 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: ( X ) Abstratos   (   ) Figurativos   (   ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 1 Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Ø 

Área abrigada: Comprimento total da caverna 134 m Altura do teto: Ø 

Luminosidade: Ø Direção geográfica da Abertura: Nordeste 

Água, direção e distância: Córrego intermitente (sem denominação) próximo a entrada da 

caverna 

Vegetação e uso do solo: Segundo dados do mapa feito à mão, por Collet, há 

reflorestamento de eucaliptos na área (Documentação pessoal, acervo SBE). 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   (   ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: Foram localizados em superfície, na área do 

"chuveiro" vestígios de lascas de sílex e fragmentos de seixos rolados, como também 

núcleos  
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Preservação do entorno imediato: Ø 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro: Ø 

Bibliografia Pesquisada: Documentação Guy Christian Collet (Acervo SBE) (Anexo 5) 

Informações adicionais: A documentação primária de Collet localizada na biblioteca de 

SBE apresenta os primeiros dados do sítio Casa de Pedra, datado de 1973. O informante 

do sítio para Collet foi Gilberto Cortez. 

A Ficha de Cadastro Geral24 do sítio informa que o local era conhecido há cerca de 30/40 

anos e o item sobre arqueologia/turismo aponta interesse arqueológico, devido à presença 

de vestígios humanos e de poucas pinturas rupestres, compostas de bastonetes e 

manchas. Afirma, porém, que o local não poderá ser explorado turisticamente.  

Essa ficha também destaca que há presença no sítio de grandes escavações feitas no 

passado por desconhecidos, mas que o abrigo ainda mantém áreas com solo intacto para 

pesquisas arqueológicas. 

A Ficha de Jazida25 do sítio informa que a condição do local era destruída. Composta por 

arenito decomposto, de dimensões 48 m X 7 m com pastagens ao redor. No local foram 

realizadas três sondagens de verificação do solo, de diâmetro de 15 cm com até 1 m de 

profundidade (Documentação Primária). 

No dia 16.02.2013 foi realizada uma tentativa de visita ao sítio tendo como base os dados 

localizados na documentação primária de Collet, e um mapa feito à mão com informações 

de localização do sítio e acessos. Essas informações foram comparadas a mapas atuais e 

mapas antigos da região, assim como contatos regionais como no caso do arqueólogo 

Silvio Araújo. A localização da área foi positiva e a fazenda hoje é propriedade da Ripasa 

S. A. Celulose e Papel. Naquele momento não foi possível obter autorização para 

prospecção no local, o que foi autorizado meses depois, porém não houve possibilidade 

de retorno e localização exata do sítio. Nessa visita foi possível verificar com alguns 

moradores da região que não há informações na comunidade de locais onde indígenas 

poderiam ter passado ou deixado seus vestígios. 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 63 e 64. 

 

                                            
24 Fichas de documentação usada pela Sociedade Brasileira de Espeleologia, Departamento de Arqueologia. 
25 Fichas de documentação usada pela Sociedade Brasileira de Espeleologia, Departamento de Arqueologia.  



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 63 

Sítio Rupestre  
Casa de Pedra 
 
 
 
Município de Itararé/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Documentação do sítio 
identificada no acervo 
pessoal de Collet (1973). 
 
Croqui  do abrigo.  
 
 
 
 
 
 
 
(Acervo SBE) 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 64 

Sítio Rupestre  
Casa de Pedra 
 
 
 
Município de Itararé/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Documentação do sítio 
identificada no acervo 
pessoal de Collet (1973). 
 
Fichas de 
documentação e mapa 
feito à mão do acesso 
ao sítio.  
 
 
 
 
(Acervo SBE) 
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Fazenda Issa Salomão 

CNSA – IPHAN: Ø Sigla do Sítio: Ø 

Município: Nova Campina UF: SP 

Coordenada UTM aproximada: 22 J 705318 7325942 Datum: SAD 69 

Localidade: Fazenda Issa Salomão 

Proprietário: Ø 

Receptividade:  

Tentativa de acesso ao local, porém sem sucesso, encontrando as porteiras da fazenda 

fechadas. 
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 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: (  ) Abstratos   (   ) Figurativos   (   ) Indeterminados  Ø 

Quantidade de Painéis: Ø Cores: Vermelho 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Ø 

Área abrigada: Ø Altura do teto: Ø 

Luminosidade: Ø Direção geográfica da Abertura: Ø 

Água, direção e distância: Ø 

Vegetação e uso do solo: Ø 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   (   ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: Ø 

Preservação do entorno imediato: Ø 
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Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro:  

O registro está situado próximo à Pedra da Minerita, grande monólito localizado às 

margens de um açude, local de belas paisagens cênicas e mirante da região 

(Comunicação oral). 

Situado a cerca de 11,3 Km do Abrigo Itapeva, 28 km dos Abrigos Fabri 1 e 2 e 6.6 Km do 

Sítio Pouso Alto e Borda em região com mesmo tipo de relevo e vegetação. 

Bibliografia Pesquisada: 

CAPPI, Alexandre. Elo Perdido em Terras Paulistas. Revista Aventura e Ação. 
Publicação da Aventura e Ação Comunicação LTDA ME. Santana do Paraíba, Nº 164, 
jun/jul 2011. 

Informações adicionais:  

A indicação e verificação foi realizada por Silvio Araujo, em passeio realizado com grupo 

de alunos, sem preparação adequada para essa documentação (Comunicação oral). 

Croquis: Ø 



208 

 

Gravura de Piracicaba 

CNSA – IPHAN: Ø Sigla do Sítio: Ø 

Município: Piracicaba UF: SP 

Coordenada UTM aproximada: 23 K 227284 7484804  Datum: SAD 69 

Localidade: Próximo ao Antigo Clube Regatas atual Agência Torres Passagens e Turismo 

Proprietário: Ø 
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 Lápis  Seixos X Piso 

Tipo de Registro: ( X ) Abstratos   (   ) Figurativos   ( X ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 2 Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Ø 

Área abrigada: Ø Altura do teto: Ø 

Luminosidade: Ø Direção geográfica da Abertura: Ø 

Água, direção e distância: margens do Rio Piracicaba 

Vegetação e uso do solo: Atual centro do município 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   (   ) Fácil  

Ocorrência de materiais associados: Não 

Preservação do entorno imediato: Atual centro do município 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro: Ø 

Bibliografia Pesquisada: 
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IPPLAP (Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba). Piracicaba em Traços e 
Cores. Piracicaba: IPPLAP, 2012; 

PEREIRA JUNIOR, José A. Nótulas sôbre as inscrições rupestres de Piracicaba. 
Apontamentos Arqueológicos. São Paulo, Nº 5, julho de 1964a; 

PEREIRA JUNIOR, José A. Introdução ao estudo da Arqueologia Brasileira. São 
Paulo, Ind. Gráfica Bentivegna Editôra LTDA, 1967; 

KHALLYHABBY, Tonyan. Arte Rupestre Brasileira. Revista Temas, n. 2. Museu Paulista 
de Antropologia (MUPA). 1987. 

Informações adicionais:  

A localização aproximada foi realizada com base na bibliografia de Pereira Júnior que 

informava o Clube Regatas e às margens do rio. Essas informações foram pesquisadas e 

comparadas com mapas atuais, chegando à localização aproximada. 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 65 a 67. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 65 

Sítio Rupestre  
Gravuras de Piracicaba 
 
 
 
Município de 
Piracicaba/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Documentação referente 
aos vestígios rupestres 
localizados em 
Piracicaba. 
 
Imagens:  
PEREIRA JUNIOR, 
1964 p. s/p. 
 
Desenho: 
KHALLYHABBY, 1987, 
p. 10. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 66 

Sítio Rupestre  
Gravuras de Piracicaba 
 
 
Município de 
Piracicaba/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Documentação referente 
aos vestígios rupestres 
localizados em 
Piracicaba. 
 
Indicação de possível 
localização. 
 
 
 
Imagens:  
PEREIRA JUNIOR, 
1964 p. s/p. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 67 

“Depois íamos até o Jardim da Cadeia para dali apreciarmos a paisagem do rio e da Rua do Porto, paisagem tão bem 
representada nas telas magistrais de Joaquim Miguel Dutra. Sentávamos ali, à sombra das figueiras, a admirar de longe 
o rio coalhado de canoas de gente que pescava e de barcos, canoas e sandolins do Clube de Regatas. As casinhas da 
Rua do Porto davam um tom de bucólica poesia à paisagem do belo rio, que desaparecia lá em baixo, em curva suave, 

por detrás dos morros” (Paulo Nogueira de Camargo, Fatias da Vida, 1969). 

Fonte: IPPLAP,  2012, p.13. 

Sítio Rupestre  
Gravuras de Piracicaba 
 
 
 
Município de 
Piracicaba/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Publicação do Instituto 
de Pesquisa e 
Planejamento de 
Piracicaba que busca 
recordar cenas, 
paisagens e lugares da 
cidade em forma de arte. 
 
Imagem referente ao 
local do Antigo Clube 
Regatas. 
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Gravura Rupestre Histórica 

CNSA – IPHAN: Ø Sigla do Sítio: Ø 

Município: Itapeva UF: SP 

Coordenada UTM: 22 J 707298 7340276 Datum: SAD 69 

Localidade:  

Fazenda Rio das Pedras, localizada no bairro faxinal, borda do Canhão do Itanguá 

Proprietário: Antonio Lopes 
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 Lápis  Seixos X Piso 

Tipo de Registro: (  ) Abstratos   ( X ) Figurativos   (   ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 1 Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Ø 

Área abrigada: Ø Altura do teto: Ø 

Luminosidade: Alta Direção geográfica da Abertura: Ø 

Água, direção e distância:  

Rio Taquari-Guaçu a cerca de 800 m, com presença de lagoas periféricas no fundo do 

vale (ARAÚJO, 2006). 

Vegetação e uso do solo:  

Área de transição entre pasto e afloramento rochoso com erosões e pisoteio de gado. 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   (   ) Fácil  

Ocorrência de materiais associados: Ø 
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Preservação do entorno imediato:  

"Nas proximidades, na base da abrupta escarpa, se encontram diversos abrigos de grande 

e pequeno porte e frestas entre as rochas que poderiam ter servido de abrigo para os 

povos pré-históricos ou conter mais escritos semelhantes. Diante da dificuldade de acesso 

não foi possível chegar até eles" (ARAÚJO, 2006, p. 55). 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro:  

O sítio está localizado no município de Itapeva, inserido numa região de transição dos 

ecossistemas de Mata Atlântica e Cerrado, na borda do cânion do Rio Taquari-Guaçu, 

conhecido como Canhão do Itanguá. Um vale com paredes abruptas de grande beleza 

cênica, com paisagem verde e cachoeiras como atrativo. 

A formação geológica é denominada de Furnas de origem marinha composta por arenitos 

e feições de relevo colinoso com morros (ARAÚJO, 2006).  

Bibliografia Pesquisada: 

ARAÚJO, S. A. C. Arqueologia de Itapeva, São Paulo: Contribuição a Formação de 
Políticas Públicas para Gestão Patrimonial. Dissertação. Museu de Arqueologia e 
Etnologia / Universidade de São Paulo. 2006; 

ARAUJO, Astolfo G. M. Teoria e Método em Arqueologia Regional: um estudo de 
caso no Alto Paranapanema, Estado de São Paulo. Tese de Doutorado. Museu de 
Arqueologia e Etnologia / Universidade de São Paulo. 2001a. 

Informações adicionais:  

O local é conhecido como "letreiro" por moradores da região e trata-se de uma pequena 

frase em duas linhas, uma sobre a outra, em alfabeto latino, gravadas possivelmente em 

francês antigo. A composição apresenta 4,5 m de comprimento por 1,5 m de largura. 

A integridade do sítio é ruim, devido à exposição direta ao sol e chuva como também pelo 

acesso e circulação do gado sobre as gravuras (ARAÚJO, 2006).   

Croquis: É apresentada a Prancha 68. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Foto: Armando Antoneto Júnior. 

Prancha 68 

Sítio Rupestre  
Gravura Rupestre 
Histórica 
 
 
 
Município de Itapeva/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Gravura rupestre 
histórica com inscrições 
possivelmente em 
francês antigo. 

Fonte: ARAÚJO, 2006, p. 111 e 112. 
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Narandiba 

CNSA – IPHAN: SP 00758 Sigla do Sítio:  

Município: Narandiba UF: SP 

Coordenada UTM: 22 K 442044 7492543 Datum: SAD 69 

Localidade: Fazenda Mosquito 

Proprietário: Usina Cocal Energia Responsável - Unidade II 

Receptividade:  

Foram feitas duas tentativas de visita, a primeira em contato direto com a pesquisadora 

Neide Barrocá Faccio a qual informou que o contato deveria ser realizado diretamente 

através da Usina Cocal, proprietária do terreno onde se localiza o sítio. A segunda 

tentativa foi diretamente com a Usina Cocal, através do setor de comunicação, que pediu 

que fosse enviado um email formal com pedido de visita e motivo, feito isto, a empresa 

não se manifestou, impossibilitando a visita ao local. 
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 Lápis  Seixos X Piso 

Tipo de Registro: ( X ) Abstratos   (   ) Figurativos   ( X ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 6 Cores:  

Altura dos Registros em relação ao solo atual:  

Área do sítio: 80 m² (13 X 6 m) Altura do teto:  

Luminosidade: a céu aberto Direção geográfica da Abertura:  

Água, direção e distância: Localizado às margens do Ribeirão Água das Pedras, afluente 

do Rio Paranapanema 

Vegetação e uso do solo: Plantio de cana-de-açúcar   



217 

 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   (   ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados:  

Presença de material lítico próximo às gravuras, assim como o registro de mais dois sítios 

arqueológicos nas proximidades, entre 2 e 3 km de distância, às margens do Rio 

Paranapanema. O Sítio Narandiba 2 (CNSA SP 00759) foi descrito como aldeia de 

horticultores ceramistas, enquanto o Sítio Narandiba 3 (CNSA SP 00760) como 

acampamento de caçadores-coletores. 

Preservação do entorno imediato: Ø 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro: Ø 

Bibliografia Pesquisada:  

KUNZLI, Ruth. Análise das Gravuras do Sítio Arqueológico Narandiba. 1991, f. 196. 
Tese de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo. São Paulo, 1991; 

FACCIO, Neide B.; CERDEIRA, Gabriel L. & PASSOS, Thiago. Sítio Arqueológico 
Narandiba, Município de Narandiba, SP. Relatório Técnico para o Ministério Público. 
2012. 

Informações adicionais: Ø 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 69 a 71. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 69 

Sítio Rupestre  
Narandiba 
 
 
 
Município de 
Narandiba/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Croquis de 
espacialização do sítio e 
localização de painéis 
rupestres (KUNZLI, 
1991). 
 
 
Imagem: 
FACCIO, CERDEIRA, 
PASSOS, 2012. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 70 

Sítio Rupestre  
Narandiba 
 
 
 
Município de 
Narandiba/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Croquis de 
espacialização do sítio e 
localização de painéis 
rupestres (KUNZLI, 
1991). 
 
 
Imagem: 
FACCIO, CERDEIRA, 
PASSOS, 2012. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 71 

Sítio Rupestre  
Narandiba 
 
 
 
Município de 
Narandiba/SP 
 
 
 
 
Descrição:  
 
Documentação referente 
a análise dos registros 
(KUNZLI, 1991). 
 
 
Imagem: 
FACCIO, CERDEIRA, 
PASSOS, 2012. 
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Oficina Lítica Itambé 

CNSA – IPHAN: SP 00111 Sigla do Sítio: Ø 

Município: Altinópolis UF: SP 

Coordenada UTM: 23 K 239611 7671196 Datum: SAD 69 

Localidade: Ø 

Proprietário: Ø 

Ti
po

 

X Abrigo 
R

oc
ha

 
X Arenito 

In
te

gr
id

ad
e 

 Mais que 80 % 

 Matacão  Calcário  Entre 50 e 80 % 

 Gruta  Granito  Entre 20 e 50 % 

 Paredão   X Menos que 20 % 

R
eg

is
tro

  Pintura 

Lo
ca

l d
o 

R
eg

is
tro

 X Rocha 
A

pl
ic

aç
ão

  Teto 

X Gravura  Blocos  Parede 

 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: (  ) Abstratos   (   ) Figurativos   (   ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: Ø Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Ø 

Área abrigada: 1.500 m² Altura do teto:  

Luminosidade: Ø Direção geográfica da Abertura: Ø 

Água, direção e distância: Córrego Itambé, dentro da caverna. 

Vegetação e uso do solo: Capoeira, área pública municipal 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   (   ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: 

De acordo com informações da Ficha CNSA IPHAN foram localizadas em superfície na 

área da caverna vestígios de lítico lascado como também grafites do século 19. 

Preservação do entorno imediato:  

Segundo dados da Ficha CNSA IPHAN há atividades de terraplanagem para construção 

do estacionamento na área, como capela no interior da caverna. A ficha destaca que a 
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prospecção foi feita em área já alterada devido à visitação turística. 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro: Ø 

Bibliografia Pesquisada: 

Documentação Guy Christian Collet (Acervo SBE) (Anexo 5) 

Informações adicionais:  

Coordenada de localização identificada no Levantamento de Sítios Arqueológicos no 

Estado de São Paulo26 

Croquis: Ø 

                                            
26 Termo de Cooperação Técnica realizado entre Zanettini Arqueologia e IPHAN 9ª SR. 
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Santo Antonio 

CNSA – IPHAN: SP 00413 Sigla do Sítio: SP-SA-2 ou SP MR 3 (CNSA) 

Município: Serra Azul UF: SP 

Coordenada UTM: 23 K 243127 7638580 Datum: SAD 69 

Localidade: Sítio Santo Antonio (antiga Fazenda Arrelia) 

Proprietário: Antonio Barreira 

Ti
po

 

 Abrigo 
R

oc
ha

 
X Arenito 

In
te

gr
id

ad
e 

 Mais que 80 % 

 Matacão  Calcário  Entre 50 e 80 % 

 Gruta  Granito X Entre 20 e 50 % 

X Paredão    Menos que 20 % 

R
eg

is
tro

  Pintura 

Lo
ca

l d
o 

R
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tro

 X Rocha 
A

pl
ic

aç
ão

  Teto 

X Gravura  Blocos X Parede 

 Lápis  Seixos  Piso 

Tipo de Registro: ( X ) Abstratos   ( X ) Figurativos   ( X ) Indeterminados 

Quantidade de Painéis: 1 Cores: Ø 

Altura dos Registros em relação ao solo atual: Segundo Uchôa e Caldarelli (1980) a área 

com registros cobre 25m² da superfície do paredão, bem acessíveis, não atingindo mais 

que 2,50m de altura a partir do solo 

Área abrigada: Paredão vertical Altura do teto: mais de 90 metros 

Luminosidade: Excessiva após 13:00h Direção geográfica do Paredão: Noroeste 

Água, direção e distância: Ribeirão Claro e Rio Pardo 

Vegetação e uso do solo: Rasteira, arbustiva e arbórea rarefeita com cultura de cana 

Acessibilidade: (  ) Difícil   (   ) Média   ( X ) Fácil 

Ocorrência de materiais associados: Ø 

Preservação do entorno imediato: No entorno do sítio apresenta-se a cultura da cana "até 

poucos metros do paredão" (Ficha de Sítio, acervo MAE/USP), campos arados e café, o 

que demonstra uma utilização forte e contínua podendo prejudicar a preservação deste 
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patrimônio. 

Potencial de visitação / educação patrimonial: Ø 

Implantação no ambiente, macro e micro: O sítio encontra-se em alta vertente de morro a 

680m de altitude na região das Cuestas Basálticas, na qual as feições dominantes no 

relevo são os grandes morros testemunhos. 

Bibliografia Pesquisada: 

AFONSO, Marisa C. A ocupação pré-histórica na região de Serra Azul e São Simão, 
SP: um estudo geoarqueológico. FFLCH-USP, 1987. 

UCHÔA, Dorath P. & CALDARELLI, Solange B. Petróglifos na região nordeste do 
Estado de São Paulo. Pesquisas: Antropologia, v. 31: 25-42. São Leopoldo, 1980. 

Diário de Campo - Pesquisas Arqueológicas no Município de Serra Azul - SP (Acervo 
MAE/USP) (Anexo 1) 

Documentação Sítio Santo Antonio (Acervo MAE/USP) (Anexo 4) 

Informações adicionais: O sítio foi localizado inicialmente por Walter Nather, desenhista da 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras - FFCL de Ribeirão Preto, e informado a uma 

equipe do Instituto da Pré-História da USP, que realizava uma viagem de reconhecimento 

na região de Ribeirão Preto. Foi então desenvolvido um projeto de pesquisa apoiado pelo 

Departamento de Geologia da FFCL, com objetivo de avançar nos estudos rupestres e 

outras possíveis ocorrências. Para a realização do projeto iniciou-se em 1979 um curso 

sobre métodos e análise de arte rupestre por Pierre Colombel, então do Centre National 

de Recherches Scientifiques - CNRS da França e do Musee de l'Homme de Paris, com 

assistência de Nadine Orloff da Recherche Cooperative sur Programme 394 também do 

CNRS. A primeira etapa de trabalho abrangeu os sítios Abrigo Catingueiro e Santo 

Antonio. Foi dirigido por Pierre Colombel com assistência de Nadine Orloff e participação 

de Dorath P. Uchôa e Solange B. Caldarelli e as então estagiárias Maria Cristina O. Bruno 

e Helen Rose T. Ikeda.  

Com os estudos realizados ficou definido a existência de um painel, com 14 metros de 

largura com 2,50 metros de altura, composto por registros de pegadas semelhantes as 

humanas (com número de dedos variando de 3 a 6), de aves, felinos, mamíferos, 

depressões circulares alinhadas e bastonetes simples e convergentes. As técnicas 

definidas foram o polimento e o picoteamento (Fichas de Sítio e Painel, acervo MAE/USP). 

A indicação de localização encontrada foi em coordenada geográfica 21º 21' S e 47º 30' W 

o que foi transformado em coordenada UTM. 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 53, 72 a 74. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 72 

Sítio Rupestre  
Santo Antonio 
 
 
 
Município de Serra 
Azul/SP 
 
 
 
 
Descrição: 
 
Entorno do paredão 
com cultivo de cana-
de-açúcar; 
 
Detalhes das gravuras; 
 
Realização de Calque. 
 

Acervo MAE/USP. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 73 

Sítio Rupestre  
Santo Antonio 
 
 
 
Município de Serra 
Azul/SP 
 
 
 
 
 
Descrição: 
Ações de 
documentação  do sítio 
e dos registros  
rupestres, com 
realização de calque e 
moldagem  e produção 
de fichas de sítio, de 
prospecção e de painel 
rupestre. 

Acervo MAE/USP. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 74 

Acervo MAE/USP. 

Sítio Rupestre  
Santo Antonio 
 
 
 
Município de Serra 
Azul/SP 
 
 
 
Descrição: 
Etapas do trabalho de 
documentação dos 
registros. 
 
 
Desenho: 
CALDARELLI, 1980a, 
p. 134. 
 

5 cm 
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Cenário Questionado - Vislumbrado – Suposto 
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Abrigo da Fazenda Remanso 1 

Município: Itapeva UF: SP 

Descrição do Local: Abrigo sob rocha com marcas de 

abrasão nas paredes 

Data da Visita: 17.02.2013 

Coordenada UTM: 22 J 727941 7339398 Datum: SAD 69 

Motivo da Visita:  

Existência de sítios rupestres na região e avaliação das marcas nas paredes do abrigo 
 
"As paredes portam 12 sulcos identificáveis de polimento (sinais de 
fricção); estes sulcos são de comprimento e largura variáveis, de 
profundidade entre 1,5cm a 3,5cm. Dentro e fora do abrigo no piso são 
encontradas dezenas de fragmentos de sílex e quartzo sem refinamento 
no lascamento, o que caracteriza, junto com as marcas de fricção da 
parede do abrigo, um sítio oficina" (ARAÚJO, 2006, p. 60). 
 

Trata-se de um abrigo em arenito, assim como outros da região, em sua área também 

foram identificados fragmentos cerâmicos de coloração marrom escura brilhante e 

espessura fina. 

Sofre com erosões na entrada do abrigo e com a presença de gado. 

Contribuição da Visita:  

Análise de opções de organização para visitação, pois se trata de local com presença de 

três sítios arqueológicos registrados e com possibilidades espaciais de estruturação para 

visitação. 

Bibliografia Pesquisada:  

ARAÚJO, S. A. C. Arqueologia de Itapeva, São Paulo: Contribuição a Formação de Políticas 
Públicas para Gestão Patrimonial. Dissertação. Museu de Arqueologia e Etnologia / Universidade 
de São Paulo. 2006. 

Croquis: Ø 
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Caverna do Morro Preto - PETAR 

Município: Iporanga UF: SP 

Descrição do Local: Caverna localizada no Parque Estadual 

Turístico do Alto Ribeira, Núcleo Santana, vale do rio Betari 

Data da Visita: 29.03.2013 

Coordenada UTM: 22 J 732798 7284801 Datum: SAD 69 

Motivo da Visita:  

Indicação de possíveis registros rupestres em formas circulares no teto e paredes de duas 

cavernas, pelo Sr. Vamir dos Santos, aluno do curso de pós-graduação em Arqueologia, 

História e Sociedade (Universidade Santo Amaro).  

Essa caverna, segundo dados do Diagnóstico de Zoneamento realizado para elaboração 

do Plano de Manejo Espeleológico - PME, foi registrada pelo naturalista Ricardo Krone em 

1909, que descreveu a existência de vestígios líticos e cerâmicos, assim como restos de 

fogueira e moluscos. Na década de 1980 foi pesquisada por De Blasis que detectou baixa 

quantidade de vestígios arqueológicos, pois optou por ações pouco interventivas por se 

tratar de área de preservação. 
 
A caverna apresenta grande potencial de ocupação humana, comprovada 
pelo registro de ocorrência de material lítico. Assim, é possível que novas 
pesquisas e trabalhos de campo registrem a descoberta de novos sítios 
arqueológicos (PME, 2010, p. 167). 
 

O núcleo onde se insere esta caverna é o que recebe o maior número de visitação e é 

composto pelas cavernas Santana, Morro Preto, Couto, Água Suja e Cafezal, das quais a 

caverna Santana também apresenta indicações de vestígios arqueológicos. 
 
As cavernas Morro Preto e Couto são acessadas pela mesma trilha que 
atravessa o rio Betari por pinguela para pedestres equipada com 
corrimãos, escadas de acesso às entradas de ambas as cavernas e 
sinalização nas trilhas. Nas respectivas entradas, placas de sinalização 
dão informações sobre o grau de dificuldade da visita e o 
desenvolvimento do trecho aberto à visitação (PME, 2010, p. 103). 
 

A visita teve acompanhamento do Sr. Vamir, espeleólogo e antigo guia do parque, 

socorrista em cavernas, contato dos possíveis registros. Foi realizado exame no interior da 

caverna, cerca de 400 m de extensão linear, com auxílio de câmera fotográfica e 

iluminação artificial nas áreas indicadas, porém nada foi localizado no momento da visita. 

Recentemente, o Sr. Vamir informou nova visita ao local e localização dos registros no 

mesmo padrão das identificadas na caverna Temiminna (Comunicação pessoal - 
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10.12.2013). 

Por fim, as recomendações indicadas pelo diagnóstico do PME foi (PME, 2010, p. 170, 

grifo nosso) 
 
Arqueologia: A gruta do Morro Preto conta com registro positivo para 
patrimônio arqueológico, com vestígios líticos e cerâmicos no salão 
principal e entorno da cavidade. Deve-se adotar medidas para evitar e 
minimizar processos erosivos sobre o sitio arqueológico que possam ser 
causados pela visitação. Recomenda-se a musealização, in loco, dos 
sítios arqueológicos que forem encontrados e a utilização desses espaços 
como pontos de interpretação, mediante parcerias, tais como o MAE/USP. 

 

Contribuição da Visita: 

Conhecer o PETAR e sua estrutura de visitação. A organização das trilhas, divulgação das 

atividades do local, conteúdo explicativo da região, ações de preservação/conservação, 

etc. 

Bibliografia Pesquisada:  

Plano de Manejo Espeleológico (PME). Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. 2010. 

Documentação Guy Christian Collet (Acervo SBE) (Anexo 5) 

Croquis: É apresentada a Prancha 75. 

 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Foto: Armando Antoneto Júnior. 

Prancha 75 

Data da Visita/Fotos: 
30.03.2013 

Caverna do Morro 
Preto - PETAR 
 
 
 
Município de 
Iporanga/SP 
 
 
 
 
Descrição: 
 
Aspectos do entorno e 
interior da caverna. 
 
Destaque para o 
registro de círculos 
concêntricos 
identificados por 
Santos recentemente 
no interior da caverna.  
 

Foto: Vamir dos Santos 
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Caverna Temimina - PETAR 

Município: Apiaí UF: SP 

Descrição do Local: Caverna localizada no Parque Estadual 

Turístico do Alto Ribeira, Núcleo Caboclos, ribeirão Temimina 

Data da Visita: 30.03.2013 

Coordenada UTM: 22 J 746336 7300228 Datum: SAD 69 

Motivo da Visita: Indicação de possíveis registros rupestres em formas circulares no teto e 

paredes de duas cavernas, pelo Sr. Vamir dos Santos, aluno do curso de pós-graduação 

em Arqueologia, História e Sociedade (Universidade Santo Amaro), espeleólogo, antigo 

guia do parque e socorrista em cavernas. 

Essa caverna, segundo dados do Diagnóstico de Zoneamento realizado para elaboração 

do PME, foi registrada e descrita pela SBE em 1971. Está localizada em área conhecida 

como Vale da Ilusão e é bastante isolada, contendo diversos salões em seu interior. 

Segundo o diagnóstico apresenta registros de vestígios arqueológicos indicando ocupação 

indígena, porém não são dadas maiores informações. 

A visita teve acompanhamento do Sr. Vamir, e foi realizado exame na entrada e interior da 

caverna, com auxílio de câmera fotográfica e iluminação artificial nas áreas indicadas. Os 

registros indicados foram localizados, porém, não foi possível a confirmação de se tratar 

de registros rupestres ou formação natural da própria rocha, o que necessitaria de estudos 

mais aprofundados da rocha. Como a altura é de cerca de 9 metros, não foi possível a 

verificação detalhada se é pigmento sobre a rocha ou a própria coloração do suporte. 

As recomendações para o zoneamento ambiental espeleológico, apresenta que os 

estudos arqueológicos realizados não foram detalhados e não foi encontrado material, 

embora existem registros em literatura de indícios de ocupação pretérita da caverna. 

Contribuição da Visita: Conhecer o PETAR e sua estrutura de visitação. A organização 

das trilhas, divulgação das atividades, conteúdo explicativo da região, ações de 

preservação/conservação, etc. 

Bibliografia Pesquisada:  

Plano de Manejo Espeleológico (PME). Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. 2010. 

Documentação Guy Christian Collet (Acervo SBE) (Anexo 5) 

Croquis: É apresentada a Prancha 76. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 76 

Caverna Temimina - 
PETAR 
 
 
 
Município de Apiaí/SP 
 
 
 
 
 
Descrição: 
Aspectos do interior da 
caverna, sinalização e 
registros de círculos 
concêntricos no teto e 
parede superior acima 
do rio  
 
 

Data da Visita/Fotos: 
30.03.2013 
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Fazenda Morro da Figura 

Município: Ribeirão Bonito UF: SP 

Descrição do Local: Fazenda em área rural, onde se localiza 

um morro com rochas que se destacam em meio à 

vegetação no topo da colina.  

Data da Visita: 16.03.2013 

Coordenada UTM: 22 K 790208 7562939 Datum: SAD 69 

Motivo da Visita: 

Devido ao nome do local, que sugeriria possíveis registros e a indicação de moradores da 

existência de histórico indígena na área. Foram realizados caminhamentos no entorno do 

rochedo, na encosta e verificação de parte do paredão rochoso em área de pequeno 

abrigo. Foram encontradas marcas de gravuras recentes, da circulação de pessoas para 

passeios, mas nenhum registro arqueológico foi encontrado. 

Segundo os moradores da área o nome do local é referência à forma da rocha, avistada a 

alguns quilômetros de distância, na qual há uma saliência que faz alusão a uma figura de 

animal.  

Contribuição da Visita: 

Possibilidade de verificação de área com grupo de profissionais locais de arqueologia, de 

história, de antropologia, entre outras especificidades, cada qual com seu conhecimento e 

todos buscando aprofundar a pesquisa local em sítios rupestres e vestígios arqueológicos 

com base em estudos de gestão do patrimônio arqueológico. 

Bibliografia Pesquisada: Ø 

Croquis: Ø 
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Gruta Águas Virtuosas 

Município: Tejupá UF: SP 

Descrição do Local: Gruta das Águas Virtuosas Data da Visita: 28.05.2013 

Coordenada UTM: 22 K 665516 7412933 Datum: SAD 69 

Motivo da Visita: 

Indicação de possíveis registros rupestres. 

Trata-se de uma gruta cadastrada no ano de 1981 por José Luiz de Morais e Luciana 

Pallestrini, como parte do Projeto Paranapanema, como sítio arqueológico de 

acampamento caçador-coletor com presença de vestígios líticos. Segundo dados do 

CNSA foram realizados no local registro e coleta de material arqueológico. 

No interior da gruta existe uma goteira, na qual acreditavam que a água servia de cura 

para enfermidades, por isso o local ficou conhecido como Águas Virtuosas e foi construído 

em seu interior um altar, são deixados ex-votos, como pedido ou graça alcançada. As 

paredes internas e externas da gruta são cobertas de mensagens e nomes gravados ou 

pintados registrando a presença destes indivíduos. Anualmente há uma romaria no local. 

Contribuição da Visita: 

Avaliar a importância de um local que guarda tanto um patrimônio cultural material como 

imaterial assim como sua estrutura de acesso.  

Bibliografia Pesquisada: 

CNSA SP 00822 - Águas Virtuosas 

Croquis: Ø. 
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Tunga 

Município: Itapeva UF: SP 

Descrição do Local: Sítio Tunga, registrado como possível 

sítio rupestre, localizado na Fazenda Água Limpa 

Data da Visita: 17.12 2011 

Coordenada UTM: 22 J 706379 7337748 Datum: SAD 69 

Motivo da Visita: 

Verificação e avaliação do local como possível sítio rupestre: 

―Trata-se de uma série de sulcos sinuosos com poucos centímetros de espessura, sem 

nenhuma semelhança com as figuras existentes no Abrigo Itapeva, que ocorrem no topo 

de uma torre de arenito um pouco destacada da escarpa, em grande parte encobertos por 

vegetação rupestre (bromélias e cactos), o que dificultou sua visualização e 

caracterização. Além disto, é possível que os sulcos sejam apenas icnofósseis (pistas 

fósseis deixadas por insetos, vermes, etc), feições bastante comuns no arenito Furnas‖ 

(ARAÚJO, 2001, p. 184). 

Contribuição da Visita: 

O sítio é parte de um roteiro turístico denominado Parque Rupestre Água Limpa - Cânion 

Itanguá, Cachoeira e Inscrições Rupestres da agência Itapeva Ecoturismo. O passeio é 

realizado com profissional disponibilizado pela agência (guia/monitor) e o trajeto é 

escolhido de acordo com a vontade dos visitantes. 

Insere-se em terreno particular, produtor de grãos e criação de gado com algumas áreas 

de mata preservada, devido ao investimento em turismo cultural. A paisagem é de grande 

beleza cênica, devido a cânion, rios e cachoeiras.  

A empresa de turismo estuda ações necessárias para a devida preservação e 

conservação da área, e construção de estrutura própria para o recebimento de visitantes, 

mas o pacote já funciona mesmo sem essa estruturação. Há também um interesse da 

Secretaria Municipal da Cultura e Turismo em investir na área de turismo cultural. 

Os dados coletados e imagens fotográficas realizadas no local foram devidamente 

avaliados após a visita, sendo realizada consulta com outros pesquisadores sobre 

ocorrências de icnofósseis na região e comparação destes vestígios. No entanto, as 

avaliações não foram conclusivas, necessitando um estudo mais detalhado do local, não 

somente dos dados. 
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A não conclusão sobre se tratar de registros rupestres não impede sua avaliação 

museológica. O local está a cerca de 650 metros do sítio rupestre Abrigo Itapeva, é uma 

área com marcas vestigiais do passado, seja rupestre ou icnofósseis, e um ponto de 

interesse como mirante para visualização do cânion, contribuindo para projeto de 

socialização como ponto importante da identidade local. 

Bibliografia Pesquisada: 

ARAÚJO, S. A. C. Arqueologia de Itapeva, São Paulo: Contribuição a Formação de 
Políticas Públicas para Gestão Patrimonial. Dissertação. Museu de Arqueologia e 
Etnologia / Universidade de São Paulo. 2006. 

ARAUJO, Astolfo G. M. Teoria e Método em Arqueologia Regional: um estudo de 
caso no Alto Paranapanema, Estado de São Paulo. Tese de Doutorado. Museu de 
Arqueologia e Etnologia / Universidade de São Paulo. 2001a. 

Croquis: São apresentadas as Pranchas 77 a 78. 
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Capítulo 3 – Refletindo sobre a Musealização 

 
..., não musealizamos todos os testemunhos do homem e do seu meio, 
natural ou urbanizado, mas aqueles traços, vestígios ou resíduos que 
tenham significação (GUARNIERI, 1990, p.7). 
 

Este capítulo tem o objetivo de demonstrar os caminhos trilhados na busca do 

amadurecimento das ideias para elaboração da proposta de musealização. As 

formas de divulgação do patrimônio arqueológico são muitas, porém é necessário 

saber avaliar experiências para lapidar o conhecimento. 

Neste capítulo serão desenvolvidos com esse foco dois itens: o primeiro, 

―Fundamentando ideias‖ elenca a estruturação teórica utilizada para adquirir o 

conhecimento necessário sobre a disciplina em questão e suas múltiplas facetas na 

busca da preservação/conservação do patrimônio, apresentando a perspectiva 

adotada. O segundo, ―Olhando experiências‖, transita sobre práticas realizadas, 

iniciando com os caminhos trilhados pela musealização da arqueologia no território 

paulista para então extrapolar os muros estaduais e analisar a implantação, fluxo, 

comunicação, objetivos e atuação de algumas instituições no contexto social. 

 

3.1. Fundamentando Ideias 
 
Quando musealizamos objetos e artefatos (aqui incluídos os caminhos, as 
casas e as cidades, entre outros e a paisagem com a qual o Homem se 
relaciona) com as preocupações de documentalidade e de fidelidade, 
procuramos passar informações à comunidade; ora, a informação 
pressupõe conhecimento (emoção/razão), registro (sensação, imagem, 
idéia) e memória (sistematização de idéias e imagens e estabelecimento de 
ligações) (GUARNIERI, 1990, p.8). 
 

Os museus de Arqueologia existem em todos os continentes, por vezes 

reconhecidos como centros de pesquisa, possivelmente vinculados a Universidades, 

sendo responsáveis por parcelas significativas do patrimônio que tem sido 

preservado ao longo dos séculos. No Brasil, segundo Bruno (1999, p.70), 

inicialmente foram constituídos a partir de modelos importados da Europa e dos 

Estados Unidos da América, sem nenhuma vinculação com as tradições da 

população local. Abrigaram diversos pesquisadores (exploradores, naturalistas, 

cientistas) estrangeiros, empenhados em estudar o Novo Mundo, como também em 
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investigar a diversidade cultural das sociedades nativas, ao longo do tempo e do 

espaço. Embora muitas coleções tenham sido levadas para outros países, a 

presença desses pesquisadores acabou incentivando novas gerações de estudiosos 

brasileiros. 

Na mesma obra, Bruno relembra que as coleções arqueológicas estão na 

gênese da história dos museus. Amparados em alguns séculos de investigação e 

interesse pelo passado, pelo exótico e pelo diferente, esses acervos foram 

constituídos, de certa forma, para diminuir a distância entre as sociedades que 

vivem em tempos distintos. 

A noção de patrimônio ligado aos museus surgiu há cerca de dois séculos de 

forma bastante restrita e era entendida até então como vestígios da civilização 

material do Homem, os "restos da antiguidade", conforme conceito lembrado por 

Café (2007, p. 20) e adotado por Françoise Choay27 (2001). Assim os museus 

desenvolveram a base de sua atividade. Porém, com as mudanças de pensamentos 

ao longo dos anos, a noção de patrimônio também se modifica, liga-se ao conceito 

de herança paterna, bens de família e propriedade, reportando-se a um legado 

recebido dos antepassados e que deveria ser transmitido aos descendentes.  

O patrimônio é “um conjunto de bens culturais sobre o qual incide uma 

determinada carga valorativa.” (CHAGAS, 1994, p.37). Os museus são lugares de 

memória e poder ao mesmo tempo, referindo-se à identificação grega e mítica do 

Templo das Musas (Museión), na qual a mãe das Musas é Mnemósine (a memória) 

e o pai Zeus (o poder e a vontade). Diante disso os museus podem ser espaços 

celebrativos da memória do poder ou equipamentos interessados em trabalhar com 

o poder da memória (CHAGAS, 2006). Concordamos com essa forma de tratamento 

dado aos Museus, o qual tem grande importância para essa pesquisa, pois 

acreditamos que o conhecimento socializado e vivo nos espaços museais 

contribuem de forma significativa na constituição da identidade local. Essa escolha, 

porém, vem dos profissionais que trabalham nos espaços museológicos e a 

pergunta fundamental que é preciso fazer é: qual o museu que se quer?. 

                                            
27  Françoise Choay é historiadora das teorias e formas urbanas e arquitetônicas e professora de urbanismo, arte 

e arquitetura na Université de Paris VIII. Cursou filosofia antes de se tornar crítica de arte. Publicou diversos 
estudos sobre arquitetura e urbanismo, especialmente sobre questões do patrimônio. 
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Chagas justifica uma tendência de celebrar a memória do poder, responsável 

pela constituição de acervos e coleções personalistas, etnocêntricas e monológicas, 

tratadas como se fossem a expressão da totalidade das coisas, "como se pudessem 

expressar a realidade em toda a sua complexidade ou abarcar as sociedades 

através de esquemas simplistas, dos quais o conflito é banido por pensamento 

mágico e procedimentos técnicos de purificação e excludência" (CHAGAS, 2006, p. 

32). Trata o autor da questão de os museus estarem fisicamente ligados a estruturas 

de poder, seus prédios históricos ligados a grandes personagens locais, poderosos. 
 
A tentativa de justificar (museologicamente) e remontar 
(museograficamente) o passado pelo passado assemelha-se a um esforço 
inócuo de paralisação do tempo. A tentativa de remontar e justificar o 
passado pelo futuro assemelha-se a um esforço de fugir do tempo. Resta, 
portanto, a perspectiva de compreender o passado pelo presente, como 
algo interferente na vida e interferido por ela" (CHAGAS, 2006, p. 34). 
 

A criação de museus no Brasil ocorreu durante a chamada Era dos Museus, 

que começa a partir de fins do século XIX e vai até meados de 1920, período de 

apogeu das instituições que deveriam cumprir papel enquanto local de ensino e 

produção científica (SCHWARCZ, 1989 apud BRUNO, 1999). Porém, em fins da 

década de 30 "os museus então existentes orientavam-se para o culto do passado 

glorioso, para a valorização dos objetos consagrados e relacionados com as elites 

aristocráticas" (CHAGAS, 2006, p. 94). 

Chagas afirma de forma segura que foi preciso esperar mais de meio século 

para que a legislação cultural brasileira incorporasse o não-tangível ao conjunto dos 

bens culturais e assumisse a responsabilidade de proteger as "culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional" (art. 215 da Constituição do Brasil) (op. cit., p. 110). 
 
"O perigo maior que paira sobre um bem cultural é a sua própria morte ou 
deteriorização. Compreendendo a preservação cultural como um esforço 
deliberado para o prolongamento da vida do bem, com ênfase nas 
informações de que ele é suporte, fica bastante claro que o sentido da 
preservação está na dinamização (ou uso social) do bem cultural 
preservado. O uso social do bem cultural preservado pode ser 
compreendido como a possibilidade do mesmo ser utilizado como referência 
de memória por determinados segmentos sociais, ou ainda como recurso de 
educação, de conhecimento e de lazer para uma determinada coletividade. 
Conseqüentemente, o uso social do bem cultural passa necessariamente 
através da democratização do acesso ao patrimônio cultural, da 
democratização da produção cultural e da incorporação ao patrimônio 
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cultural brasileiro de representações de memória de origens sociais 
diversas" (op. cit., p. 112). 
 

As mudanças na museologia vêm diversificando os cenários do fato 

museológico num esforço de democratização não apenas do acesso, mas da 

seleção e produção do patrimônio cultural, e que dois documentos, a Declaração da 

Mesa-Redonda de Santiago do Chile (1972) e a Declaração de Quebec (1984) foram 

fundamentais para tais mudanças (WICHERS, 2011). Com as discussões iniciadas 

para elaboração de tais documentos consolidou-se a certeza de que o objetivo da 

Museologia já não era o estudo da organização e das funções dos museus, mas 

"deveria ser o desenvolvimento comunitário, promotor de postos de trabalho pela 

revitalização artesanal, agrícola e industrial" (MOUTINHO, 1995, p. 27). 

Essas novas funções passaram a ser pensadas a partir da década de 1960, 

com o advento da Nova Museologia, definida por uma Museologia de Ação, na qual 

a função social do Museu passa a instrumento de desenvolvimento social e cultural, 

garantindo que todos tenham os mesmos direitos e possibilidades de preservar, 

valorizar, utilizar e difundir sua própria cultura. A Sociomuseologia, como disciplina 

específica, trabalha de forma interdisciplinar objetivando o desenvolvimento da 

comunidade e a preservação do patrimônio entendida como uso qualificado dele, 

pressupondo socialização e inclusão social (MORAES, 2009). 

Wichers (2011) defende que a musealização da arqueologia potencializa a 

função social do patrimônio, chave para o equilíbrio entre desenvolvimento (integral 

e humano) e preservação (uso qualificado). Essa musealização dá sentido às 

práticas patrimoniais, ainda mais quando são solidárias a referenciais da 

Sociomuseologia e das correntes pós-processuais para colaborar na 

democratização da arqueologia sob uma perspectiva relacional. Com base em 

Canclini28, a autora destaca que as oposições entre tradicional e moderno e entre 

popular e massivo não dão conta de um entendimento da cultura, e que a 

interdisciplinaridade da sociomuseologia é capaz de permitir sua circulação 

(WICHERS, op.cit., p. 47). Ao tratar de questões aplicadas à musealização da 

                                            
28 Néstor García Canclini é um antropólogo argentino contemporâneo. O foco de seu trabalho é a pós-

modernidade e a cultura a partir de ponto de vista latino-americano. Estudioso da globalização e das 
mudanças culturais na América Latina, seu trabalho é marcado pela análise e as mesclas entre culturas, 
etnias, referências midiáticas, populares e tradicionais. 
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arqueologia, opta por recuperar o conceito de Pedagogia Museológica, referindo-se 

a Bruno (2006), o qual também pode ser entendido como uma Pedagogia da 

Memória, dialogando com a reflexão de Pomian (1984), voltada à percepção dos 

objetos semióforos, que participam no intercâmbio que une o mundo visível e o 

invisível e é vinculado à ideia da relação entre homem e sua realidade. Essa 

pedagogia, segundo Wichers (2011), seria direcionada à educação da memória, a 

partir das referências patrimoniais que, por um lado, busca amparar os 

procedimentos museológicos e, por outro, tanto ampliar as perspectivas de 

acessibilidade como problematizar noções de pertencimento. 

Outro conceito, derivado de Michael Pollack (1989), que o utiliza para 

descrever as memórias proibidas, vergonhosas e inconfessáveis, é o de Educação 

da Memória, que segundo Wichers (op. cit., p. 29), surge como processo 

fundamental em contextos marcados por amnésias e/ou memórias subterrâneas. 

Nesse sentido, a musealização das evidências arqueológicas seria um processo 

profícuo de reconhecimento dos grupos indígenas, da sua importância no passado, 

presente e futuro.  

Esse conceito, associado ao conceito de memórias exiladas de Bruno (1999) 

contribui no sentido de identificar diferentes grupos no município de Bragança 

Paulista, com o objetivo de mapear as memórias existentes, vivas, bem como 

aquelas que necessitam de um espaço para existir. É preciso refletir sobre esse 

processo de reconhecimento: Quais grupos sociais temos no município?; Ainda 

temos a presença de descendentes indígenas, grupos afro descendentes ou outros 

grupos participantes do processo de constituição municipal?; Em que tipos de 

manifestações culturais esses grupos se reconhecem e qual trajetória histórica 

percorreram? 

No Brasil, a perspectiva de estudo entre homem e realidade foi aprimorada 

por Waldisa Rússio Camargo Guarnieri (2010, p. 204), por meio do conceito de fato 

museológico que, por definição, é uma relação profunda entre o homem, sujeito que 

conhece; e o objeto, testemunho da realidade na qual o homem participa e, sobre a 

qual, tem o poder de agir e de exercer sua ação modificadora. Assim, o homem cria 

a cultura, estabelece significados e atribui valores às suas criações.  
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O museu é o local do fato "museal"; mas para que esse fato se verifique 
com toda sua força, é necessário "musealizar" objetos que são vestígios, 
provas da existência do homem e seu ambiente, de seu meio natural ou 
modificado por ele próprio. (...) Podemos realizar uma musealização 
retirando o objeto de seu contexto (museu tradicional) ou pondo-o in situ ou 
em seu eco-contexto e sua ecodinâmica (ecomuseu). (...) A musealização 
não acarreta apenas a comunicação museológica. Ela acarreta uma 
valorização, uma ênfase sobre certos objetos. A musealização repousa em 
pesquisas prévias, na seleção dos objetos, na documentação, na direção, 
na administração, conservação e, eventualmente, na restauração 
(GUARNIERI, op. cit., p. 125). 
 

Esse processo, para Wichers (op. cit., p. 30 e 31), permite a apropriação e a 

releitura do patrimônio arqueológico, incorporando-o à dinâmica do processo social. 

Daí a importância da interface Arqueologia-Museologia. 

Os museus institucionalizados são o cerne da reflexão da musealização da 

arqueologia, contudo, destaca Wichers (op. cit., p. 32), a diversificação dos cenários 

extrapolando os museus, aproxima a Arqueologia e Sociedade através de um fazer 

museológico descentralizado. Para a autora, o estudo não é compartimentado 

homem, objeto e cenário, mas sim a relação entre eles: Homem (que seleciona o 

que preservar), objeto (patrimônio a ser preservado) e cenário (contexto no qual se 

dá esse processo). A experimentação e promoção do fato museológico dá à 

museologia um caráter aplicativo, envolvendo a ―adequação do cenário onde a 

relação homem/objeto se torna viável, o que equivale dizer, onde o homem não 

apenas OLHE os objetos, mas possa VE-LOS, senti-los e dialogar com eles‖ 

(RUSSIO29, 1977, p.13 apud WICHERS, op. cit., p.33). 

Compreende-se, contudo, que a Museologia tem um espaço próprio de 

experimentação, análise e sistematização de seu objeto de estudo: articula-se em 

função dos processos de musealização das referências patrimoniais que têm sido 

preservadas e tem potencialidade de transformá-las em heranças culturais. Portanto, 

preocupa-se com a necessidade de compreender o comportamento individual e/ou 

coletivo do Homem frente ao seu patrimônio e com a potencialidade de desenvolver 

mecanismos que possibilitem que, a partir dessa relação, o patrimônio seja 

transformado em herança e contribua para construção das identidades (BRUNO, 

1997, p.15). 

                                            
29 Também identificada em artigos como Guarnieri (Waldisa Rússio Camargo Guarnieri). 
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Fato Museal

Fenômeno Museológico
a constatação da existencia do fato museal e a correspondente 

perspectivade elaboração, análise e reinterpretação.

Processo Museológico
a percepção sobre a cadeia operatória que articula os procedimentos de salvaguarda e 

comunicação; a constatação da necessidade de experimentação, avaliação e reorientação 
dos fenômenos museológicos de forma sistemática e processual.

Processo de Musealização
a perspectiva preservacionista/educacional dos processos museológicos a partir da 
compreensão sobre as suas funções (científ icas – educativas – sociais) e vocações 

referentes  à administração da memória e tratamento da herança patrimonial.

OBJETO Coleção / Acervo
Referência Patrimonial
Indicador da Memória

Público
Audiência
Grupos Especiais
Comunidade

CENÁRIO

Edif ício / Instituição            Espaço Aberto
Múltiplos Espaços         Território de Intervenção

Conjunto dos bens 
[materiais e imateriais] 
identif icados pelo 
Homem e a partir das 
suas relações com o 
Meio Ambiente e com os 
outros Homens e a 
própria interpretação 
que ele faz dessas 
relações (BRUNO, 1997, 
p. 15, grifo nosso)

PATRIMÔNIO MEMÓRIA HERANÇA

Construção no presente, a 
partir de indicadores culturais 
relativos às experiências que 
os indivíduos e os grupos 
sociais estabelecem com 
seus semelhantes 
(cidadãos), com a paisagem 
(lugares) e com os artefatos 
(coisas), em suas formas de 
subsistência, sociabilidade, 
celebração e representação.

a consciência da existência desse 
Patrimônio, assumido enquanto 
conjunto de signos que permitem a 
identif icação do indivíduo em relação 
a si mesmo e ao grupo a que 
pertence, no tempo e no espaço. A 
preservação e o conhecimento do 
Patrimônio levam à constituição da 
Herança, como base da identidade 
das comunidades, e de seu 
desenvolvimento (BRUNO, 1996, 
p.29).

HOMEM

 
Figura 17.  Esquema do processo de musealização das referências 

patrimoniais e herança cultural, adaptado de Maria Cristina Oliveira 
BRUNO e fundamentado nas apresentações em aulas expositivas. 

 

Uma questão essencial e determinante na reflexão sobre Musealização da 

Arqueologia foi apresentada por Bruno (1999) e demonstra a responsabilidade que o 
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profissional da área tem ao administrar a memória ou manipular as referências 

patrimoniais. Tais ações pressupõem um domínio seguro de métodos e técnicas, de 

conservação da materialidade e da retenção documental dos sentidos e significados 

destas evidências materiais da cultura. Da mesma forma, gerenciar o equilíbrio entre 

os objetos expostos e as inúmeras possibilidades de linguagem de apoio representa 

uma grande potencialidade de intervenção na vida do público. Para isso o 

profissional deve caminhar, captar e transmitir de forma satisfatória, acolhedora e 

agradável a mensagem elaborada. 

Para Michael Pollak (1992, p. 204) a memória é um fenômeno construído e 

essa construção pode ser consciente ou inconsciente, através da organização dos 

fenômenos em função de nossas preocupações pessoais ou políticas. Portanto, 

administrar a memória e manipular referências patrimoniais resultam numa 

transformação da memória. Esta preocupação é importante para que exemplos 

como de jornalistas que divulgam os registros rupestres nacionais como tendo 

origens fenícias ou vikings sejam aos poucos esclarecidos com a administração 

adequada desse conhecimento. Essa forma de pensar é reflexo da não socialização 

dos conhecimentos adquiridos pelos pesquisadores à sociedade, a qual continua 

vendo a arqueologia com os imaginários do passado em que estes registros eram 

evoluídos demais para serem realizados pelos nossos indígenas tidos como 

primitivos. 

Administrar a memória, portanto, deve possibilitar novos olhares para esse 

patrimônio, o que apenas é possível se pensarmos em diversos olhares dos 

pesquisadores, o que as arqueologias pós-processuais contribuem, percebendo 

inclusive o porquê desses imaginários iniciais que se perduram em porções da 

população e levando em conta o conhecimento da população envolvida. Assim, a 

forma com que a sociedade tem visto a arqueologia hoje é resultado dessa falta de 

divulgação do patrimônio com linguagens acessíveis e com a possibilidade de 

aproximação e de pertencimento. Afinal, as preocupações dos pesquisadores no 

passado giravam em torno do próprio objeto, possuíam técnica e interpretações 

fechadas e classificadas, impedindo criações, além, é claro, de linguagem muito 

diversificada. 
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Wichers (2011, p. 40) pontua dois movimentos a ser efetuados no âmbito da 

musealização da arqueologia: o primeiro é o diagnóstico do território patrimonial e da 

realidade arqueológica, e o segundo é a proposição de procedimentos museológicos 

de salvaguarda e de comunicação devotados ao uso qualificado (preservação) dos 

bens patrimoniais. Tais procedimentos, afinal, correspondem à cadeia operatória 

museológica, a qual é formada por: planejamento institucional, recortes patrimoniais, 

salvaguarda (documentação, conservação e armazenamento), comunicação 

(exposição e ação sócio-educativo cultural) e, por fim avaliação (quantitativa e 

qualitativa). 

É importante destacar o papel da linguagem museológica: "Quais são os 

caminhos para que a Museologia não seja mais um elemento de colonização?‖ 

(ARAÚJO, BRUNO, 1989, p. 15-16 apud WICHERS, 2011, p. 170). Esse 

questionamento leva-nos a uma reflexão. A colonização significa migrar para um 

território e nele se estabelecer, influenciando ou transferindo cultura daqueles que 

chegam para aqueles que estão e vice-versa. Nesse sentido, a colonização para um 

museu pode ser identificada como algo que foi desenhado, elaborado, imposto e 

nem sempre traduz aquilo que realmente é, no sentido de identidade local. Assim, 

refazemos a pergunta: Quais os caminhos para que a musealização, neste caso, 

seja um elemento identitário, socializador e comunitário? 

Ainda com base em Canclini (1994), Wichers (2011, p. 201) salienta que  
 
o desenvolvimento urbano, a mercantilização, as indústrias culturais e o 
turismo não devem ser tomados como "ameaças", mas sim como contextos 
nos quais o patrimônio cultural existe. Ao incluir as questões do 
desenvolvimento na agenda do pensamento museológico, a 
Sociomuseologia objetiva construir práticas onde esses contextos sejam 
utilizados a favor do desenvolvimento social das sociedades. 
 

O desafio da Sociomuseologia é vencer a apropriação e produção desigual 

dos grupos sociais construindo novas formas de comunicação museológica que 

valorizem as memórias desses diversos sujeitos sociais. Ou seja, os "processos de 

Musealização da Arqueologia, deflagrados a partir do olhar sociomuseológico podem 

contribuir para o empoderamento das sociedades envolventes" (WICHERS, 2011, p. 

46). 
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Chagas (2006, p. 92) afirma que "o papel do museu não é só o de 

documentar, mas também o de denunciar, criticar e refletir", pois o que se expressa 

nos museus não é a verdade pronta e acabada e sim uma leitura possível, que não 

deve ser relativizada e seu processo de musealização deveria beneficiar igualmente 

o popular e o erudito, o estético e o histórico, independentemente da origem social 

que venha esse bem. 

A musealização da arqueologia busca, de acordo com Wichers (2011), 

compreender o TERRITÓRIO PATRIMONIAL e a REALIDADE ARQUEOLÓGICA a 

ser musealizada. A realidade arqueológica inserida em um determinado território é 

composta por: coleções herdadas do passado, coleções geradas na 

contemporaneidade e por sítios passíveis de musealização. Ela chama a atenção 

para as narrativas que compõem a realidade arqueológica, como constituintes das 

identidades e construtoras das memórias sociais. Assim se enquadram os objetos, 

os quais devem integrar também outras vertentes e outros indicadores patrimoniais, 

uma vez que estão imersos em uma teia de significados. A realidade arqueológica 

associada à compreensão do perfil sociocultural do território, os bens materiais 

(móveis e imóveis) e imateriais, os referenciais culturais, bem como os indicadores 

da memória, configuram o território patrimonial, que tem fundamental importância 

para o conhecimento dos limites e potencialidades de cada contexto. 

Reportando-se a Meneses (1987), a autora ainda pontua que o fato de a 

musealização da arqueologia lidar com conceitos de memória social, de identidades 

e de pertencimento, ela atua em determinados espaços que funcionam como 

suporte de comunicação, de inter-relação, nos quais o homem se enraíza. 

Porém, quando pensamos em território, temos uma vasta gama de definições 

para esse conceito, utilizado não só para a Arqueologia e Museologia, como para 

outras diversas disciplinas. Wichers (2011) explica as várias interpretações do 

conceito de território enfatizando questões de poder e desenvolvimento dentro da 

geografia, afirmando que, assim, ela se enquadra na abordagem das ideias da 

Sociomuseologia. Desta forma, a musealização da arqueologia está ligada aos 

conceitos de horizontalidade e verticalidade do território, posto que 
 
o território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço 
habitado. (...) É a partir dessa realidade que encontramos no território, hoje 
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novos recortes, além da velha categoria região; e isso é um resultado da 
nova construção do espaço e do novo funcionamento do território, através 
daquilo que estou chamando de horizontalidades e verticalidades. As 
horizontalidades serão os domínios da contigüidade, daqueles lugares 
vizinhos reunidos por uma continuidade territorial, enquanto as 
verticalidades seriam formadas por pontos distantes uns dos outros, ligados 
por todas as formas e processos sociais. (SANTOS, 2005, p. 255-256)  
 

Bruno (1997, p. 64) ao propor um estudo de criação e implantação de um 

centro de referência patrimonial explica que 
 

um trabalho patrimonial deve ter sua base na compreensão de um território, 
com sua própria dinâmica e transformações ao longo do tempo, que, por 
sua vez, também serviu de cenário para os diferentes grupos sociais 
desenvolverem seus processos históricos, com características comuns e 
pontos de divergência. 
 

Enquanto Varine (2000, p. 26) destaca que é preciso definí-lo e isso não é 

tarefa fácil, pois não se trata apenas de escolher uma delimitação administrativa ou 

geográfica, mas sim de  
 
refletir sobre o que tenha um sentido desde o ponto de vista ao mesmo 
tempo da comunidade, do patrimônio e do desenvolvimento local. (...) É 
preciso também analisar e conhecer esse território, sob seus diferentes 
aspectos, ao mesmo tempo na teoria (pesquisa) e na prática. 
 

Dessa forma, verificamos a importância de se compreender o território, os 

grupos sociais envolvidos, os pontos comuns e divergentes dos processos e 

relações sociais, as narrativas, identidades e memórias envolvidas nesse espaço 

que se pretende compor e expor como cenário museológico. 
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Figura 18. Esquema explicativo do processo de Musealização da Arqueologia. 

Fonte: WICHERS, 2011, p. 37. 

 

Outro ponto de suma importância para esta pesquisa é o embate complexo 

em relação aos aportes teóricos que envolvem interpretações presas a cientificismos 

e catalogações descritivas, não associadas a correntes pós-processuais, assim 

como a necessidade de ampliação das visões acerca do patrimônio e seus múltiplos 

caminhos e interpretações, ligadas a correntes pós-processuais. Como defende 

Wichers (2011) as abordagens e perspectivas das correntes pós-processuais 
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trabalham de forma comum aos anseios da Sociomuseologia, cujo conceito é a base 

desta pesquisa.  

Essa compreensão objetiva viabilizar processos museológicos que integrem o 

passado com o patrimônio em si, estudado e observado sob óticas não pós-

processualistas, bem como fazer com que sob essas óticas e visões o seu 

desenvolvimento seja parte socializada também no presente. 

Ribeiro (2007) apresenta um breve histórico cronológico do desenvolvimento 

da Arqueologia: o antiquarismo e o colecionamento de objetos arqueológicos; o 

desenvolvimento da tipologia dos objetos, estabelecendo tipos: dos mais 

simples/antigos aos mais complexos/recentes, para identificar culturas e 

acompanhar seu desenvolvimento; o cientificismo, o estabelecimento de leis gerais 

objetivando compreender a sociedade produtora dos vestígios; até, por fim, a 

investigação de diversos aspectos da cultura envolvida, buscando entender o 

significado das partes constitutivas. 

Os postulados da Arqueologia Histórico-Cultural duraram do século XIX até 

primeira metade do século XX, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos da 

América e visavam à elaboração de linhas gerais de tempo em relação aos 

principais eventos e mudanças culturais das sociedades. No Brasil foram difundidas 

pelo PRONAPA e permaneceram até o estabelecimento da Arqueologia Processual, 

que tem como principal foco a identificação e explicação de processos culturais no 

registro arqueológico e advoga por enfoques teórico-metodológicos mais rigorosos 

na busca da construção de modelos (Reis, 2003). 

É claro que aqui estamos apresentando apenas os principais aspectos de tal 

desenvolvimento, pois o que nos interessa é a reflexão de que os estudos realizados 

em sítios arqueológicos rupestres no Estado de São Paulo buscaram compreender 

os sítios em si e seus registros, bem como procuraram socializar o conteúdo 

observado pela arqueologia às comunidades próximas (em alguns poucos casos). 

Buscamos ampliar essa visão, a partir das arqueologias pós-processuais, as quais, 

além de buscarem essa interação com a comunidade, ainda consideram e se 

utilizam de diversos olhares, ampliando as possibilidades de interpretação. 
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Uma das principais questões colocadas pelas Arqueologias pós-processuais 

reside nos significados simbólicos dos vestígios arqueológicos, que variam de 

contexto para contexto. Os arqueólogos pós-processualistas colocam o indivíduo 

como ator social, cujo contexto dará significado ao registro arqueológico. Essas 

abordagens, segundo Wichers (2011, p. 47) aceitam a falta de consenso nas 

interpretações do passado e permitem o entrelaçamento com a sociomuseologia, 

possibilitando novas leituras e ressignificações do contexto arqueológico. Assim, a 

palavra do arqueólogo é uma, dentre outras opiniões sobre o passado podendo ser 

entendidas de diversas maneiras. 

Para Wichers (op.cit., p. 49) tanto a Sociomuseologia como as perspectivas 

contemporâneas da Arqueologia, expressam um esforço de adequação dessas 

disciplinas às demandas da sociedade contemporânea, apresentando tanto o 

'campo' da arqueologia como o da museologia como arena política. Para Chagas 

(2006, p. 122) os museus têm papel importante "são espaços de relações, são 

lugares de poder e de memória, mas são também arena, campo de luta onde 

germinam identidades culturais". 

Destaca-se, assim, o estreitamento da relação entre sociedade e patrimônio 

arqueológico necessário para a sustentação das medidas de preservação. Como 

base desta relação estariam os estudos de Robrahn-Gonzalez (2006, p. 64) que 

defende que 
 
hoje entendemos não ser mais possível que a Arqueologia continue voltada 
ao desenvolvimento de um ser abstrato chamado ―Ciência‖, colecionador 
insaciável de novas teorias, novas descobertas, novas abordagens, novas 
discussões. (...) Temos, assim, uma mudança essencial de foco, onde a 
Arqueologia deixa de ser uma ciência com olhar voltado ao passado para 
assumir sua responsabilidade na compreensão do presente e na promoção 
do futuro. 
 

Assim, uma exposição não deve ser simplesmente um conjunto de objetos, 

apoiados por etiquetas, vitrinas, luzes, mas deve ser, acima de tudo, a 

materialização de um tema, de uma ideia (BRUNO, 1984, p. 58) que deve estar em 

consonância com os pressupostos estabelecidos para que sejam verdadeiramente 

democratizantes. 

Para se chegar aos objetivos propostos, e seguindo as bases teóricas 

explicitadas acima, foram estabelecidos os seguintes caminhos: 
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 Levantamento bibliográfico/documental: 

Especial atenção foi dada ao aprofundamento teórico e metodológico do 

trabalho, sabendo-se tratar de assuntos amplos e complexos. Para isso, 

um intenso levantamento de bibliografia sobre Museologia, 

Sociomuseologia, Preservação, Conservação, entre outros, foi realizado 

com o objetivo de pautar de forma adequada os estudos desta pesquisa. 

 Pesquisa de campo - coleta, organização e análise de dados: 

As visitas a locais musealizados foram de suma importância e serviram de 

exemplos para proposição de ações coerentes. Neles, foram observados 

dados relativos à sua implantação, atividades desenvolvidas, objetivos 

propostos, ações expositivas, relação com o contexto e a comunidade. 

A visita ao município de Bragança Paulista objetivou analisar o contexto 

social no qual está inserido o Sítio Arqueológico Toca da Paineira, as 

instituições de preservação da memória existentes no município e a busca 

de informação quanto às possibilidades de desenvolvimento dos 

processos de comunicação museológica do patrimônio arqueológico local. 

 Estudos de experiências museológicas: 

Realizado o levantamento das ações museológicas envolvendo sítios 

rupestres no Brasil, buscando dados sobre procedimentos de salvaguarda 

e comunicação existentes para elucidar questões importantes na 

elaboração da proposta. 

 Concepção do programa museológico:  

O programa museológico teve como base as perspectivas adotadas, 

levando em consideração a realidade da região escolhida e os interesses 

locais, para que os pressupostos da Sociomuseologia fossem realmente 

colocados em prática. 

 Sistematização da documentação:  

Realizado análise dos dados obtidos de forma conjunta para elaboração 

final da dissertação e da proposta. 
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3.2. Olhando experiências 
 
Cabe à Museologia analisar, experimentar e promover o fato museal. Essa 
possibilidade de experimentação e promoção dá à Museologia um caráter 
aplicado, envolvendo a adequação do cenário onde a relação 
‗homem/objeto‘ se torna viável em plenitude (MORAES, 2009, p.31). 
 

O olhar sobre as experiências realizadas é voltado aqui à compreensão da 

diversidade prática, por meio da análise das suas atuações, sobretudo à maneira 

como a Arqueologia musealizada é comunicada ao público, sendo observado dados 

relativos à sua implantação, atividades desenvolvidas, objetivos propostos, ações 

expositivas, relação com o contexto e comunidade. 

Observou-se a ligação próxima que as experiências de musealização de sítios 

arqueológicos mantêm com o Turismo Cultural. Este tem a função de estimular os 

fatores culturais dentro de uma localidade e é um meio de fomentar recursos para 

atrair visitantes e incrementar o desenvolvimento econômico da região, apoiado nos 

princípios do desenvolvimento turístico sustentável. A função estratégica do turismo 

como fonte de divisas é de importância especial nos países que estão em processo 

de desenvolvimento ou que apresentam recursos naturais e matérias primas 

limitadas, o que contribui para a diversificação da atividade econômica existente 

(BATISTA, 2005). 

Porém, em muitos casos, a reflexão sobre o Turismo na relação com o 

patrimônio se dá deixando de lado a musealização, a forma de comunicação entre o 

patrimônio e o homem/visitante. Por outro lado, temos ótimas reflexões sobre a 

importância da musealização da arqueologia, seja in situ, ou em outras instituições. 

Veloso (2006) destaca que os processos de musealização do patrimônio 

arqueológico, através da implantação de parques ou de museus de sítio, dentre 

outros, estão embasados em ampla e profunda pesquisa científica realizada por 

equipes multidisciplinares que integram profissionais de diversas áreas. Os 

processos de musealização desse patrimônio deverão apresentar um discurso 

arqueológico coerente, evitando-se o colecionismo e a transformação desses 

espaços em gabinetes de curiosidades. Portanto, a musealização de sítios 

arqueológicos deve ser concebida como uma forma de fazer e transmitir a história 
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com vistas a uma melhor compreensão das comunidades humanas do passado, a 

partir dos vestígios materiais que essas nos deixaram. 

A musealização de sítios não deve simplesmente fazer e transmitir a história, 

mas compartilhar a história contada pelos arqueólogos/pesquisadores com a história 

vista pela comunidade e construída contemporaneamente a esse passado; ou seja, 

a história desse patrimônio não é vista de forma estática no tempo, mas em 

interação contínua com aqueles que vivem no seu contexto. 

Porém, antes de focar o olhar nestas experiências, convém pontuar 

brevemente o cenário da musealização paulista, seu desenvolvimento, iniciativas, 

problemas e superações. Assim, teremos um domínio maior de nosso foco, para 

ampliar esse conhecimento através das análises das práticas realizadas em outros 

estados brasileiros. 

Wichers (2011) na busca de examinar os processos de seleção e socialização 

do patrimônio arqueológico paulista, analisando-o sob a ótica da interface 

Arqueologia - Museologia, desenvolve uma análise histórica deste contexto para o 

estado, objetivando compreender e investigar os vestígios de uma história da 

musealização da arqueologia paulista. Ela destaca que vestígios arqueológicos em 

território paulista são mencionados desde o período colonial, em obras produzidas 

por cronistas e viajantes, e que os sambaquis despontam como tema de interesse 

por excelência. 

A primeira ação de musealização paulista é realizada pelo Coronel Joaquim 

Sertório, o qual mantinha uma sala de exposição aberta à visitação pública no Largo 

Municipal. O local deveria ter uma significativa fama já que foi mencionado por 

viajantes, além do próprio coronel publicar carta no jornal Imprensa Ytuana em 1884 

pedindo doações de objetos de história natural e relativos a "tribus indígenas" ou 

qualquer outro da antiguidade ou concernente a história do nosso país. Assim se 

constituiu o Museu Sertório (WICHERS, 2011, p. 80). 

Essa coleção, e outra particular, teriam sido compradas pelo Conselheiro 

Francisco de Paula Mayrink e oferecidas ao Governo do Estado em 1890, resultando 

no Museu do Estado. Tais coleções foram organizadas pela Comissão Geográfica e 

Geológica, criada em 1866, associada à ocupação e integração do sertão Paulista 
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para a economia cafeeira e o complexo agroexportador. Naquele contexto, a 

presença indígena significava ausência de civilização e deveria ser dominada ou 

exterminada a favor do progresso material. Um cenário de dualidades, no qual a 

organização do patrimônio se dava pelo olhar daquele que o via como inferior. 

Ocorria, assim, o primeiro movimento do Estado na Musealização da Arqueologia 

Paulista que mais tarde, integrado a outras coleções, englobaria o acervo do Museu 

Paulista (WICHERS, 2011). 

Ainda sobre o Museu Paulista, a administração de Taunay30 destacou a 

história nacional através de telas, relegando a arqueologia ao papel de coadjuvante, 

o que contribuiu, segundo Wichers (op. cit.), para que a arqueologia paulista 

permanecesse no terreno das memórias exiladas, expressão cunhada por Bruno 

(1999) para caracterizar o abandono das fontes arqueológicas na interpretação da 

cultura brasileira. 

Wichers destaca que entre 1917 e 1962 a Revista do Arquivo Municipal foi um 

dos veículos de publicação dos estudos arqueológicos, com destaque para os 

trabalhos de Ruy Tibiriçá e Pereira Junior. Este último, para a autora, um dos 

pioneiros da arqueologia paulista e o primeiro a abordar questões relativas à 

diversidade cultural do norte paulista, usada como tema em suas propostas 

museológicas. 

As ações deflagradas por Paulo Duarte durante a década de 1950 

determinam a história da musealização da arqueologia paulista, deixando marcas 

profundas no cenário nacional. Durante a administração de Sergio Buarque de 

Holanda o Museu Paulista volta a incentivar e realizar pesquisas nos domínios da 

antropologia e arqueologia, como suas principais atividades. Somente com a posse 

de Paulo Duarte em 1959 é que se iniciam mudanças mais marcantes. No mesmo 

ano, a Comissão de Pré-História passou para o domínio do Instituto de Pré-História 

e Etnologia com esforços na educação, para justificar a implantação de um centro de 

                                            
30 Afonso D'Escragnolle Taunay (1876-1958) historiador, biógrafo, professor, entre outros, formou-se em 

Engenharia Civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1900. Atuou como professor na Escola 
Politécnica de São Paulo e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, assim como atuou ativamente 
no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e de São Paulo. Foi diretor do Museu Paulista (conhecido como 
Museu do Ipiranga) entre 1917 e 1945. 
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pesquisas em arqueologia que englobaria um museu, demonstrando a importância 

destas pesquisas (WICHERS, 2011). 

Com a entrada do Instituto de Pré-História na esfera universitária devido ao 

desejo da criação, por Paulo Duarte, do Museu do Homem Americano, projeto que 

não foi concretizado, destaca-se o que Bruno (1999) chamou de "movimento 

arqueológico-universitário", no qual entre as décadas de 1950 e 1980, diversas 

Universidades criaram ou incorporaram coleções arqueológicas, criando seus 

laboratórios, núcleos, centros ou departamentos de pesquisa arqueológica, ficando 

as atribuições museológicas de lado (BRUNO, 1999, p. 84). 
 
o processo curatorial termina na análise e guarda dos vestígios e, 
evidentemente, na preparação dos exigidos trabalhos acadêmicos. As 
exposições, quando existem, raramente têm sido elaboradas a partir de 
princípios museológicos. A musealização do patrimônio arqueológico, da 
posição de coadjuvante, passou a ser abandonada. 
 

Wichers (2011, p. 104) destaca como pilares definidores da Musealização da 

Arqueologia Paulista a incorporação pela Universidade de São Paulo, na década de 

1960, do Museu Paulista, do Instituto de Pré-História e a criação do Museu de Arte e 

Arqueologia. Durante a década de 1970, o Setor de Arqueologia do Museu Paulista 

contava com a atuação de quatro profissionais associados a pesquisas em São 

Paulo: Luciana Pallestrini, Margarida Davina Andreatta, Silvia Maranca e Águeda 

Vilhena de Moraes. 

Luciana Pallestrini foi responsável pela estruturação da área de Arqueologia 

do museu e conduziu o primeiro programa de ação continuada no Estado de São 

Paulo, o Projeto Paranapanema. Em 1973 o Centro de Pesquisas Arqueológicas 

Mario Neme, em Piraju, inaugurou a exposição "Arqueologia Brasileira", em novo 

prédio, além da realização de palestras e curso de Extensão Universitária. 

Em 1975, foi realizada na sede do Museu Paulista, na cidade de São Paulo, a 

exposição "Pinturas Rupestres", destinada a mostrar as pesquisas realizadas pela 

instituição em convenio com o Centro Nacional de Pesquisas da França no Estado 

do Piauí. O Museu Paulista desenvolveu um curso de "Introdução à Museologia" nos 

anos de 1975 e 1976, porém, especificamente no curso realizado no ano de 1975 foi 

ministrado por Silvia Maranca uma disciplina intitulada "Visualização de pinturas 

rupestres no contexto de Museus" (WICHERS, 2011, p. 108). 
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Em 1978, com início da gestão de José Affonso de Moraes Bueno Passos, 

retomou-se a ideia de agregar um museu ao Instituto de Pré-História (IPH) e Bruno 

foi convidada a iniciar a ação museológica. Como a instituição ainda não tinha 

condições de montar uma mostra geral sobre pré-história, optou-se então por uma 

exposição histórica sobre a própria instituição, intitulada 27 anos de Preservação, 

Pesquisa e Ensino. Seu objetivo era  
 
apresentar os caminhos percorridos por uma instituição dedicada à 
preservação, à pesquisa e ao ensino da pré-história de São Paulo, como 
também mostrar a importância do trabalho arqueológico. Em cada parte da 
mostra foi enfocado um aspecto da história da instituição e ao mesmo 
tempo detalhes da pesquisa pré-histórica (BRUNO, 1984, 56). 
 

O módulo III da exposição apresentava um mapa do Estado de São Paulo em 

cores com a localização dos sítios arqueológicos pesquisados até 1979, entre eles 

os sítios rupestres Abrigo Catingueiro e Santo Antonio que começavam a ser 

pesquisados. O modulo XI da exposição apresentava a arte rupestre com ênfase 

nos métodos e técnicas empregados nas pesquisas no interior do estado e era 

composto por 9 fotografias, uma vitrina, um molde positivo e outro negativo, além de 

uma reprodução de um painel com gravuras realizado em papel vegetal. 
 
Esse módulo, que iniciou a quinta parte da exposição, apresentou não só 
uma nova frente de trabalho do Instituto e, portanto, a aplicação de novos 
métodos, mas também foi fruto de uma nova dinâmica em que, além de a 
autora ter participado dos trabalhos de campo, a concepção contou com a 
colaboração da coordenadora da pesquisa arqueológica, Solange Bezerra 
Caldarelli. Assim, ele objetivou apresentar os métodos e técnicas 
empregados no estudo da arte rupestre e, sublinarmente, mostrou as 
pesquisas realizadas pelo IPH no Abrigo Catingueiro (BRUNO, 1984, p. 
173). 
 

Em 1980, o museu do IPH em colaboração com o setor de arqueologia da 

UFMG e auxiliado pela arqueóloga Solange B. Caldarelli, concebeu uma mostra 

itinerante com o objetivo de chamar a atenção sobre a destruição da arte rupestre. 

Essa mostra intitulada Pré-História Brasileira: Aspectos da Arte Parietal, partiu de 

ideia mais abrangente e sua elaboração museográfica foi muito mais sofisticada, 

tendo sido montada pela primeira vez na Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 

1981, e abriu caminho para elaboração do Projeto Preservação do Patrimônio, que 

buscava divulgar a importância da preservação do patrimônio (BRUNO, 1984). 
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Além da Pinacoteca, em São Paulo, a exposição foi montada em Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília e era composta por cem painéis fotográficos, 

mais decalques e moldagens, sendo organizada em sete partes, a saber: 

1) apresentação do tema; 

2) localização da arte parietal nos sítios; 

3) disposição das figuras; 

4) métodos e técnicas de pesquisa; 

5) técnicas pré-históricas; 

6) temática pré-histórica; 

7) destruição. 

Esta divisão objetivou definir o que é arte parietal, mostrar onde e como ela se 

apresenta e demonstrar como é feito o seu estudo, para, então, sensibilizar o público 

sobre a desenfreada destruição desse vestígio do homem pré-histórico. Incluiu, 

também, um catálogo com textos de diversas ordens envolvendo o tema da mostra 

(BRUNO, 1984, p. 293). 

O período entre 1963 e 1988 é marcado pela expansão significativa das 

pesquisas arqueológicas no Estado de São Paulo, assim como dos espaços 

associados à musealização da Arqueologia. Essa expansão, segundo Wichers 

(2011, p. 122), esteve associada ao fortalecimento do Setor de Arqueologia do 

Museu Paulista, à reorganização do IPH a partir de 1978 e a criação do antigo MAE, 

mas também foi influenciado por outros movimentos, raramente mencionados, como, 

por exemplo, a atuação do Instituto Paulista de Arqueologia e a de Desidério Aytai. 

Entre as décadas de 1950 e 1970, 53 museus foram criados no Estado de 

São Paulo. E em uma pequena porcentagem a arqueologia foi registrada. Essas 

coleções caracterizar-se-iam por representarem um universo das elites locais, 

marcadas pela priorização do universo da burguesia e a exclusão das demais 

esferas da comunidade da cidade, como a de negros, indígenas, caipiras, imigrantes 

e migrantes (MISAN, 2005 apud WICHERS, 2011, p. 120). 

Para Wichers (op.cit., p. 125) a arqueologia paulista da segunda metade do 

século XX é marcada por duas forças que tencionaram a musealização da 
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arqueologia paulista: o processo de centralização das pesquisas e ações 

museológicas no novo MAE da USP31, considerada como fator marcante da 

musealização da arqueologia paulista; e a descentralização das ações de 

musealização associada à criação de instituições locais e regionais a partir de 

profissionais ou amadores inserindo objetos arqueológicos isolados em museus 

histórico-pedagógicos e municipais criados no interior do estado. Estes movimentos 

de centralização e descentralização por vezes andaram juntos, tencionando-se e 

influenciando-se mutuamente, segundo a autora. 
 
O patrimônio é uma seleção arbitrada no presente (MIRELLAS, 2003), 
envolvendo recortes, tensões, rupturas, continuidades, lembranças e 
esquecimentos, fazendo-se premente a compreensão das forças que atuam 
nessa seleção (WICHERS, 2011, p. 132). 

 

A seleção do patrimônio, portanto, se inicia com as próprias escolhas de 

pesquisas e de identificação de sítios arqueológicos e, desde o século XXI, com o 

incremento da arqueologia preventiva ela se desenvolve também a partir do meio 

pesquisado. Para análise do cenário contemporâneo, Wichers (2011) utiliza-se de 

portarias de pesquisa, de levantamento dos sítios do Estado de São Paulo e de 

trabalhos acadêmicos, entre 2003 e 2010, estabelecendo como marco inicial de seu 

recorte a publicação da Portaria IPHAN no 230 que regula a proteção do patrimônio 

arqueológico. Nesse estudo verificou que 27% dos estudos acadêmicos estão 

relacionados a áreas ligadas à Musealização da arqueologia, e pontua que este 

resultado é associado à própria trajetória da arqueologia paulista relacionada a 

questões preservacionistas, onde reflexão acerca da conservação e socialização 

das evidências ganhava espaço em meio às interpretações do registro arqueológico. 

Um dado importante, apontado por Wichers (2011, p. 153), é a falta de 

localização dos sítios nos registros do CNSA. Ela mostra que  
 

No que tange aos dados referentes à localização dos sítios, temos um 
quadro aterrador: dentre os 2512 sítios cadastrados, 1123 não possuem 
indicação de coordenadas geográficas ou UTM, o que equivale a dizer que 
44% dos sítios cadastrados possuem sérios problemas tanto no que 
concerne a sua gestão, quanto a interpretação das informações e acervos 
gerados. 

                                            
31  Em 1989 as instituições Instituto de Pré-História, o antigo MAE, setores de arqueologia e etnologia do Museu 

Paulista e o acervo Plinio Ayrosa do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas se fundem para formar o atual MAE (WICHERS, 2011, p. 124). 
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Essa situação foi um dos obstáculos de minha pesquisa, pois apenas alguns 

sítios rupestres possuíam localização geográfica que possibilitassem retornar aos 

locais. A maioria deles contava com localização aproximada ou apenas com citações 

de fazendas ou registros de vias de acesso, o que, com o passar dos anos e as 

mudanças ocorridas na paisagem, dificultaram o trabalho de localização e, em 

alguns casos, os sítios não foram localizados. 

Wichers (2011) destaca que dentre as 462 instituições cadastradas no 

Cadastro Nacional de Museus, 63 delas mencionam arqueologia como tipologia de 

acervo. Cruzando as informações das portarias de pesquisa, do CNM e do IPHAN, 

obteve-se o número de 100 instituições envolvidas diretamente com musealização 

da arqueologia no Estado de São Paulo e apenas 14 desenvolvem ações de 

comunicação museológica de Arqueologia. Porém estes processos de comunicação 

em desenvolvimento ainda demonstram um quadro preocupante: mesmo com um 

grande número de instituições, nenhuma trabalha com destaque para os registros 

rupestres no estado.  
 
sem educação e participação popular não há possibilidade de um trabalho 
preservacionista eficaz, não há sequer sentido para a preservação. A 
imagem do museu-cemitério-de-objetos é forte e não está longe da 
realidade de muitos museus brasileiros (CHAGAS, 2006, p. 95). 

 

Avaliando o município de Bragança Paulista, no cenário apresentado por 

Wichers (2011, p. 168), temos, além do Museu Municipal com acervo arqueológico, 

Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista. 

Wichers (2011, p. 191) sintetiza, com base nos exemplos estudados, que os 

discursos expográficos evidenciados na Arqueologia musealizada Paulista 

apresentam: 
 
- Integração das perspectivas expográficas exógenas e endógenas, com 
predomínio das primeiras, sobretudo as de caráter taxonômico; 
- Descompasso entre construção do conhecimento no cenário atual 
(narrativas arqueológicas) e musealização; 
- Onipresença de recursos voltados a explicitar a metodologia do trabalho 
do arqueólogo (arranjo meta-arqueológicos); 
- Desafios ainda mais potencializados na musealização da Arqueologia 
Histórica, abordada de forma superficial ou simplesmente ignorada por 
alguns processos de musealização; 
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- Esforços constantes dos sujeitos envolvidos no sentido de superar as 
barreiras de ordem operacional e financeira para implantação desses 
processos. 
 

Extrapolando os limites estaduais, e na busca de vivenciar aquilo que se quer 

entender, ou melhor, extrapolando os limites das publicações para compreender 

fisicamente aquilo que os livros e autores nos contam, partimos para olhar as 

experiências vivenciadas com o objetivo de compreender melhor meu tema de 

trabalho. 
 
As instituições que tratam da preservação e difusão do patrimônio cultural, 
sejam elas arquivos, bibliotecas, museus, galerias de arte ou centros 
culturais, apresentam um determinado discurso sobre a realidade. 
Compreender esse discurso, composto de som e silêncio, de cheio e vazio, 
de presença e ausência, de lembrança e esquecimento, implica a operação 
não apenas com o enunciado da fala e suas lacunas, mas também a 
compreensão daquilo que faz falar, de quem fala e do lugar de onde se fala 
(CHAGAS, 2002, P. 35). 

 

As análises que serão apresentadas a seguir foram observadas a partir 

dessas perspectivas. 

 

Parque Nacional da Serra da Capivara - Piauí 

 

O Parque Nacional da Serra da Capivara (Pranchas 79 a 83) é certamente a 

experiência de maior destaque e referência em preservação e pesquisa no Brasil e 

no mundo para este gênero. Situado na região semi-árida do Nordeste do Brasil, na 

porção sudeste do Estado do Piauí, o parque possui 130.000 ha e um perímetro de 

214 Km, abrangendo áreas dos municípios de São Raimundo Nonato, São João do 

Piauí, Coronel José Dias e Canto do Buriti. Está localizado no domínio 

morfoclimático das caatingas (PESSIS, 2003; VELOSO, 2006). 

Com o duplo objetivo de proteger a fauna e a flora específica da caatinga e o 

patrimônio arqueológico pré-histórico do Brasil, o parque foi criado em 05 de junho 

de 1997, através do Decreto Federal nº 83.548. A área onde está inserido o Parque 

é objeto de pesquisa arqueológica desde a década de 1960, quando foi realizado 

estudo pela Missão Franco-Brasileira, que ressaltou a importância da região, 

atraindo a atenção de pesquisadores de todo o mundo. A partir da década de 1970, 
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através do árduo e pioneiro trabalho da arqueóloga Niéde Guidon, a área vem sendo 

objeto de pesquisa, de estudos e preservação permanentes. Pela importância de 

seus sítios arqueológicos, foi inscrito na lista do Patrimônio Cultural Mundial, pela 

Unesco, em 1991 (VELOSO, 2006). 

Na região existem grandes concentrações de sítios arqueológicos que 

fornecem informações diversificadas sobre as primeiras ocupações humanas da 

área. Estes sítios são estudados por diversas equipes de diferentes horizontes 

disciplinares que realizam pesquisas destinadas a descobrir esse passado e contar 

a vida dessas populações que ali se estabeleceram e se relacionaram com o 

ambiente, modificando-o (PESSIS, 2003). 

Como estratégias de gestão do patrimônio arqueológico foram identificadas 

(VELOSO, 2006): 

- Criação da Fundação do Homem Americano – FUMDHAM, para auxiliar na 

gestão e captação de recursos, estando dentro de suas prioridades a 

conscientização da comunidade e a busca de alternativas econômicas não 

predatórias, capazes de melhorar a qualidade de vida da população local; 

- Parcerias entre órgão federal – IBAMA e a FUMDHAM para a administração 

do parque, e com outras entidades nacionais e internacionais (Itália e França) para a 

continuidade e aprofundamento das pesquisas arqueológicas, etnográficas, 

antropológicas, geológicas, botânicas e biológicas; 

 - Estruturação do local para a visitação pública, composta por um Complexo 

Museológico e um Centro de Interpretação com infra-estrutura receptiva onde 

também se incluem instalações para portadores de necessidades especiais, um 

palco para a realização de alguns eventos e teatro, ao ar livre; 

- Segurança, acessos guardados por guaritas com guardas permanentes; 

- 172 sítios arqueológicos preparados para receber visitantes, com infra-

estrutura de acesso, placas indicativas, passarelas e corrimão (o Boqueirão da 

Pedra Furada também recebe visitação noturna através de iluminação apropriada), e 

alguns circuitos são compostos por trilhas interpretativas; 
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- Serviços de guias da própria comunidade, treinados pelo Sebrae e 

cadastrados na Embratur, como parte da promoção da profissionalização local;  

- Elaboração de planos de médio e longo prazos: Plano de Ação Emergencial 

e Plano de Manejo do parque e o estabelecimento de uma política de proteção que 

compreende a integração da população circunvizinha às ações de preservação.  

- Projetos comunitários realizados nos arredores do Parque, ligados à 

apicultura, produção alternativa de alimentos, a produção de papel e cerâmica 

artesanal, além de assistência à saúde pública. 

Porém, um longo caminho foi percorrido desde sua idealização, implantação, 

desenvolvimento até chegar à estrutura atual. Nem todos os momentos foram 

marcados por ajuda mutua entre pesquisadores, comunidade e lideranças políticas. 

A implantação de um projeto de socialização deste porte envolve, além da 

preocupação patrimonial e científica, outras questões políticas e sociais, com 

interesses que devem ser cuidadosamente analisados e superados, pois não 

podemos esquecer que a comunidade local está diretamente envolvida na questão e 

deve ser ouvida. 

Um problema identificado na avaliação do parque gira em torno da questão da 

falta de esclarecimentos às comunidades quanto aos objetivos e formas de 

andamento das ações de preservação. Se estas ações fossem realizadas com a 

participação da comunidade, ouvindo e integrando seus anseios e preocupações, se 

evitariam desentendimentos e impactos negativos sobre a população local. 

O conflito entre a administração do parque e a população acontece devido à 

falta de planejamento em relação à sua política preservacionista. O Brasil, em geral, 

sofre com estas questões, pois ao invés de pensar as ações levando em 

consideração a situação dos indígenas, grupos tradicionais e a biodiversidade local, 

o país apenas importou o modelo americano que propunha a criação de ―ilhas‖ de 

conservação ambiental, de grande beleza cênica, onde o ―homem da cidade‖ 

pudesse apreciar e reverenciar a natureza selvagem, oposta à sua realidade de 

civilização urbano-industrial, destruidora da natureza (DIEGUES, 2000). 

Nesse caso específico, os grupos tradicionais detinham a posse da terra, mas 

nem sempre detinham os documentos necessários e viviam de acordo com seus 
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costumes e culturas locais. As novas exigências de preservação/conservação 

alteraram estes costumes, causando o desconforto da população. Estes lapsos no 

desenvolvimento de projetos geram problemas, tais como: posse da terra, ameaças 

de morte, visões negativas e descrédito das ações e sobre as pessoas envolvidas, 

depredações, destruição do patrimônio. Segundo o Plano de Manejo do parque, 

devido à falta de investimento, esta unidade de conservação esteve abandonada por 

dez anos até a criação da FUMDHAM. Nesse período o processo de depredação foi 

sistemático e incalculável, devido à falta de fiscalização. 

A socialização de todo o conhecimento gerado pelos estudos e pesquisas 

realizados no parque infelizmente não chegam à comunidade em geral. Apesar de 

todo esforço em ampliação de pesquisa e conhecimento, muito pouco é revertido 

ainda para a sociedade, seja por falta de verba ou por dificuldades estruturais. A 

socialização desse conhecimento poderia ser ampliada e melhorada. 

Inicialmente foram implantadas ações para melhorar as condições de vida das 

populações dos municípios contíguos ao Parque por meio da inclusão social. Entre 

as atividades desenvolvidas estavam projetos comunitários nos arredores do 

Parque, ligados à apicultura, cerâmica artesanal e implantação de quatro escolas no 

seu entorno, na zona rural, oferecendo ensino básico, baseado em um programa de 

educação ambiental no qual os conteúdos atendiam à legislação vigente. Eram 

oferecidos cursos para formação profissionalizante, buscando instruir a população 

local de modo que pudesse participar do novo mercado de trabalho que estava 

surgindo na área de turismo eco-cultural, pois a população tem sua principal fonte de 

sobrevivência no ecoturismo (PESSIS, 1998). No entanto, parte destas ações foi 

praticamente extinta por falta de verbas. 

Ao visitar o parque tive a oportunidade de fazê-lo com uma excelente 

profissional, Eliete Silva, capaz de sanar dúvidas e proporcionar bons momentos, 

tanto como pesquisadora como turista, ansiosa em conhecer um local sonhado 

desde antes da possibilidade da arqueologia fazer parte de estudos em minha vida. 

Porém, isso foi proporcionado pela guia que trabalhou por anos junto aos 

pesquisadores do parque e conheceu a fundo as pesquisas e conteúdos envolvidos. 

Esse tipo de profissional, infelizmente, é apenas uma dentre muitos, que nem 
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sempre tiveram as mesmas preocupações, os mesmos interesses e uma formação 

qualificada. 
 
Para se ter acesso ao Parque é necessária a contratação de um condutor 
de visitantes. Na cidade de São Raimundo Nonato – PI, há a Associação de 
Condutores de Visitantes Ecoturísticos do Parque Nacional Serra da 
Capivara – ACOVESC, criada em 1999. Segundo informações obtidas pela 
Associação, através de entrevista informal, a ACOVESC, em 2010, contava 
com 51 associados e 30 condutores ativos que absorviam 100% da 
demanda do Parque. Ainda, conforme a Associação, os condutores têm 
cursos de condução de visitantes, ministrados pela FUMDHAM e do ICMBio 
(CARVALHO, 2012, p. 454). 
 

Outro ponto avaliado foi a acessibilidade para pessoas com dificuldades de 

locomoção de todas as formas, sejam elas cadeirantes, pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzidas, assim como idosos, gestantes ou crianças. São apenas 16 

sítios considerados adaptados dentro do parque. 

Carvalho (2012) destaca em seu estudo sobre acessibilidade que dos 16 

sítios mencionados como acessíveis, sete são equipados apenas com rampas nos 

sítios, os trajetos até os mesmos não são adaptados. Quanto às placas indicativas, 

na maioria dos sítios existem apenas placas indicativas com o nome do sítio, em 

placas amarelas com letras pequenas em preto, o que não se adapta às 

necessidades tanto de deficientes visuais quanto de auditivos, pela falta de 

informação sobre os sítios e não existência de placas em braile. 
 
Segundo informações repassadas em entrevistas por responsáveis do 
IPHAN, ICMBio e FUMDHAM, não há previsão para futuras adaptações 
além das já existentes. Entretanto, é importante destacar que a escassez de 
recursos financeiros destinados para melhorias na infraestrutura do Parque 
contribuiu para a inobservância das normas técnicas quando da realização 
das adaptações ora existentes. Por ser um parque nacional, os recursos 
para a manutenção são limitados tendo em vista que a maioria dos 
visitantes (66%) é constituída por estudantes, professores e pesquisadores 
e, portanto, não-pagantes (ICMBio). Todavia, se novas adaptações forem 
implementadas e feitas melhorias na infraestrutura existente, o PNSC 
poderá absorver este novo segmento de mercado turístico: o acessível. 
(CARVALHO, 2012, p. 461) 

 

A FUNDHAM é composta também pelo Centro Cultural Sérgio Motta e pelo 

Museu do Homem Americano. O centro é formado pela biblioteca e laboratórios de 

pesquisa que abrigam mais de 900 mil peças arqueológicas, enquanto o museu 

apresenta uma exposição composta por 4 módulos que vão desde a antiguidade da 

ocupação humana na região, o simbolismo da morte pelos sepultamentos e rituais 



269 

 

funerários e a arte rupestre tão marcante na região. Existe um aproveitamento de 

tecnologias juntamente com painéis expositivos e vitrines. Os textos dos painéis são 

apresentados com linguagens acadêmicas e de forma longa, o que dificulta a 

compreensão completa da exposição, além de alguns conteúdos serem expostos 

com lacunas de informação, como, por exemplo, apresenta Wichers (2010 ,p. 273) 
 
Embora esse módulo mencione a questão da dizimação dos grupos 
indígenas e traga aspectos da arqueologia histórica regional, o que é 
positivo, existe uma lacuna grave com relação à presença africana na 
região. Ademais, classificar o período histórico como ―vestígios europeus‖ é 
excluir a própria questão da presença indígena não apenas no que 
concerne a sua ―dizimação‖, mas trazendo à tona sua resistência e agência 
no processo histórico. Com relação à ausência da presença africana, 
importantíssima na configuração da região em períodos históricos, pode 
estar associada ao próprio fato dessa narrativa ser construída a partir de 
uma visão externa, uma vez que os pesquisadores são de outras regiões 
brasileiras e, até mesmo, de outros países. 
 

Entretanto, apesar de todas as dificuldades existentes, o parque é uma 

referência do gênero no Brasil e no mundo, com capacidade para aperfeiçoamento. 

A visita ao parque foi uma das melhores e mais gratificantes sensações e 

experimentações realizadas, a qual, sem dúvida nenhuma, contribuiu de forma 

marcante na elaboração desta pesquisa, tanto pela sua importância científica como 

particularmente, enquanto cidadã e turista. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Parque Nacional da 
Serra da Capivara  
 
Piauí 
 
Infraestrutura montada 
para o recebimento  dos 
visitantes. 
 
Placas indicativas; 
Palco para realização de 
eventos ao ar livre; 
Guaritas de acesso ao 
Parque. 

Data da Visita/Fotos: 
01.2011 

Prancha 79 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Parque Nacional da 
Serra da Capivara  
 
Piauí 
 
Infraestrutura montada 
para o recebimento  dos 
visitantes. 
 
Placas indicativas; 
Passarelas de acesso; 
Visitação ao sítio, 
Pinturas rupestres. 

Data da Visita/Fotos: 
01.2011 

Prancha 80 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Museu do Homem 
Americano 
 
Piauí 
 
 
Estrutura expositiva 
contando com 
equipamentos 
interativos, jogos de 
luzes e área aberta ao 
redor do Museu. 

Data da Visita/Fotos: 
01.2011 

Prancha 81 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Parque Nacional da 
Serra da Capivara  
 
Piauí 
 
 
 
 
 
Divulgação Impressa 

Prancha 82 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Parque Nacional da 
Serra da Capivara  
 
 
 
Piauí  
 
 
 
 
Divulgação impressa 
relacionada ao tema 
rupestre ou preservação 
do patrimônio. 
 

Prancha 83 
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Pousada das Araras - Goiás 

 

A Pousada das Araras (Pranchas 84 a 89) é um estabelecimento comercial 

voltado para o ecoturismo, situado na RPPN Pousada das Araras, município de 

Serranópolis, oeste do Estado de Goiás. Neste tipo de reserva o ecoturismo é uma 

fonte legal de exploração econômica para obtenção de lucro (NOGUEIRA; 

IMBROISI & RIOS, 2008). 

A reserva apresenta elevada diversidade biológica aliada à beleza cênica de 

grande valor, com recursos histórico-culturais de especial relevância. A partir de 

1997 a área foi incorporada ao "Programa de Santuários de Vida Silvestre" se 

tornando oficialmente uma RPPN, pela Portaria IBAMA 173/98-N em 1998. Ela se 

localiza a cerca de 130 km do Parque Nacional das Emas, área que se encontra 

bastante alterada, principalmente, pela expansão agrícola. A presença de uma área 

natural como reserva é fundamental para a difusão do princípio de conservação, 

servindo de estímulo à criação de novas áreas naturais protegidas. Entre as 

atividades sustentáveis desenvolvidas na reserva há o ecoturismo e a educação 

ambiental (NOGUEIRA; IMBROISI & RIOS, 2008 & Plano de Manejo, 1999). 

Essa reserva está inserida em uma área de Cerrado conservado de 1.600 ha. 

e conta com 175 ha., ocupando a porção sul da Fazenda Pedraria. A distância da 

reserva dos centros urbanos é de 36 km de Serranópolis, 96 km de Jataí, 389 km de 

Goiânia, 587 km de Brasília e 1115 km de São Paulo. 

Conforme descrito por Raszl (2005, p. 65), ―as pinturas rupestres, 

destacadamente, acabaram por se caracterizar como um recurso de grande 

interesse, sendo a base dos atrativos da RPPN‖. Segundo relatado a ele pela 

proprietária Ivana Ramos, o projeto originou-se da necessidade de recuperação e 

conservação da área, e de desenvolvimento das atividades de ecoturismo, de 

educação ambiental e pesquisa da biodiversidade e arqueologia da área. A 

propriedade é da família há quarenta anos e se tornou a única fonte de renda. 

Na área estão localizados 6 sítios arqueológicos (GO-JA-03 (Gruta das 

Araras); GO-JA-04 e GO-JA-25 (Paredão); GO-JA-26; GO-JA-27 e GO-JA-28), em 

sua maioria abrigos sob rocha com presença de registros rupestres gravados ou 
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pintados e também abrigo com presença de vestígios líticos. Nem todos fazem parte 

das trilhas turísticas, pois não receberam tratamento adequado, mas são liberados 

para pesquisa arqueológica com autorização. 

Raszl (2005) descreve que as trilhas construídas para utilização turística 

percorrem um trajeto que segue de maneira circular em meio ao Cerrado, de modo 

que as pessoas que estão entrando na trilha não se encontrem com as que estão 

saindo. Os percursos são planejados de modo a atravessar as grutas e as 

formações rochosas, onde se encontram as pinturas rupestres e mirantes para 

observação da paisagem local. Estas trilhas possuem pouca sinalização 

interpretativa, com cerca de cinco placas que falam dos animais do Cerrado, 

manejadas de modo a não sofrerem com ações climáticas. Dentre as atividades de 

manejo, destacam-se: as implementações de degraus feitos com troncos de 

madeira, proteções rasteiras laterais da trilha, que evitam a erosão do solo com o 

escorrimento de água da chuva, escadas de madeira nas pedras, que levam aos 

mirantes naturais, construídas para não intervirem visualmente no ambiente; e a 

construção de passarelas de madeira com corrimão nos sítios arqueológicos com o 

objetivo de proteger o sítio do contato direto dos visitantes e ordenar o caminho de 

visualização dos registros. 

São apresentadas três trilhas para visitantes, conforme consta da página 

oficial da pousada (http://www.pousadadasararas.com/pages/trilha.htm): 

 GRUTA DAS ARARAS (Anexo 7/2): Sítio arqueológico JA 03 Gruta das 

Araras: abrigo onde passaram 550 gerações primitivas com enorme quantidade de 

pinturas rupestres. 

 GUARDIÃO (Anexo 7/3): Sítio arqueológico guardião: Não há presença de 

pinturas rupestres, mas neste local existe um sítio lítico onde o homem primitivo 

retirava lascas de quartzito para a confecção de suas ferramentas. A maior atração é 

a semelhança do torreão com um homem de perfil, no entanto batizado como 

guardião. 

 PAREDÃO (Anexo 7/4): Sítio arqueológico JA 04 Trilha do paredão: 

belíssimo abrigo com pequena quantidade de pinturas rupestres. Excelente trilha de 

aventura com pequenos obstáculos fendas, troncos e um belíssimo pôr do sol sobre 

um mirante de 40 metros de altura. 
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A pousada possui chalés, quartos simples, camping, um centro de recepção 

ao visitante, no qual é realizada uma apresentação do local e as regras a serem 

seguidas no início da trilha. Há murais de fotos, espaço de venda de souvenirs, e 

exposição de animais em formol. Dependendo do pacote contratado há um 

restaurante/lanchonete e outros atrativos de lazer e entretenimento como piscina, 

piscina natural para observação de peixes, entre outros. A visitação gira em torno de 

grupo de turistas, famílias de localidades próximas e excursões escolares. 

Através de avaliação no Caderno de Visitas da pousada foi possível verificar 

que há a visitação de pesquisadores no local e, acreditamos que com objetivos 

diferentes, mas a sua presença deve ser destacada. 

Para os proprietários, a possibilidade de proteção do meio ambiente e da 

propriedade, assim como a segurança oferecida aos hóspedes são vantagens 

importantes da Pousada e suas desvantagens giram em torno da falta de apoio 

técnico e financeiro do governo que nunca chega. 

Para Raszl (2005, p. 69),  
 
... existem dois pontos negativos a serem colocados. O primeiro é que não 
há placas de interpretação das pinturas nas rochas, mesmo que estas 
constem do plano de manejo. Elas poderiam ser uma maneira de melhorar 
a interatividade entre visitantes e o local, e, conseqüentemente, a qualidade 
da visitação. Outro problema é a permissão de fotografias com flash 
acionado. Sabe-se que a luz intensa liberada pelo flash potencializa 
algumas substâncias químicas, como o fósforo, que causam descoloração 
das pinturas. 
 

Os pontos levantados por Raszl são de fundamental importância para o 

desenvolvimento da reflexão sobre musealização da arqueologia e da relação do 

Turismo cultural e a musealização. 

Não podemos deixar de citar o fato de que no período de construção dos 

pisos e passarelas, o trabalhador contratado, sem conhecimento sobre do que se 

tratavam, resolveu retocar os registros rupestres utilizando os pigmentos retirados d 

própria natureza, como faziam os indígenas. Esse fato não é muito divulgado, pois 

receberam diversas críticas na época. Esses retoques permaneceram para impedir 

mais danos aos registros e é possível reconhecê-los ainda hoje. 
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A manutenção neste tipo de projeto deve ser constante. No local é possível 

ver a deterioração das estruturas construídas, e até mesmo as informações 

passadas durante as visitas guiadas percebe- se ser apenas reproduções de falas já 

ultrapassadas. O investimento em melhorias deveria ser maior, já que os sítios 

arqueológicos e as trilhas são o mote principal do empreendimento. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Foto: Carolina Machado Guedes 

Pousada das Araras 
 
Goiás 
 
 
Infraestrutura montada 
para o recebimento  dos 
hóspedes e visitantes. 
 
Página da Pousada na 
internet com dados 
sobre a estrutura da 
pousada, assim como 
do Patrimônio Cultural e 
Ambiental que faz parte 
do atrativo do local. 
 
Trilhas de acesso aos 
sítios arqueológicos e 
mirantes para 
observação da natureza. 

Data da Visita/Fotos: 
12.2010 

Prancha 84 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Pousada das Araras 
 
Goiás 
 
Trilha das Araras 
Infraestrutura montada 
para o recebimento  dos 
visitantes. 
 
- Passarelas de acesso; 
- Placas indicativas; 
- Estruturas com troncos 
para facilitar trilha 
íngreme; 
- Ação de fatores 
biológicos e fisico-
quimicos nas pinturas; 
- Ação antrópica nas 
pinturas (realizada à 
época da montagem da 
estrutura). 

Data da Visita/Fotos: 
12.2010 

Prancha 85 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Pousada das Araras 
 
Goiás 
 
Trilha do Guardião 
Infraestrutura montada 
para o recebimento  dos 
visitantes. 
 
- Trilha de acesso; 
- Sítio lítico com 
presença de vestígios 
líticos lascados em 
superfície; 
- Acesso a mirante de 
observação no alto da 
Serra; 
- Ação de fatores 
biológicos e físico-
químicos nas gravuras 
(este sítio não é aberto a 
visitação, tivemos 
acesso devido à 
pesquisa). 

Data da Visita/Fotos: 
12.2010 

Prancha 86 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Pousada das Araras 
 
Goiás 
 
Trilha do Paredão 
Infraestrutura montada 
para o recebimento  dos 
visitantes. 
 
- Abrigo onde se 
localizam as pinturas e 
gravuras; 
-  Trilha possui mirante 
de observação no alto 
da Serra (não foi 
possível visitar); 
- Ação de fatores 
biológicos e físico-
químicos nas gravuras e 
pinturas do Sítio. 

Foto: Carolina Machado Guedes 

Data da Visita/Fotos: 
12.2010 
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Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Pousada das Araras 
 
Goiás 
 
 
Trilha das Araras 
Passeio realizado por 
turma de alunos de 
colégio de baixa renda 
do município de Jataí, 
GO. 
 
- Início com conversa 
sobre a visita; 
- Trilha acompanhada  
por bombeiros para 
garantir a segurança das 
crianças; 
- Finalização com mais 
um momento de 
conversa, na qual os 
alunos podem fazer 
perguntas e é contada a 
história do lugar. 

Data da Visita/Fotos: 
12.2010 

Prancha 88 
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Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Pousada das Araras 
 
Goiás 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divulgação Impressa 
sobre o local e atrativos 
da região. 

Prancha 89 
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Sítio Arqueológico Toca do Tapuio ou Moita dos Porcos - Bahia 

 

O sítio arqueológico Toca do Tapuio ou Moita dos Porcos (Pranchas 90 a 91) 

está localizado no município de Caetité, Bahia, (23L 765740 8432556), e trata-se de 

um abrigo sob rocha cujas paredes apresentam gravuras com diversos tipos de 

registros na grande maioria abstratos e alguns preenchidos com pintura. Embora 

ainda existam diversos painéis que sobreviveram à ação do tempo e do 

intemperismo, a maior parte deles apresenta claras marcas de impacto decorrentes 

de ações antrópicas, como retirada de fragmentos como souvenires ou para a venda 

e, ainda, atividades extrativas para obtenção do "salitre" para o gado, como 

apontado em relato oral a nós feito em nossa visita ao sítio, realizada em fevereiro 

de 2011, pelo atual proprietário das terras o Sr. João Custódio Machado. Doravante 

faremos referência a ele como ―Sr. Machado‖. 

O sítio insere-se na Área de Influência Direta (AID) do Complexo Eólico 

Renova Energia, empreendimento que atua na geração de energia elétrica 

alternativa, através de 14 usinas eólicas na região dos municípios de Caetité, 

Igaporã e Guanambi, alvo de pesquisas de licenciamento ambiental pelo Programa 

de Prospecções e Resgate Arqueológico do Parque Eólico Renova Energia que vem 

sendo desenvolvido pela Zanettini Arqueologia.  

Apesar dos impactos negativos serem considerados nesta área da obra de 

baixa intensidade, as intervenções arqueológicas objetivaram, principalmente, a 

produção de novas informações a respeito da ocupação pré-colonial da região e 

consistiram no levantamento e coleta de vestígios no entorno e interior do sítio, bem 

como do mapeamento da cavidade do abrigo e do registro fotográfico dos painéis. 

Em uma unidade de escavação de 1,00 x 1,00 metro em uma porção possivelmente 

mais integra do sítio (apontada pelo proprietário), foi identificado além de diversos 

artefatos líticos a presença de fibras vegetais. 

O programa executado pela Zanettini Arqueologia buscava compreender esse 

e os outros sítios arqueológicos identificados como parte de um sistema local de 

ocupação, acreditando ser possível apresentar informações mais aprofundadas ao 

público local ou turistas que visitem a região. Entende-se que esse conhecimento 
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deve ser socializado junto ao sítio arqueológico, que já é alvo de visitação, e assim, 

gerar bases que venham a fomentar e qualificar seu uso público, ampliando as 

perspectivas de geração de renda para os membros da comunidade local, que, à 

sua maneira, já operam atrativos turísticos e desenvolvem incipientes ações em prol 

da preservação do patrimônio. O próprio Sr. Machado, há tempos cercou o sítio 

arqueológico e estabeleceu uma trilha de acesso e criou um livro de visitas para 

documentar o acesso ao local, cobrando uma singela quantia na época de R$ 3,00 

para visitação. 

Essa referência de preservação do patrimônio do Sr. Machado se deve ao 

local já ter sido alvo de pesquisas anteriormente, por duas importantes equipes de 

Arqueologia. A primeira, integrada por profissionais do Museu de Arqueologia e 

Etnologia (MAE/UFBA), coordenada pelo Prof. Dr. Carlos Echevarne, que 

reconheceu a importância do sítio, e posteriormente por equipe coordenada pela 

Profa. Dra. Maria Beltrão (Museu Nacional/UFRJ) que analisou o sítio sob a ótica da 

arqueoastronomia (TAVARES & BELTRÃO, 2009). 

O Programa de Educação Patrimonial realizado pelo Programa de 

Prospecções e Resgate Arqueológico do Parque Eólico Renova Energia envolveu 

diretamente mais de 2.000 pessoas entre oficinas, cursos, palestras, entrevistas, 

pesquisa, etc e teve como premissa básica a perspectiva dialógica, na qual agentes 

externos e sociedade local interagem em prol do uso qualificado dos amplos 

recursos culturais que a região oferece (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2011a e 

ALFONSO, 2012). Essa interação resultou na formação de um grupo de trabalho 

(GT), que associado à participação técnica da Zanettini Arqueologia por convite dos 

empreendedores, e preocupados com a permanência dos acervos na região deram 

os primeiros passos na criação do Museu do Alto Sertão da Bahia (MASB), com 

ações colaborativas em todo seu processo construtivo (ALFONSO, 2012, p. 247) 
 
Os atores sociais têm destacado o desejo de um museu que tivesse papel 
social em seu território, que fosse pensado segundo diretrizes do conceito 
de Museu de Território e Ecomuseu, que aproxima a instituição ao Turismo 
desenvolvido dentro dos preceitos da sustentabilidade. Além disso, a 
instituição tem sido pensada como um espaço de preservação e pesquisa, 
com enfoque em Arqueologia, História e Antropologia. O empreendedor do 
programa, a Zanettini Arqueologia, a UNEB e o poder público municipal - 
representado pela secretaria de Educação e pela Diretoria de Cultura - e o 
poder público estadual tornaram-se parceiros do GT para a concretização 
do projeto. 



287 

 

 

Uma das ações a serem desenvolvidas no âmbito do Projeto do Plano 

Museológico colaborativo do MASB com responsabilidade de elaboração de Camila 

Moraes Wichers / Zanettini Arqueologia, é a elaboração de um planejamento 

estratégico do turismo no sítio em questão, pois sendo o MASB um Museu de 

Território, ele visará fomentar que outros locais sejam integrados no seu território de 

intervenções, dialogando com o conceito de Paisagem Cultural e tornando seu uso 

qualificado 
 
O recurso turístico é um bem patrimonial arqueológico que vem recebendo 
fluxo espontâneo de visitantes. A proposta é que seja elaborado um 
documento que aponte ações necessárias para estruturação do sítio em 
atrativo turístico, como forma de garantir o uso qualificado do bem 
patrimonial, favorecendo sua preservação (ALFONSO, 2012, p. 250). 
 

Alfonso também destaca a importante participação de Echevarne nas 

discussões sobre atividade turística envolvendo sítios arqueológicos desde a década 

de 1990 e que influenciou diretamente a ação de preservação junto ao sítio. Essa 

atuante participação resultou na elaboração, junto a importantes instituições baianas 

e outros pesquisadores, do projeto Circuitos Arqueológicos da Chapada Diamantina 

(Bahia), que objetiva o desenvolvimento econômico sustentável local com base na 

valorização dos sítios arqueológicos de arte rupestre, acreditando-se que não há 

preservação sem conhecimento.  Em 2013, o projeto foi selecionado para receber o 

Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade na categoria de proteção arqueológica. 

O sítio é apresentado nos Monumentos Rupestres, Um Legado Indígena, 

capítulo que organiza o guia de monumentos de arte rupestre da Bahia do livro 

Escrito na Pedra: cor, forma e movimento nos grafismos rupestres da Bahia com 

coordenação de Carlos Echevarne, assim como na publicação Diálogos sobre o 

Patrimônio Cultural de Caetité, Guanambi e Igaporã, de autoria de Alfonso e Moraes, 

na qual tive participação como consultora técnica para a área dos sítios rupestres, 

devida à minha participação em pesquisa de licenciamento pela Zanettini 

Arqueologia no estado da Bahia. 

Esse sítio é uma importante demonstração de que a simplicidade não impede 

que ações de preservação sejam realizadas. A iniciativa de cercamento do sítio com 

objetivo de impedir o gado de danificar os registros e a organização e orientação das 
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visitas com o recebimento de um valor simbólico que garanta sua conservação e 

sustento já demonstram a valorização e cuidado sobre o patrimônio que as 

pesquisas trouxeram para o quintal do Sr. Machado. Porém, se estas iniciativas 

tiverem um apoio financeiro e institucional essas ações poderão ser ainda mais 

fortes e amplas, atingindo um número cada vez maior de pessoas e garantindo que 

estas iniciativas não se percam no meio do caminho devido à falta de verbas ou 

conhecimento. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 90 

Sítio Arqueológico Moita 
dos Porcos ou Toca do 
Tapuio 
 
 
 
Bahia 
 
 
 
 
Localização do sítio na 
paisagem, detalhe do 
acesso ao sítio fechado 
pelo proprietário. 
 

Fonte: ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2010a. 

Visita/Fotos: 
02.2010 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Arqueológico Moita 
dos Porcos ou Toca do 
Tapuio 
 
 
Bahia 
 
 
 
 
Detalhe das gravuras no 
interior da toca. 
 

Fonte: ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2010a. 

Visita/Fotos: 
02.2010 

Prancha 91 
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Sítio Arqueológico Cachoeira do Encantado - Bahia 

 

O sítio arqueológico Cachoeira do Encantado (Prancha 92) localiza-se às 

margens do Riacho do Encantado, município de Gentio do Ouro (23 L 743153 

8760580) no Estado da Bahia e seu acesso é realizado pela estrada que liga os 

municípios de Xique-Xique à Barra.  

O sítio foi cadastrado inicialmente por Carlos Etchevarne em 2007 e 

caracteriza-se por diversos painéis, localizados em suportes rochosos às margens 

da cachoeira, pintados em vermelho. Apresenta figuras antropomorfas, zoomorfas, 

assim como figuras fitomorfas e geométricas. As figuras geométricas são definidas 

por linhas retas, curvas, pontos, ziguezagues entre outros, com traços mais largos, 

formando composições simples e complexas. Por não conter motivos claros de 

nenhuma das tradições foi classificado como de tradição Não Identificada. 

Cachoeira do Encantado situa-se em área de drenagem e de fácil acesso por 

visitantes e sua extensão é dotada de grande beleza cênica devido às formações 

rochosas e à existência de cachoeira e de um refrescante local para banho que os 

moradores e visitantes utilizam como lazer nos finais de semana. Devido à freqüente 

utilização, o lugar apresenta alterações antrópicas recentes, como pichações, 

construções e lixo em seu entorno. 

O sítio insere-se na Área de Influência Direta (AID) de empreendimento de 

geração de energia eólica da Empresa Paranaense de Participações S/A (EPP 

Energia), Unidade Complexo Eólicos Capoeiras & Assuruá que abrangem os 

municípios de Xique-Xique e Gentio do Ouro, Bahia. Foi alvo de pesquisas 

arqueológicas para o licenciamento ambiental (Programa de Prospecções 

Arqueológicas Complexo Eólico Capoeiras & Assuruá), realizado pela Zanettini 

Arqueologia, nas quais minha participação foi como coordenadora juntamente com o 

Arqueólogo Flávio Rizzi Calippo. 

As pesquisas desenvolvidas pelo programa na região conduziram à 

documentação de 28 sítios arqueológicos, 7 ocorrências arqueológicas isoladas e 29 

áreas de ocupação histórica, confirmando o alto potencial que a região apresenta do 
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ponto de vista da arqueologia, sendo que 20 sítios arqueológicos (incluindo o sítio 

em questão) apresentam vestígios rupestres (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2011b). 

Na área foi realizado caminhamento para verificação de possíveis vestígios 

em superfície e sua delimitação por meio de GPS (Sistema de Posicionamento 

Global), assim como o levantamento fotográfico do sítio e dos registros rupestres. 

A visita ao local levantou a reflexão acerca do que é possibilitar que um 

patrimônio seja transformado em herança para que seja preservado. O sítio 

Cachoeira do Encantado é antes de ser sítio arqueológico, um local de uso da 

comunidade, a qual o visualiza como área de lazer e descanso, e que alguns 

percebem aqueles "escritos indígenas", mas sem saber ao certo de que se tratam ou 

a que tempo pertencem. Porém, assim como os indígenas que marcaram as pedras 

no passado e registraram ali sua presença, os freqüentadores também querem 

deixar registradas suas marcas, sua presença. 

Em visita realizada ao sítio, essa foi a questão mais marcante: O que fazer 

para que este laço de pertencimento com o local não seja perdido, mas que a forma 

de registrar ali sua marca hoje também não prejudique a preservação do patrimônio 

arqueológico? 

A partir desta, outras reflexões surgiram. Porque ao analisar um sítio 

arqueológico com sobreposições de pinturas de tempos diferentes faz sentido e o 

fato de se registrar hoje um suporte rochoso sobre uma pintura ou gravura, podemos 

nos perguntar: é um ato de vandalismo ou pichação? É claro que não quero com 

isso incentivar esse tipo de ação, mas o objetivo é analisar de forma racional e 

coerente um fato para que minha proposta de musealização, elaborada com base 

nestes exemplos, seja uma resposta ou, pelo menos, caminhos para o 

discernimento de algumas questões envolvidas. 

Outro ponto delicado é o descaso das autoridades e instituições responsáveis 

pela manutenção e preservação do patrimônio. Como podemos cobrar ações 

preservacionistas se nem ao menos é dada a chance de a sociedade conhecer 

determinado patrimônio?  



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Arqueológico 
Cachoeira do Encantado 
 
 
Bahia 
 
 
 
 
- Localização do sítio na 
paisagem; 
-Detalhe da utilização da 
área pela comunidade 
(sentimento de 
pertencimento ao local); 
- Detalhe das pinturas e 
das manifestações 
atuais de 
comunicação/pichação 
(necessidade de ações 
educativas e de 
socialização). 
 

Fonte: ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2011. 

Visita/Fotos: 
02.2010 

Prancha 92 



294 

 

Museu Arqueológico Costão do Santinho – Santa Catarina 

 

O Museu Arqueológico ao Ar Livre Costão do Santinho (Prancha 93) está 

localizado na Praia do Santinho, no litoral norte Santa Catarina, dentro da Reserva 

Particular de Patrimônio Natural – RPPN Morro das Aranhas. A RPPN é uma 

unidade de conservação particular, reconhecida por intermédio da Portaria n° 43 

do IBAMA, datada de 1999. Sua criação foi motivada por força de Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) entre Ministério Público Federal, IBAMA, 

Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente (FATMA) do Estado de 

Santa Catarina e Santinho Empreendimentos Turísticos S.A., por conta da 

construção do empreendimento Costão do Santinho Resort (DEBETIR, 2006). 

O museu foi formalizado através de uma parceria entre o Costão do Santinho 

Resort (iniciativa privada) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) através da 11º Superintendência Regional de Santa Catarina.  Trata-se de 

museu a céu aberto, com entrada franca, que objetiva preservar e mostrar um 

conjunto de registros rupestres in situ representando figuras antropomorfas, 

esquemas geométricos, painéis e sinalizações isoladas, em baixo-relevo e oficinas 

líticas, realizadas entre 1 mil e 4 mil anos atrás. Preserva, também, área de Mata 

Atlântica, costões rochosos e dunas (VELOSO, 2006). 

Porém, essa parceria entre empreendimento e IPHAN não se deu de forma 

espontânea. A musealização dos sítios foi em parte com investimento do TAC, pois 

o empresário responsável não tinha como prática investir em ações de valorização 

do Patrimônio cultural arqueológico, mas um direcionamento do IPHAN contribuiu 

para a visualização de um diferencial e valor agregado para o negócio hoteleiro 

(VELOSO, 2006, comunicação pessoal Rossano Bastos, pg 91).  

Esse local ainda conta com outras problemáticas. A praia do Santinho tem o 

seu nome derivado de um registro rupestre de forma antropomórfica gravado em um 

bloco de diabásio, onde o povo simples tributava culto acendendo velas no local. O 

registro acabou sendo denominado de ―santinho‖ pela população e quando se 

iniciam as pesquisas arqueológicas nessa área, em 1946, foi removido pelo 

arqueólogo João Alfredo Rohr e transportado para o Museu do homem do 



295 

 

Sambaqui, localizado no Colégio Catarinense. Esse fato gerou revolta na 

comunidade local que perdeu parte de sua identidade e posteriormente, opiniões 

divergentes entre os arqueólogos. Atualmente o paradeiro do registro é 

desconhecido (COMERLATO, 2005, p. 30 e 39, DUARTE, 2004, p. 30). 

As pesquisas acadêmicas realizadas na RPPN são poucas, apenas uma que 

trata do programa de educação ambiental foi concluída (DEBETIR, 2006, p. 114). 

Esse é outro fator de críticas ao local: a não continuidade e a ausência de 

investimento em ações educativas e de pesquisa o que seria parte do projeto de 

criação de RPPNs. 
 
Una parte del área total de la propiedad está inserida en una RPPN, con el 
objetivo de preservar el ecosistema de Bosque Atlántico, además de un 
valioso patrimonio arqueológico, histórico y cultural inserido en su perímetro 
(han sido halladas inscripciones rupestres estimadas en más de 5 mil años), 
según el propio proyecto de creación de esta RPPN. Sin embargo, esta 
RPPN no cumple necesariamente con los requisitos obligatorios de creación 
de la reserva, pues, incentiva mucho el turismo exacerbado e insostenible, 
un turismo de alto estándar de lujo y destinado a un tipo específico de 
cliente, de modo que sus proyectos de ecoturismo, de educación ambiental 
o incentivo a la investigación científica no parecen ser sus prioridades. 
Efectivamente, uno de los malogros de las RPPN que todavía se puede 
observar en varias de estas unidades de conservación es que hay la 
posibilidad de que emprendedores más interesados con la explotación que 
con la preservación favorezcan de la creación de las RPPN para disfrutar de 
sus ventajas fiscales, bien que el Instituto Chico Mendes viene promoviendo 
constante auxilio en la gestión y gobernanza en conjunto con los 
propietarios de estas instituciones (PRADO, 2011, p. 176). 
 

A partir da década de 80, as gravuras ganharam destaque e passaram a 

integrar o repertório de símbolos representativos do "ser local", fazendo parte de 

logomarcas de empresas e instituições preocupadas em gerar alguma identificação 

com elementos originariamente locais.  
 
As gravuras são utilizadas como símbolos de origem, ajudando no 
fortalecimento da construção de uma imagem positiva de empreendimentos 
imobiliários em áreas naturais. O exemplo mais marcante é o Complexo 
Turístico Costão do Santinho, localizado na base do Morro das Aranhas na 
praia do Santinho. (COMERLATO, 2005, p. 39). 
 

O museu é bastante divulgado pela internet, em diversos sites, tais como: 

Prefeitura Municipal de Florianópolis - Secretaria de Turismo, o próprio Costão do 

Santinho Resort, imobiliárias e blogs que aproveitam a popularidade do local. 
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Veloso (2006, p. 90-91) identificou como estratégias de gestão do patrimônio 

arqueológico no local:  
 
a) a proteção física de parte do conjunto de vestígios, por uma estrutura de 
sombreamento; 
b) a estruturação e sinalização de caminhos de acesso aos vestígios;  
c) a interpretação dos vestígios através de placas com textos informativos 
sobre o material arqueológico exposto, e placas com textos explicativos com 
mensagens que objetivam levar o visitante a refletir sobre as civilizações e 
as gerações que viveram anterior e atualmente no local.  
d) a formalização de parceria público-privada envolvendo órgãos federais – 
IPHAN e Ministério Público Federal e entidade privada - Complexo Hoteleiro 
Costão do Santinho Resort para a realização desse Museu; 
e) a sensibilização do empreendedor para a preservação do patrimônio 
arqueológico; 
f) flexibilidade no controle e número de visitas ao local que podem ser 
guiadas ou não; 
g) ações de educação patrimonial; 
h) o planejamento de ações a médio prazo, para a criação de um parque 
arqueológico, englobando outros museus arqueológicos situados em áreas 
contíguas ao Museu Arqueológico ao Ar Livre Costão do Santinho. 
 

Essa análise apresenta vários equívocos, atualmente. Como pudemos ver o 

empreendedor não foi sensibilizado sobre a importância da preservação, mas sim 

visualizou o diferencial e valor agregado para o negócio hoteleiro, o que fica claro 

com a não continuidade das ações referentes a própria criação da RPPNs, como 

mostrado anteriormente. 

As placas indicativas têm um formato interessante, não se destacam em meio 

à paisagem chamando mais atenção que os registros, o que é positivo, mas seu 

conteúdo deixa a desejar. O mesmo não se pode falar da estrutura de proteção 

física, que acaba chamando mais atenção que os registros. O ideal seria pensar em 

algo que diminuísse os impactos visuais. Há uma tentativa de reflexão sobre os 

grupos ou atividades ali existentes, porém com alguns erros interpretativos e 

conceituais, mas no geral é um atrativo diferente dos demais visitados e analisados.  

Em local específico da trilha, num ponto alto com uma vista privilegiada, está 

localizada a "Praça do Conhecimento", onde se encontra um grande painel com 

informações gerais específicas da região e sobre arte rupestre além de reproduções 

de registros. Os textos são curtos e com leitura rápida e chamam a atenção do 

visitante. Alguns painéis ou placas interpretativas encontram-se danificados, 

necessitando ações de conservação. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Sítio Arqueológico 
Costão do Santinho 
 
Santa Catarina 
 
- Localização do sítio na 
paisagem; 
-Detalhe da utilização 
das gravuras como 
marca da empresa 
(grama, calçada e 
tapete); 
- Musealização do sítio 
com utilização de tótens 
expositivos ao longo da 
trilha, área expositiva 
com imagens e textos 
explicativos; 
- Criação de marca a 
partir do patrimônio 
identificado. 
Divulgação Impressa 
sobre o local e atrativos. 
 

 

Prancha 93 

Visita/Fotos: 
09.2011 
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Capítulo 4 – Construindo a Proposta de Musealização 
 

La dimensión actual del museo exige a sus responsables la definición de la 
instituición desde um punto de vista conceptual, com el fin de que sirva de 
fundamento para el establecimiento de sus planes de trabajo, sus 
prioridades y objetivos de futuro (MINISTERIO DA CULTURA – ESPANHA, 
2006, p. 27). 

 
Neste capítulo será apresentada a reflexão sobre os conhecimentos 

adquiridos ao longo das experiências realizadas para a estruturação da proposta de 

musealização do Sítio Arqueológico Toca da Paineira no município de Bragança 

Paulista e demais musealizações possíveis. Para tanto, o capítulo foi subdividido em 

dois itens: o primeiro, ―Apontamentos para Diversas Musealizações‖ expõe 

potencialidades verificadas com o objetivo de sugerir novas alternativas de 

extroversão da informação; e, por fim, ―Musealizando o Sítio Toca da Paineira‖ 

define a proposta elaborada em seus detalhes e objetivos, seguindo os 

procedimentos da cadeia operatória na busca do gerenciamento e preservação 

destes bens patrimoniais em prol da comunidade envolvida. 

 

4.1. Apontamentos para Diversas Musealizações 

O processo de musealização é um dispositivo de caráter seletivo e político, 
preso a subjetividades e vinculado a estratégias para atribuições de valores 
socioculturais (WICHERS, 2010, p. 398). 
 

As análises realizadas no decorrer desta pesquisa levaram-nos à 

compreensão de que a musealização da arqueologia pode ser realizada de várias 

maneiras, com diversos objetivos e, principalmente, com disponibilidades financeiras 

nem sempre ideais. No transcorrer do processo de pesquisa de campo nos 

deparamos com pessoas simples das comunidades e vizinhanças dos locais, que 

não possuem o dito conhecimento acadêmico, mas têm conhecimentos vividos e 

reconhecem a importância do bem patrimonial, executando ações importantes em 

regiões do país onde esse conhecimento acadêmico é quase nulo. É importante 

ressaltar que tivemos a oportunidade de constatar complexas estruturas construídas 

e planejadas para abrigarem tanto visitação como pesquisa. 

Com essas lições e experiências em mente, cada novo sítio visitado ou nova 

documentação analisada, trazia questionamentos para suscitar o debate e a reflexão 
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sobre a musealização e serviram de base para o desenvolvimento ou a elaboração 

de novas ações de comunicação. 

Este item foi construído com essas perspectivas, pois no nosso entendimento 

as ações de musealização não necessariamente teriam que ser a implantação de 

museus, mas poderiam partir de outras estratégias de comunicação que 

garantissem a socialização dos patrimônios, considerando o mesmo caráter técnico 

e profissional realizado nos museus. 

No sítio Pilões, localizado dentro do Parque Estadual da Serra do Mar – 

núcleo Itutinga-Pilões, cuja unidade de preservação é aberta ao público, as 

possibilidades de ações de extroversão e socialização são amplas, podendo ser 

desenvolvidas com a parceria da SABESP em projetos de preservação patrimonial, 

bem como discutir questões ambientais e de melhorias no consumo de água, por 

exemplo, associando-as aos conhecimentos arqueológicos e de ocupação do 

espaço ao longo do tempo. 

Outra área com possibilidades de atividades nesse sentido é a região de 

Itapeva, em função do histórico ambiental e das belezas cênicas – cujos fatores são 

explorados pelo ecoturismo e turismo de aventura – e poderiam ser associados ao 

patrimônio cultural, com mote ao desenvolvimento de atividades que visem à 

preservação e à divulgação desse conhecimento. Desse modo, há o aproveitamento 

do potencial da área para atividades de socialização, sendo possível elaborar 

projetos muito interessantes de musealização, principalmente com apoio das 

instituições e de pesquisadores locais (fator positivo para as proposições da 

Sociomuseologia). 

Araújo (2006) propõe em seu estudo sobre gestão patrimonial para 

proposição de políticas públicas no município de Itapeva, entre outras coisas, a 

criação de APAs ou RPPNs na região do canion Itanguá, local onde estão inseridos 

alguns dos sítios e lugares aqui apresentados. Ele destaca uma ausência de política 

pública municipal que se articule com a sociedade em prol da preservação, proteção 

e socialização desse patrimônio. Políticas desenvolvidas com essa preocupação 

podem efetivar ações que congreguem musealização, socialização e preservação 

ambiental e cultural. 
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Outra indicação com alta possibilidade de atuação da musealização da 

arqueologia – abrangendo especificamente as áreas dos sítios rupestres – é a do 

município de Piraju, que abriga o sítio Fazenda Ibicatu. Esse sítio, apesar de 

apresentar um único vestígio de registro rupestre (baixo potencial de visitação), tem 

a vantagem de que o Município abriga o Centro Regional de Arqueologia Ambiental 

Mario Neme32, criado em 1972 e idealizado por Luciana Pallestrini, cujos 

detalhamentos constam da Ficha do sítio (item 2.3 do Capítulo 2). 

O Centro foi criado como extensão do Museu Paulista da USP e serviria de 

apoio aos projetos de pesquisa no interior. Hoje é parte do MAE USP e tem como 

missão institucional promover a valorização, a difusão e a inclusão social do 

patrimônio arqueológico da bacia do rio Paranapanema por meio da pesquisa, do 

ensino e da extensão universitária. 

Desde então a região vem sendo pesquisada e, hoje, segundo dados 

disponíveis on line no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos IPHAN, conta com 

62 sítios arqueológicos registrados, enquanto o Termo de Cooperação Técnica para 

o Levantamento de Sítios Arqueológicos no Estado de São Paulo (ZANETTINI 

ARQUEOLOGIA e 9ª SR IPHAN) apresenta 175 sítios arqueológicos no município. 

Assim, se pensarmos em uma musealização integrada na qual não só o sítio 

rupestre pudesse ser musealizado, mas ele sendo um dos locais a ser estruturado 

para esse fim no município, o potencial seria amplamente aumentado. Ainda mais 

com a presença no município vizinho de Timburi, a cerca de 22 km de distância, o 

sítio rupestre Morro do Trem, também apresentando boas condições para 

musealização. 

Outro caminho possível seria a montagem de exposições itinerantes no 

Estado de São Paulo com enfoque no levantamento das memórias envolvidas 

nessas ações de pesquisa, cuja idéia surgiu no levantamento e na análise da 

documentação de pesquisas realizadas nos Sítios Rupestres Abrigo Catingueiro, 

Abrigo das Furnas e Santo Antonio. A memória de alguns de seus participantes foi 

reavivada, trazendo para a atualidade histórias guardadas nos diários de campo e 

em pastas há muito tempo arquivadas. Tais documentos possuem a história inicial 

                                            
32  Mario Neme, então diretor do Museu Paulista e com grande contribuição de ordem política na criação do 

Centro em Piraju. 
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dessas pesquisas rupestres tanto no terreno institucional como acadêmico da USP 

em um período de inovação e de descoberta, na tentativa de uma estruturação de 

pesquisa do tema no Estado de São Paulo.  

As pesquisas dos sítios Santo Antonio e Abrigo Catingueiro, realizadas pelo 

IPH sob a coordenação da arqueóloga Solange Caldarelli, foram divulgadas no 

âmbito da exposição itinerante "Pré-História Regional", sob a coordenação da 

museóloga Maria Cristina O. Bruno e transitou por várias cidades do interior paulista 

nos anos de 1980, como detalhado anteriormente no capítulo 3 desta dissertação. 

Na exposição 27 anos de Preservação, Pesquisa e Ensino o tema rupestre foi 

abordado sob a ótica dos métodos e técnicas de estudo, enquanto a exposição 

itinerante Pré-História Brasileira: Aspectos da Arte Parietal abordou o tema de forma 

mais abrangente, buscando divulgar a importância da preservação desse patrimônio 

(BRUNO, 1984). Tais exposições, como parte dessa história, estariam inseridas na 

proposta expositiva apresentada a seguir. 

As pesquisas empreendidas por Collet e pelo Grupo Bragrus de Espeleologia, 

embora desenvolvidas pelos ditos "amadores" na arqueologia, fazem parte do 

mesmo seguimento com cenários diferentes, mas que no fundo se complementam e 

demonstram um importante período na pesquisa rupestre paulista, pois guardam um 

histórico de pesquisas com objetivos arqueológicos. 

Seguindo o caminho da socialização ampla, outra possibilidade, com enfoque 

nas análises científicas realizadas nestes sítios, é a elaboração de uma exposição 

itinerante, que inclua os municípios que abrigam os sítios rupestres no Estado de 

São Paulo, trazendo à tona as semelhanças e diferenças dos sítios rupestres e dos 

lugares onde estão inseridos, possibilitando inclusive reflexão sobre identidades 

ligadas a estes patrimônios.  

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foi possível participar de projetos 

de arqueologia preventiva, pela Zanettini Arqueologia, em parceria com o Museu de 

Arqueologia e Paleontologia de Araraquara - MAPA. Esse museu está localizado no 

município de Araraquara e tem assumido papel importante no apoio a pesquisas no 

Estado de São Paulo, sendo a quarta instituição que mais forneceu endosso de 

apoio entre 2003 e 2010 (WICHERS, 2011). 
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O MAPA é fruto de um processo iniciado em 1999, no que concerne a 
institucionalização das pesquisas arqueológicas no município de 
Araraquara, envolvendo o estabelecimento de políticas públicas, pesquisas 
arqueológicas, espaços de formação e, obviamente, socialização dos 
resultados (WICHERS, 2011, p. 304).  
 

Desde então, o museu vem buscando uma atuação forte e reflexiva na região, 

exercendo diversas ações no campo da pesquisa e extroversão do conhecimento, 

algumas em parceria com a Zanettini Arqueologia. Através dessas ações e obtenção 

de recursos públicos foram estruturados dois espaços físicos para a musealização 

da arqueologia, a sede do MAPA33, reinaugurada em 2010, e o Centro de 

Conservação e Recuperação de Acervos Diversos - CECRAD, espaço destinado à 

Arqueologia e ao patrimônio histórico-cultural, servindo de base para realização de 

atividades de conservação e preservação de acervos (WICHERS, 2011). 

Segundo essa autora, mesmo após a conquista dos espaços físicos, o MAPA 

precisava de definições organizacionais e museológicas e, nesse sentido, foram 

iniciados em 2010 workshops e o desenvolvimento de Diagnóstico das Coleções 

Arqueológicas com equipe local de trabalho, com perfil acadêmico, integrantes do 

GEA34 e, portanto, familiarizados com questões da arqueologia. Essas ações 

culminaram na elaboração de novo discurso expositivo de longa duração e 

construção do Plano Museológico da instituição. Nesse caminho está a perspectiva 

de elaboração de Exposições Temporárias ao longo dos próximos anos. Uma das 

exposições pretendidas envolve o tema desta pesquisa, para a qual houve grande 

prazer pelo convite que tivemos para o seu desenvolvimento. 

Uma das nossas visitas a campo foi realizada com integrantes da equipe de 

trabalho do MAPA em questão e o sítio visitado foi o de São Joaquim, situado no 

município de São João da Boa Vista, com contato realizado através do pesquisador 

atuante em Araraquara, Robson Rodrigues. Essa visita contribuiu para reflexão 

sobre o conteúdo da exposição e a familiaridade com o tema, novo para vários 

integrantes da equipe. 

                                            
33  Inaugurada em 2008, antigo conservatório musical da cidade. Para mais detalhes ver WICHERS, 2011. 
34  Grupo de Estudos Arqueológicos, iniciado em 2007 vinculado ao Centro de Estudos Indígenas ―Miguel A. 

Menendéz‖ (CEIMAM) da UNESP Araraquara.  
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De acordo com as questões levantadas e as características do MAPA, foi 

elaborada uma proposta, apresentada na seqüência, a ser detalhada e desenvolvida 

no planejamento expográfico e montagem da exposição, em parceria com a equipe 

local envolvida. 

 

Estrutura da Proposta de Exposição 

 

1) Tema e Conceito Gerador:  

De acordo com reuniões de trabalho realizadas no decorrer da pesquisa com 

a equipe do MAPA foi demonstrada iniciativa de que a exposição abrangesse o tema 

dos Registros Rupestres, inseridos no contexto mais amplo de reflexão da arte. Essa 

perspectiva é amplamente sugestiva para levar o visitante a pensar sobre o que são 

os registros rupestres e para quê eles foram realizados, envolvendo aspecto de 

discussão marcante no estudo da "Arte Rupestre" que é o seu valor interpretativo e a 

sua relação como arte conceitual. Com essa perspectiva o conceito gerador envolve 

os Registros Rupestres enquanto Expressão/Comunicação, por acreditar que 

estes registros representam uma expressão do pensamento e das escolhas 

realizadas pelos sujeitos do passado para se comunicar, independente do seu 

significado.  

Assim o tema Arte, Tempo e Expressão, busca propor um olhar reflexivo 

sobre as diversas formas de expressão ao longo do tempo. 

 

2) Argumentação Cientifica e Patrimonial 

Partindo dessa perspectiva, era necessário propor uma temática que 

permitisse apresentar o universo científico envolvendo os sítios rupestres e as 

diversas formas de expressão humana, como também a possibilidade e a 

necessidade de reflexão sobre o tema por diversos olhares. 

De acordo com Wichers (2011), essa proposta teria que abranger uma 

expografia temática, na qual os discursos expositivos são organizados a partir de um 

tema integrador, no caso os registros rupestres. Assim, a lógica expográfica seria de 
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uma exposição endógena, ou seja, definidas pela sua necessidade. O arranjo seria 

contextual ao tema, com linguagem que permitisse a aproximação dele com o 

contexto regional de Araraquara. 

 

3) Justificativa 

A proposta de um olhar reflexivo sobre as diversas formas de expressão ao 

longo do tempo busca apresentar que esse patrimônio possibilita diversas formas de 

interpretação. Entretanto, é necessário conhecer as características técnicas e 

metodológicas de sua elaboração, realizada através de estudos científicos por 

profissionais da arqueologia, que permitem aprofundar o conhecimento em relação 

ao contexto de inserção do sítio arqueológico. Estes estudos científicos também são 

baseados em métodos e técnicas interpretativos de acordo com as correntes 

teóricas em que foram construídos e, portanto, devem fazer parte desse 

entendimento e contribuir para a compreensão deste universo patrimonial. 

Acredita-se que a inserção dos registros rupestres e sua interpretação em 

contexto amplo de reflexão da arte contribuem para compreensão do seu significado 

enquanto expressão de pensamento e de escolha, bem como de seu 

desenvolvimento ao longo do tempo, sem desvencilhar-se do contexto analítico 

estético ou comparativo com outras formas de expressão artística que também 

abrangem um significado construído para comunicação. 

 

4) Objetivos 

A proposta tem como objetivo divulgar o atual Cenário Rupestre Paulista, sob 

uma ótica ampla que promova reflexão sobre sua importância enquanto patrimônio 

arqueológico e expressão de pensamento humano, acreditando que só se preserva 

aquilo que se conhece.  

 

5) Roteiro Temático 

Nesse contexto, os temas sugeridos para os módulos da exposição são:  

Módulo 1) Artes e História: Brasil - São Paulo (Araraquara) 
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Neste módulo a proposta é apresentar as diversas formas de manifestações 

de arte ao longo da história, de forma simples e comparativa.  

Módulo 2) Expressão: Manifestação do Pensamento / Maneira de 
exteriorizar pensamentos, comoções e sentimentos 

Neste módulo a proposta é discutir como estas diversas formas de arte são 

expressões de indivíduos ou grupos e de que forma isso pode representar 

identidade.  

Módulo 3) Os Registros Rupestres: Características 

Nesse módulo a proposta é discutir as regiões onde estão inseridas estas 

manifestações rupestres, suas características, similaridades e diferenças.  

Módulo 4) Os Registros Rupestres: A visão do Arqueólogo 

Nesse módulo a proposta é discutir como o cenário rupestre é visto pelo 

arqueólogo, quais são suas formas de estudo e de interpretação.  

Módulo 5) Você e sua expressão 

Nesse módulo a proposta é a participação do público na exposição, com 

apresentação de vários tipos de suportes em branco (limpos) para participação do 

visitante na construção do módulo, de acordo com suas expressões. 

 

6) Croqui de Espacialização 

O museu abriga em sua sede um espaço exclusivo para realização de 

exposições temporárias (Pranchas 94). Esse espaço consiste em uma sala, com 

uma única entrada, e duas janelas em paredes opostas. O acesso é realizado por 

hall de entrada diretamente ligado à área da exposição permanente.  
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Módulo 2

Módulo 5

Módulo 4

Módulo 3

Módulo 1

Hall de Entrada

Sala de Exposição Temporária

 
Figura 19.  Demonstração da espacialização do roteiro temático. 

 

7) Descrição Expográfica 

No hall de entrada ficaria a apresentação do Módulo 1, composto por painéis 

expositivos contendo textos explicativos e imagens referenciais. A sala específica de 

Exposição Temporária abrigaria o restante dos módulos, iniciando pelo módulo 2 

também composto por painéis e vitrine expositiva contendo objetos de expressão 

não só artística, mas comunicativa, variando de objeto de arte como pintura ou 

escultura, por exemplo, até cadernos escritos ou revistas, demonstrando expressão 

escrita, bases para apresentação do tema rupestre, os quais podem ser observados 

como desenhos ou símbolos que contam uma história. 

Para criar um caminho propositivo para a seqüência da exposição, poderia 

ser colocado um painel suspenso em ângulo que aumentasse o lado da entrada com 

o módulo 2 e diminuísse o lado de saída da sala, de forma que o módulo 5 não fosse 

visualizado na entrada, contribuindo com a surpresa na participação do visitante 

neste módulo. 
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Os módulos 3 e 4 teriam espaços maiores, para montagens de mesas 

interativas; painéis contendo mapas, textos explicativos e imagens referenciais; e 

vitrines contendo vestígios do universo da elaboração dos registros rupestres. 

A proposta das mesas interativas surgiu de visitação realizada à Torre de 

Londres35 (Tower of London), recentemente, na qual é apresentada uma exposição 

sobre a utilização deste espaço enquanto local que abrigou a "Mostra de Animais do 

Reino" e a relação e convívio de animais e homens neste contexto. Essa 

exposição36 é bastante dinâmica e convida os visitantes a interagir na leitura dos 

conteúdos (Prancha 95). 

Para o módulo 3, a proposta é desenvolver uma mesa interativa, nos moldes 

da exposta anteriormente, na qual o visitante possa interagir na leitura específica do 

cenário rupestre paulista. Essa interação se daria nos tipos de registros rupestres 

(pintura - gravura - pintura/gravura), ao apertar o botão respectivo e, desse modo, 

apenas os sítios com esse tipo de registro se acenderia no mapa que estaria 

inserido logo acima da mesa interativa. 

No módulo 4 a proposta é apresentar uma mesa com exemplos diferentes de 

marcas deixadas no suporte rochoso (gravura, pintura, entre outros), na qual o 

visitante, com uma lupa presa à mesa, poderia observar as diferenças em cada 

registro e associá-las às apresentações – constantes em painel anexo à mesa – dos 

tipos demonstrados e suas características. Essa atividade abrange a reflexão tanto 

sobre as técnicas de confecção dos registros, como sobre o trabalho do 

pesquisador. 

Para o módulo 5 a proposta é compor o espaço com suportes que poderiam 

ser usados como forma de expressão do visitante, por exemplo, quadros, 

reprodução de rocha, parede e outros suportes, todos limpos de tal modo que o 

                                            
35  A construção da Tower of London teve início em 1078 por Guilherme, o Conquistador, com função 

residencial. Com o passar do tempo, abrigou a Sede da Casa da Moeda e a Mostra de Animais do 
Reino, servindo também como local de execução e tortura. Hoje o complexo é aberto à visitação 
pública, com exposições diferenciadas lembrando vários momentos do espaço e sua inserção na 
história de Londres. O tema utilizado para divulgação é Explorar a história onde ela acontece 
(Exploring history where it happens). 

36  A inspiração de adaptação das mesas para o cenário rupestre ocorreu na visitação a esta 
exposição específica, porém, no Brasil, diversas exposições já utilizam este recurso em seus 
discursos expositivos, incluindo recursos interativos digitais e audiovisuais  
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módulo seja construído ao longo da permanência da exposição, com pintura, 

colagem, gravura, entre outros meios de expressão produzida pelo visitante. 

Para cada módulo será desenvolvido ícone para identificação e 

reconhecimento do tema, objetivando dinamizar o discurso e o espaço expositivo, 

servindo de base para elaboração de material de divulgação, levando em 

consideração a imagem já elaborada para o museu, buscando identificação visual 

complementar. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Prancha 94 

Sala de Exposição 
Temporária - MAPA 
 
 
 
Araraquara/SP 
 
 
 
 
Descrição: 
Aspecto da sala para 
montagem da 
Exposição Temporária 
Arte, Tempo e 
Expressão. 



Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de São Paulo 

Registros Rupestres de São Paulo:  
Conhecer para preservar. 
Aluna: Luana Antoneto Alberto 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina 
Oliveira Bruno 

Exposição 
 
Mostra dos Animais do 
Reino 
 
Londres 
 
 
 
 
Descrição: 
Exemplo de expografia 
utilizando interação 
com público visitante. 

Prancha 95 

Data da Visita/Fotos: 
25.11.2013 
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4.2. Musealizando o Sítio Toca da Paineira 

 
Os processos de musealização (...) contribuem para a seleção, triagem, 
organização e conservação da documentalidade, testemunhalidade e 
autenticidade impressas nos objetos musealizados. (...), constroem novos 
valores e significados para estes objetos, por meio da elaboração de 
exposições e ação educativo-cultural (BRUNO, 1996, p. 23). 
 

O Sítio Rupestre Toca da Paineira 

O sítio Toca da Paineira, é um abrigo sob rocha, assentado em meia encosta 

de morro íngreme, conhecido como Morro do Guaripocaba, localizado em bairro 

rural do município de Bragança Paulista. Essa área faz parte da província 

geomorfológica do Planalto Atlântico, inserido na transição para as escarpas 

ocidentais da Serra da Mantiqueira e é representada por morrotes alongados e 

espigões que apresentam afloramentos de granito, alguns de grande porte, nos 

quais se encontram abrigos naturais sob rocha, como os do sítio em questão 

(ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2005, 2007a). 

O acesso é realizado pelo bairro rural do Guaripocaba, situado às margens da 

Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais. No lado oposto da 

rodovia, a cerca de 1,4 Km do sítio, temos a Pedreira Jaguary, empresa de extração 

mineral, que realiza implosões muitas vezes sentidas na área do sítio. 

O sítio foi identificado por ocasião do Licenciamento de terreno pertencente à 

Mineração Morro do Guaripocaba Ltda, realizado pela Zanettini Arqueologia em 

maio de 2005. Nessa ocasião foram identificados três abrigos sob rocha, 

denominados Abrigo I, II e III, nos quais não foram observados vestígios em 

superfície, entretanto (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2005, p. 18) 
 
no Abrigo II, foram encontradas gravuras rupestres no motivo de pontos 
picoteados e linhas incisas na superfície plana de uma das rochas de 
sustentação. Este abrigo é utilizado hoje em dia pela comunidade 
evangélica local para a prática de cultos religiosos, sendo localmente 
conhecido como “toca da paineira”.  
 

Desse modo, seguindo a legislação vigente, ficou estabelecida nova etapa de 

pesquisa, realizada em janeiro de 2007, com realização de intervenções na área 

voltadas à caracterização do sítio com ênfase em sua proteção, abrangendo ações 

de limpeza, documentação fotográfica e gráfica detalhada, cercamento e sinalização 
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do espaço, além de atividades de educação patrimonial e divulgação à comunidade 

ressaltando a importância e significação do bem cultural localizado (ZANETTINI 

ARQUEOLOGIA, 2007a). 

O sítio foi cadastrado como multicomponencial, contendo presença de 

vestígios pré-coloniais e históricos. O universo pré-colonial é composto por vestígios 

de fogueira, líticos lascados e polidos e pelas gravuras e pinturas rupestres. O 

universo histórico é composto por fragmentos de vidro, recipientes de plástico e 

metal, sendo localizado inclusive um gargalo de garrafa de produção artesanal 

soprada (tipo Genebra) indicando a utilização do abrigo no decorrer do período 

colonial, séculos XVIII / XIX.  

O abrigo se destaca na paisagem, com cerca de 35 m², e abertura com boa 

circulação de ar e abrigada de sol e chuva, distante cerca de 300 metros do rio 

Jaguari, e acaba se tornando um local atrativo para acampamento. O Painel I 

encontra-se no campo visual de quem acessa o abrigo, e o Painel II apresenta-se de 

modo discreto em seu interior, exigindo maior intimidade com o espaço. Mais 

discretos ainda são os vestígios de pintura identificados no teto, embora bastante 

alterados pela ação natural, pode-se ver motivo difuso e traços singelos, produzidos 

com pigmentos minerais, provavelmente hematita macerada (ZANETTINI 

ARQUEOLOGIA, 2007a). 

As intervenções realizadas consistiram em coleta superficial no interior do 

abrigo e realização de unidade de escavação adjacente ao Painel I, escavado em 

níveis artificiais de 10cm, com todo o sedimento peneirado, atingindo uma 

profundidade de 30 cm até solo estéril originado por decomposição do granito. O 

acervo final coletado constituiu-se de mais de 120 peças (Pranchas 41 a 50). 
 
No sítio Toca da Paineira estamos lidando, indubitavelmente, com um 
acervo de alta significância científica e com um caráter peculiar: no caso da 
arte rupestre o acervo permanece, por natureza, in loco. Ou seja, o 
processo de salvaguarda desse acervo é mais complexo, pois envolve o 
desenvolvimento de medidas de proteção que contenham os agentes 
naturais e antrópicos que atuam no registro arqueológico (ZANETTINI 
ARQUEOLOGIA, 2007a, p. 27). 
 

O acervo lítico apresentado no relatório final (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 

2007a, p. 38-39) tem predomínio de peças lascadas em quartzo e menor proporção 

em sílex. A grande quantidade de estilhas irregulares oriundas da unidade de 
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escavação indica uma atividade de reativação de gumes de ferramentas de 

percussão, assim como um fragmento de raspadeira localizado em superfície com 

sinais de utilização e retoques. Também há indicação de coleta e reserva de matéria 

prima, assim como de reutilização e reciclagem de ferramentas danificadas. Em 

relação aos vestígios brutos foram identificados percutores/batedores, gravadores 

de incisão e bigornas. Alguns percutores/batedores apresentam marcas de 
 
utilização artística como martelos na elaboração dos motivos de pontos e 
elipses identificados nos painéis rupestres, tendo sido utilizado a técnica de 
picoteamento. (...) Quanto aos gravadores de incisão, tratam-se de 
plaquetas de granito cujas arestas encontram-se desgastadas em 
superfícies convexas ou na forma de bisel duplo, tendo sido empregadas 
para a elaboração de motivos de sulcos largos ou finos das gravuras 
documentadas. Algumas exibiam marcas de esmagamento nas faces, 
indicando uma utilização como base de apoio para maceração de 
pigmentos, coquinho ou sementes, visto que, não apresentam espessura 
suficiente para suportar o impacto de lascamento bipolar de núcleos 
rochosos. Uma dessas peças exibiu vestígios de pigmento vermelho férrico, 
do mesmo tipo identificado em uma pintura documentada na abóbada do 
abrigo. 
 

O resultado das análises do material lítico identificado no sítio apresentou 

possível semelhança com as indústrias líticas consagradas para a região de Rio 

Claro, onde supostamente se localizam os sítios mais antigos do Estado de São 

Paulo. Apontaram, também, a sua utilização como abrigo esporádico, devido a 

vestígios de manchas de fuligem no teto, indicando preparo ou consumo de alimento 

no local. Outra anotação interessante é a presença de grande quantidade de 

fragmentos de coquinhos calcinados na unidade de escavação, podendo indicar 

complemento de dieta, como também fonte de material combustível, permitindo 

queimas mais prolongadas (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2007a). 

A análise do material histórico foi realizada com base nos vestígios do abrigo 

em comparação à edificação arruinada localizada nas proximidades do sítio, 

apontando funções similares, observando-se na unidade habitacional objetos 

associados a esferas do cotidiano e, no abrigo, objetos associados ao transporte de 

alimentos e bebidas (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2007a, p.44 e 50).  
 
Esses pontos levantados nos convidam a efetuar uma reflexão quanto à 
utilização deste abrigo: uma área destinada à elaboração de gravuras e 
pinturas rupestres, atividade esta certamente orientada dentro de alguma 
prática cerimonial, quiçá desenvolvida em período noturno, onde o jogo de 
luz, provocados por fogueiras, incidente sobre o painel rupestre, permitiria 
sua melhor ou distintas visualizações e significados. Durante o dia, 
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conforme a posição do Sol, os reflexos incidentes no abrigo não permitem a 
observação satisfatória dos motivos rupestres, experiência vivenciada 
durante as atividades de documentação e registros no sítio. 
 
A morfologia do abrigo em si, como a sua inserção na paisagem, 
estrategicamente localizado nos contraforte do serrote de Guaripocaba que 
delineia o vale do Jaguari, consagraram esse espaço no imaginário das 
populações humanas, seja em época préhistórica ou moderna quer como 
suporte de caminhos antigos indígenas ou trilhas usurpadas com destino às 
Minas Gerais no período colonial ou mesmo enquanto abrigo e atrativo para 
comunidades evangélicas locais que para ali acorrem na atualidade. 
 

A Zanettini Arqueologia (2007a) ainda propôs ao final do relatório de 

prospecção a intenção em conceber junto ao empreendedor, o "Parque 

Arqueológico da Serra do Guaripocaba", entretanto a intenção não foi concretizada. 

Durante a realização desta pesquisa, em contato realizado via telefone com Marcos 

da Silva Pinto, proprietário do terreno, ele manifestou interesse em desenvolver 

projeto de preservação na área (Comunicação pessoal). 

O cenário ora apresentado é resultado do trabalho de pesquisa empreendido 

por profissionais da arqueologia, que interpretam seus vestígios com base em 

análises ligadas a correntes teóricas. A Musealização do sitio Toca da Paineira, com 

base nos moldes da Sociomuseologia, contempla a junção de múltiplas vozes. 

Portanto, a interpretação acima é apenas uma das que serão base desta proposta. 

Construir uma narrativa que contemple múltiplas vozes não é uma tarefa fácil, 

pois implica estar aberta ao dialogo e compreender, à exaustão, conteúdos diversos 

que fazem parte do patrimônio local. Assim, a seguir, serão apresentados os dados 

levantados no Diagnóstico do Município de Bragança Paulista, cujo trabalho foi 

realizado para compreensão do contexto de inserção do sítio Toca da Paineira. 

 

Diagnóstico do Município de Bragança Paulista 

 
O território de Bragança Paulista está situado na região sudeste do Estado 
de São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Diz a história, que a Expedição de 
D. Francisco de Souza, depois de atravessar o sul de Minas Gerais, 
descobriu o Pico do Lopo, nas imediações da atual cidade de Vargem, e ali 
acampou. Esta é a primeira notícia que se tem de alguém ter pisado em 
terras Bragantinas. Anos depois, em 1.725, Bartolomeu Bueno da Silva ( o 
segundo Anhanguera ) percorreu a região bragantina e, com a descoberta 
de ouro no centro do país, aqui ficou sendo passagem obrigatória dos 
aventureiros das Entradas e Bandeiras (THOMAZ, 2010, sem p.). 
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A história oficial de Bragança Paulista tem início com a passagem de 

conquistadores pela região bragantina, tendo o município seu marco pela construção 

da Capela em louvor a Nossa Senhora da Conceição devido à promessa de Ignácia 

da Silva Pimentel pela cura de seu marido Antônio Pires Pimentel e, em seu redor, 

começou a surgir um pequeno povoado por volta de 1763. Assim, a história local se 

inicia com a colonização, sendo o nome do município atribuído à Casa Bragança, 

dinastia reinante em Portugal em meados de 1640, ou ainda, a um português de 

nome Bragança, que era dono de um rancho para abrigar tropeiros. 

Isso demonstra um afastamento dos primeiros ocupantes das terras da região 

– os indígenas – os quais deixaram a marca de sua existência em objetos e locais 

específicos e, entretanto, continuam desconhecidos. 

O Museu Municipal Oswaldo Russomano (MMOR37) abriga parte dessa 

história desconhecida, mas a localização do acervo indígena no subsolo do prédio, 

acessado depois da apresentação suntuosa da "história oficial", demonstra o lugar 

coadjuvante que a arqueologia e o imaginário indígena ocupam nesse município. 

Essa situação reforça a questão das evidências indígenas serem associadas a um 

passado primitivo a ser superado, em um Estado que se afirmava pólo 

desenvolvimentista. Entretanto, o museu mostra que entre suas três mil relíquias 

estão objetos que retratam a época dos barões de café, os constitucionalistas, a 

ocupação indígena do Guaripocaba, a escravidão e a 2ª Guerra Mundial, 

demonstrando uma tímida tentativa de reconhecimento. 

O MMOR foi idealizado em 1951, pelo ex-vereador Saturnino Pacitti  e 

aprovado pela Lei n°. 166, de 24 de outubro de 1953, que também criou a Biblioteca 

Pública Municipal. Sua inauguração aconteceu em dezembro de 1966, e na década 

de 80 instalou-se definitivamente no prédio atual, construído em 1896, por 

empreiteiro italiano, para ser residência do Cel. Afonso Olegário Ferreira Pinto e sua 

esposa D. Maria Salomé de Leme Ferreira. A casa é símbolo do esplendor do ciclo 

do café na região bragantina. 

Essa configuração faz parte do cenário descrito por Wichers (2011, p. 120) no 

qual destaca que, no período de 1950 e 1970, 53 museus foram criados; destes, 

                                            
37  Sigla que adotaremos para citar o museu no decorrer do capítulo. 
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uma pequena porcentagem registrava arqueologia como acervo. Para a autora, 

mencionando MISAN (2005), as coleções desses museus caracterizam-se por 

representarem um universo das elites locais, marcadas pela priorização do universo 

da burguesia e a exclusão das demais esferas da comunidade da cidade, como a de 

negros, indígenas, caipira, imigrantes e migrantes. 

Na página do Portal de Bragança Paulista o MMOR é apresentado como 

símbolo do patrimônio do município que se destaca por ser de tradição histórica e 

cultural, desde os tempos coloniais e se diferenciando por ser a cidade de onde 

saíam as tropas. E, no tempo do Império, por ser a cidade querida e agraciada por 

Dom Pedro II. Seu acervo é de aproximadamente 3.000 peças, 
 
Ao visitá-lo, as pessoas voltam ao passado, identificam a história local em 
contato com períodos de importante mudança cultural e tecnológica, como o 
período imperial, a escravidão, a segunda guerra mundial e a revolução de 
32  
No Museu pode-se ainda ver: objetos da arte-sacra, máquinas fotográficas, 
relógios, TVs e rádios de época, fotografias do acervo histórico, objetos dos 
combatentes, além de peças que retratam o ambiente doméstico e a moda 
antiga, além de artesanato e artefatos indígenas. (Portal Bragança Paulista, 
2013) 
 

O Museu abriga, ainda, uma área aberta e salão para exposições temporárias 

e realização de oficinas, além de obras do escultor Bragantino Domingos Antonio 

Vicchiatti. 

A sala dedicada aos artefatos indígenas abriga, entre os objetos 

arqueológicos, uma canoa indígena, peça rara na história da arqueologia brasileira, 

localizada em 1998, em um banco de areia no rio Jaguari no próprio município. 

Estudos realizados no artefato apontaram técnicas de confecção indígena e uma 

datação de 250 anos. 
 
Uma canoa indígena de madeira entre 250 e 300 anos, por enquanto a mais 
antiga encontrada até hoje no Brasil, é um dos objetos que estão sendo 
identificados pelo Laboratório de Anatomia da Madeira do Departamento de 
Ciências Florestais e o Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena) da 
Escola Superior de Agricultura (Esalq/USP), em Piracicaba (SP). 
 
O processo de identificação da embarcação, encontrada há nove metros de 
profundidade no Rio Jaguari, em Bragança Paulista, faz parte da primeira 
etapa de estudos de uma equipe multidisciplinar que visa a caracterização e 
o conhecimento do patrimônio histórico náutico. 
 
Os pesquisadores da Esalq analisaram a idade do tesouro arqueológico 
encontrado por meio de medições da idade de sua madeira, a araucária. 
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Além da canoa, foram encontrados ainda tacapes, lanças utilizadas para 
pegar peixes e outros objetos indígenas (MENEZES, 1999, sem p.). 
 

Em 2006 foi divulgada a localização de outro exemplar, no mesmo rio Jaguari, 

entre as cidades de Vargem (SP) e Extrema (MG). Essa canoa foi estudada por 

pesquisadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais - Nepam da Unicamp, 

mas não foi removida, foi envolvida em tela de náilon e colocada novamente no 

fundo do rio, obedecendo a critérios internacionais de conservação (TEGA, 2006).  

A visita ao MMOR contribuiu para compreensão desse contexto, sendo 

possível verificar que apesar de existir ali um acervo arqueológico referente às 

pesquisas locais, não há informação sobre seu desenvolvimento. Nesse sentido, 

Wichers (2011, p. 318) defende que as instituições devem criar protocolos de 

princípios básicos de documentação de coleções e informações a serem recebidas 

juntamente com os acervos, assim como parâmetros básicos de acondicionamento, 

garantindo a preservação efetiva do patrimônio e de suas informações primárias. 

As únicas informações recebidas sobre o acervo indígena exposto no museu 

estão baseadas nos painéis e folhas de papéis expostos nas paredes ou ao lado dos 

objetos. Os funcionários da instituição desconhecem detalhes referentes à 

localização da canoa e indicam procurar pelo arqueólogo responsável para maiores 

esclarecimentos, desconhecendo por completo a existência do sítio Toca da 

Paineira. No entanto, demonstraram total atenção com a pesquisa, contribuindo com 

a disponibilização da biblioteca e completa acolhida com relação a projetos de 

inclusão do patrimônio arqueológico no referencial cultural da cidade.  

No início, a intenção era refletir sobre a musealização da arqueologia como 

forma de socializar o conhecimento adquirido com as pesquisas no sítio 

arqueológico Toca da Paineira para a população local. No entanto, com o 

levantamento dos dados e conhecendo melhor Bragança Paulista foi possível 

verificar que o fato do conhecimento arqueológico ser desconhecido, exilado, não 

era o único ponto desfavorável no campo patrimonial no município. Outros 

seguimentos patrimoniais estavam à margem das manifestações culturais do 

território, não por falta de iniciativas, mas por falta de espaço e de conhecimento 

sobre a forma de condução desse processo. 



318 

 

Esse fato foi comprovado na participação realizada na Conferência Municipal 

de Cultura, realizada nos dias 9 e 10 de agosto de 2013, na qual a comunidade 

presente pôde explorar suas expectativas, discutí-las e enumerá-las. Porém, muito 

ainda há por ser feito. 
 
O homem, antes entendido como público passivo, passa a ser tomado como 
um grupo social culturalmente identificado com quem o museu quer 
dialogar. O objeto, até então compreendido como as coleções, tornou-se 
mais abrangente na expressão das referências patrimoniais ou do 
patrimônio integrado. O cenário, tradicionalmente um espaço 
institucionalizado, ultrapassou as paredes do museu e passou a constituir 
um território de intervenção" (CÂNDIDO, 2011, p. 56). 
 

Essa passagem contribui com a reflexão sobre toda a cena cultural da cidade 

de Bragança Paulista, suas preocupações e iniciativas. Analisando-as, é possível 

verificar que estas questões estão presentes no interior dos indivíduos ou de grupos 

específicos. O que falta é uma união dessas iniciativas, uma troca de informações, 

um trabalho que agregue vários olhares em torno de um objetivo comum. 

Diante disso, optamos por ressaltar a Conferência Municipal de Cultura, 

desenvolvida pela Prefeitura de Bragança Paulista e o Projeto Memórias Vivas 

Bragantinas, ambos com diferentes atuações no município e que consideramos duas 

importantes iniciativas, as quais passam a ser analisadas: 

 

1ª Conferência Municipal de Cultura de Bragança Paulista 

A participação na 1ª Conferência Municipal de Cultura de Bragança Paulista 

foi de grande relevância para esta pesquisa, pois permitiu conhecer e participar das 

discussões sobre o que o município, entendido como sociedade civil e governo, 

juntos, vêem sobre seu panorama cultural. Esse evento teve como objetivo principal 

o esclarecimento e a discussão de temas para elaboração de propostas de políticas 

públicas culturais a serem inclusas no Plano Municipal de Cultura dos próximos 

anos, através da participação de agentes e atores culturais do município, a fim de 

garantir um plano que valorize a diversidade cultural e, posteriormente, a sua 

adesão ao Sistema Nacional de Cultura. 

A Conferência foi aberta com palestra de Frederico Roth, consultor da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) do 
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Ministério da Cultura que apresentou o tema geral do evento 'Uma política de Estado 

para a cultura: desafios do Sistema Nacional de Cultura (SNC)' e suas várias etapas. 

Os debates foram organizados em quatro grandes eixos: 

Eixo 1- Implementação do Sistema Nacional de Cultura, com foco nos 

impactos da emenda constitucional do SNC na organização da gestão cultural e na 

participação social nos três níveis de Governo (União, Estados/Distrito Federal e 

Municípios); 

Eixo 2- Produção simbólica e diversidade cultural, com foco no fortalecimento 

da produção artística e de bens simbólicos e da proteção e promoção da diversidade 

das expressões culturais, com atenção para diversidade étnica e racial; 

Eixo 3 - Cidadania e direitos culturais, com foco na garantia do pleno exercício 

dos direitos culturais e consolidação da cidadania, com atenção para a diversidade 

étnica e racial; 

Eixo 4 - Cultura e desenvolvimento, com foco na economia criativa como uma 

estratégia de desenvolvimento sustentável. 

De acordo com os assuntos apresentados de forma detalhada na palestra 

inicial, cada participante escolheu seu respectivo eixo para discussão e contribuiu 

com propostas gerando um documento por eixo. Em seguida, cada eixo apresentou 

suas propostas em plenário, as quais foram discutidas em conjunto e produzindo ao 

final a redação de um único texto, com todas as propostas para elaboração do Plano 

Municipal de Cultura para o município. Essas propostas elaboradas passarão pelo 

Conselho Municipal de Cultura para homologação, podendo ser alteradas, até sua 

publicação na Imprensa Oficial do Município. 

Conforme os nossos objetivos foi escolhido para a participação efetiva o eixo 

2 que tinha como subitens: 

* criação, produção, preservação, intercâmbio e circulação de bens artísticos 

e culturais; 

* educação e formação artística e cultural; 

* democratização da comunicação e cultura digital; 
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* valorização do patrimônio cultural e proteção aos conhecimentos dos povos 

e comunidades tradicionais. 

O objetivo foi discutir a raiz da questão cultural, sua formação, 

desenvolvimento e consolidação no campo social. Dessa maneira foi possível 

conhecer quais eram as perspectivas de cultura e os encaminhamentos possíveis 

para seus diversos seguimentos. 

Destaca-se, analisando os documentos-base produzidos para conduzir os 

debates, que a arqueologia e toda a história construída com suas pesquisas e 

trabalho continua relegada ao campo das memórias exiladas, pois citam a 

preocupação com a reparação de injustiças históricas cometidas contra os grupos 

indígenas e negros através da promoção e proteção dos valores e modos de viver, 

fazer e criar. Porém, em nenhum momento foi questionado como esse objetivo seria 

alcançado ou sequer que um caminho poderia ser a arqueologia presente no 

município, por meio de ações singulares ou pontuais. 

Nas três horas de discussão estabelecida para os eixos, ficou clara uma 

preocupação com a valorização de artistas e artesãos do presente, com a cultura 

gerada na atualidade, esquecendo-se dos fragmentos perdidos no solo ou no 

subsolo do museu. Nenhum dos mais de 25 participantes do debate deste eixo sabia 

do desenvolvimento de pesquisas arqueológicas no município, e muito menos a 

existência dos sítios arqueológicos ou vestígios tão importantes não só para a 

história local como para a estadual e até mesmo a nacional. Afinal, estão localizados 

ali talvez os únicos exemplares de canoas indígenas do Brasil em estado de 

preservação avançado, sendo um deles datado de cerca de 250 anos, segundo 

dados apresentados nas placas indicativas do museu. 

Nesse sentido, nossa sugestão de proposta foi: - promover ações de pesquisa 

e socialização/comunicação que visem ampliar o conhecimento histórico e/ou 

arqueológico do município garantindo sua integração à identidade local e à 

preservação do patrimônio, com o objetivo de possibilitar conhecimento e exploração 

do tema. 

A avaliação geral da situação mostra que muito ainda deve ser investido pelos 

arqueólogos e pesquisadores da área no município para que este quadro de 
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desconhecimento e, por conseguinte, de não preservação, descaso e destruição dos 

patrimônios arqueológicos, seja alterado. A visão atual da comunidade é muito vaga 

sobre o que é e qual o propósito da arqueologia. E isso, infelizmente, não é um caso 

isolado: é recorrente em muitos municípios paulistas. 

É necessário destacar, ainda, outros dois pontos polêmicos durante a 

realização do evento: a questão da composição da comunidade, na qual grupos 

afrodescendentes buscam afirmar sua posição enquanto participantes da história 

social; e a complexa identidade com as festividades do carnaval, indicada como 

principal vilã na falta de verbas para a realização de eventos culturais no município. 

 

Projeto Memórias Vivas Bragantinas 
 
A identidade, a memória social, o meio ambiente e patrimônio cultural 
material e imaterial de uma comunidade são os elementos culturais 
fundamentais para a compreensão da história local. Nossa identidade se 
estabelece a partir do jeito como nos apropriamos desse patrimônio, 
―vivendo-o‖, e é por meio dessa identidade que nos localizamos perante o 
mundo (Memórias Vivas Bragantinas, 2013, sem p.). 
 

A página do projeto na internet apresenta que a ideia é despertar na 

população um novo relacionamento espacial e temporal através de oficinas de 

desenho e fotografia, curso de produção audiovisual, curso de formação para 

professores, exposição de arte, intervenções artísticas e produção de 

documentários, com objetivo de resgatar a memória e o patrimônio cultural da 

cidade.  

Na primeira fase do projeto, crianças e jovens puderam participar de oficinas 

de desenho e de fotografia, como forma de desenvolverem o olhar sobre a questão 

da memória e do patrimônio. O acervo elaborado foi base para exposição, com 

mesmo nome, montada no Mercado Municipal em junho de 2013. 
 
Qual a sua relação com o patrimônio de Bragança? De que maneira você se 
sente parte desse patrimônio? Essas e outras perguntas irão provocar os 
visitantes da Exposição Memórias Vivas Bragantinas (...) A mostra integra o 
Memórias Vivas Bragantinas, projeto que atua no resgate do patrimônio 
cultural da cidade por meio de experiências nas linguagens das artes 
visuais e audiovisuais(...) A mostra reunirá, em diferentes pontos do 
Mercado, instalações divertidas e interativas que buscarão ampliar o olhar e 
a sensibilidade dos visitantes sobre os vários aspectos do patrimônio, da 
história e da memória da cidade. Também estarão expostos os resultados 
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das oficinas de desenho e fotografia promovidas pelo projeto (...) Todos 
serão convidados a participar com depoimentos e a interagir com as obras, 
deixando verdadeiramente viva a reflexão sobre a construção do patrimônio 
do município. (...) Os pequenos reuniram fotografias de suas próprias 
histórias e desenharam sobre imagens antigas de Bragança Paulista. 
Refletiram sobre as transformações provocadas pela passagem do tempo e 
imaginaram, desenhando, possibilidades de futuro. Já os jovens (...) 
exploraram diferentes ruas do Jardim da Fraternidade, buscando registros 
poéticos e uma observação mais cuidadosa de diferentes ângulos que 
compõem o patrimônio da cidade e sua vida contemporânea (Memórias 
Vivas Bragantinas, 2013, sem p.). 
 

Outras iniciativas do projeto apresentadas na página, foram: 1) "Eu sou 

patrimônio cultural", no qual a intervenção do artista Gustavo Godoy buscava por 

memórias dos bragantinos ou moradores em troca de camiseta com nome da 

intervenção, afirmando que as pessoas também são patrimônios; 2) "Plano Diretor", 

que consistia na elaboração de placas com reprodução de partes do texto do Plano 

Diretor do Município, colocadas em prédios históricos aparentemente deteriorados 

com objetivo de reativar o olhar sobre o patrimônio histórico, as políticas de incentivo 

e o interesse da população para o assunto, comparando o texto com o que 

realmente acontece. A intervenção causou desconforto nas autoridades locais pela 

divulgação do não cumprimento de algumas das orientações expostas fato que se 

tornou público através da mídia local. 

O projeto Memórias Vivas Bragantinas é realizado pela Com Tato Agência 

Cultural, em conjunto com a Edith Cultura e conta com o patrocínio da TE 

Connectivity38, o apoio da Prefeitura de Bragança Paulista, da Secretaria Municipal 

de Educação, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Secretaria de 

Estadual da Educação e faz parte do Programa TE Conexões Culturais. 

Essa iniciativa demonstra que parcelas significativas de instâncias do 

município de Bragança Paulista estão dispostas a refletir, discutir e construir projetos 

em prol da Preservação da Cultura, Patrimônio e Identidade locais, podendo ser 

parceiras importantes nos projetos de socialização do Patrimônio Arqueológico e no 

desenvolvimento de ações de Musealização da Arqueologia. 

 

Patrimônios Culturais e Atrativos Turísticos 

                                            
38 Empresa particular de Tecnologia. 



323 

 

Os dados apresentados a seguir foram extraídos da página da Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo do Município de Bragança Paulista na internet 

(http://www.culturaeturismobp.com/): 

 Colégio São Luiz 

Construído no final do século XIX, o Teatro Carlos Gomes, mais tarde Colégio 

São Luiz, será restaurado e reformado pela Prefeitura da Estância Climática de 

Bragança Paulista. O projeto executivo está em andamento. Para elaborá-lo foi 

contratada a Fundação para a Pesquisa Ambiental (FUPAM), entidade ligada à área 

de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente e conveniada à Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). 

 Matadouro 

O Matadouro Municipal foi inaugurado em 25 de abril de 1925 com a benção 

do prédio pelo Pe. Luiz Gonzaga dos Santos Pereira, Vigário-Coadjutor de 

Bragança. Durante o triênio de 1926 – 1928, são introduzidos pela Prefeitura 

diversos melhoramentos necessários ao seu perfeito funcionamento e também ao 

seu embelezamento. O Matadouro, marco que deu origem ao nome do Bairro do 

mesmo nome, funcionou regularmente até a última década de 60, quando teve suas 

atividades definitivamente encerradas.  

Por vários anos o prédio ficou em total abandono e à mercê do tempo. A partir 

de 1972 passou a ser utilizado como sede de agremiações recreativas, o que 

propiciou o seu não desaparecimento total da paisagem urbanística do tradicional 

Bairro. Entretanto, nada impediu que seu aspecto passasse a sofrer 

descaracterização. 

Esse espaço foi uma das reivindicações da população para realização de 

atividades de cultura durante as reflexões da Conferencia Municipal de Cultura. 

 Lago do Taboão  

Cartão Postal da cidade, o lago do Taboão é considerado um belo lugar e 

uma grande área de lazer da cidade com pista de cooper, quadra de areia, quadra 

de basquete e playground. Em torno do lago o turista encontra diversas opções de 

http://www.culturaeturismobp.com/
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bares, restaurantes, lanchonetes com diversificada oferta gastronômica, bem como 

música ao vivo e Karaokê. 

 Centro de Artesanato  

Pavilhão onde cerca de cem artesãos expõem seus produtos que variam de 

peças decorativas, tear, diversas técnicas de pintura em madeira, telas em óleo, 

brinquedos, bijuterias e muito mais. 

E, aos sábados, no mesmo local, há o Espaço Rural, com produtos orgânicos, 

mel, geléias, legumes, frutas e verduras fresquinhas, direto do produtor.  

Jardim Público - Parque Dr. Luiz Gonzaga da Silva Leme  

Jardim com extensa área verde e de lazer. Possui coreto, playground e 

bancos de jardim. O local possui diversas espécies de plantas e árvores centenárias. 

 Museu Municipal Oswaldo Russomano  

Possui parte do acervo histórico e cultural da cidade de Bragança Paulista e é 

composto por mais de 3000 peças. São peças pessoais de grandes nomes da 

história do município e objetos que retratam a época dos barões de café, os 

constitucionalistas, a ocupação indígena do Guaripocaba. Em seu acervo 

encontram-se louças, instrumentos musicais, objetos da antiga estrada de ferro e 

obras de arte sacra e também oferecem espaço para realização de exposições 

temporárias. 

 Museu do Telefone 

A Companhia Rede Telefônica Bragantina teve papel fundamental na história 

da telefonia. Bragança Paulista foi uma das primeiras cidades a ter serviço telefônico 

do Brasil. Graças a Gabriel Silveira Vasconcelos, responsável pela primeira ligação 

interurbana do Estado de São Paulo. Com o objetivo de preservar as peças, 

equipamentos e objetos da extinta Companhia, o museu tem em seu acervo 60 

peças, entre elas várias curiosidades como o calculógrafo para ligações interurbanas 

e o telégrafo policial. O prédio é patrimônio cultural construído em 1907. 

 Represa Jaguary  
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Formada pelos rios Jaguary e Jacareí, são 50 km² de água límpida 

circundada por montanhas e uma natureza exuberante. É ponto de encontro dos 

participantes de esportes náuticos, pesca e natação. A represa possui pousadas, 

marina e camping para receber os turistas. 

 Montanha Leite Sol  

O acesso à Montanha Leite Sol é pela Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira 

que une Bragança à cidade de Itatiba. Em parte da Serra da Mantiqueira, a 

montanha fica a 1.125m de altitude e de seu pico pode-se ter uma vista maravilhosa 

da cidade de Bragança. O local é patrimônio ecológico da cidade e considerado 

perfeito para caminhadas e escaladas. 

 Montanha do Guaripocaba  

Local muito visitado pelos adeptos de escalada e apreciadores das belezas 

naturais, a Montanha do Guaripocaba fica na Variante Hermenegildo de Oliveira que 

liga Bragança à rodovia Fernão Dias e tem altura de 1200 metros encantando aos 

turistas com sua vista privilegiada. O local é excelente para as trilhas e palco do 

esporte de aventura Down Hill que acontece todos os anos. 

Importante ressaltar a presença do Sítio Rupestre Toca da Paineira neste 

local, e como podemos observar o conteúdo histórico e arqueológico não é 

reconhecido.  

 Aeroclube de Bragança Paulista  

Fundado em 1940, o Aeroclube de Bragança Paulista é hoje um dos 

aeroclubes que mais forma pilotos e mantém uma posição de respeito e destaque no 

meio da aviação civil no Brasil. 

 Praça Raul Leme - Praça central da cidade  

Praça central da cidade onde se encontra a Igreja Catedral. É um lugar onde 

acontecem várias atrações durante o ano, principalmente no mês de julho, quando 

ocorre o Festival de Inverno e, no mês de dezembro, durante a programação cultural 

de Natal. Em dezembro há também a iluminação da Catedral tornando a praça Raul 

Leme uma ótima opção de lazer. 

 Catedral 
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A arquitetura arrojada foi concebida aos moldes do consagrado arquiteto 

Oscar Niemeyer. Com estilo moderno, a Igreja possui cobertura de cimento e, no 

seu interior, destacam-se os quinze painéis da Via-Sacra, que retratam a época da 

ditadura militar, momento em que o país se encontrava quando foram 

confeccionados. 

 Igreja do Rosário 

Com vitrais artísticos e decoração interna ricamente adornado, o prédio é 

tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 

(Condephac) e há grande procura para a realização de cerimônias de casamentos e 

batizados. 

 

Uma iniciativa que deve ser mencionada é a inserção do Município no roteiro 

turístico do Programa Roda São Paulo, como Rota Cultural, por meio da parceria 

entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, no ano de 2013. 

O Roda SP é um programa itinerante, que percorre diversas regiões do 

Estado ao longo do ano acompanhando os grandes fluxos de turistas em festas, 

eventos e férias escolares. A visitação é feita com ônibus confortáveis e os roteiros 

desenhados para otimizar a visitação aos atrativos das cidades. O visitante pode 

embarcar e desembarcar quantas vezes quiser, permanecendo nos pontos turísticos 

pelo tempo que desejar pagando um valor acessível pelo dia do passeio. A 

divulgação foi feita pela internet. 

O desconhecimento e conseqüente desvalorização da história, realidades e 

identidades locais permitem que uma história dos vencedores seja sempre exaltada. 

Diante dessas perspectivas, será que somos levados a refletir sobre a participação 

dos museus nesse contexto? Acredito que esta pergunta nos auxilia na estruturação 

de uma proposta que seja inclusiva e questionadora dessa realidade. 

O município demonstra o desejo em estar dentro desse mote cultural de 

divulgar sua cultura, valorizando ações locais, e esse anseio deve ser a propulsão 

da proposta de musealização da arqueologia; não como essencial, mas como parte 

de um todo que compõe essa gente que constrói e reconstrói Bragança Paulista. O 
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desejo de valorização da cultura é base para inserção de questões de formação 

desse patrimônio arqueológico e identitário mas que não se conhece. 

 

A Definição da Proposta 

 

Com base no contexto apresentado anteriormente, a elaboração da proposta 

deveria seguir uma linha capaz de abranger essa gama de interesses e 

necessidades observadas ao longo do trabalho, dentro das perspectivas da 

Sociomuseologia, orientadora da pesquisa. 

Assim, voltou-se o olhar para a compreensão do Museu Integral e suas 

possibilidades. O termo Museu Integral foi oficializado na Declaração da Mesa 

Redonda de Santiago do Chile, organizada pelo ICOM e pela UNESCO, em 

Santiago, no ano de 1972, e destacou a importância do engajamento social dos 

museus, buscando a qualificação profissional e propostas éticas, tornando a 

Declaração uma das matrizes da teoria museológica (SCHEINER, 2012).  
 
Um dos resultados mais importantes a que chegou a mesa-redonda foi a 
definição e proposição de um novo conceito de ação dos museus: o museu 
integral, destinado a proporcionar à comunidade uma visão de conjunto de 
seu meio material e cultural (PRIMO, 1999, p. 114). 
 

A Declaração afirma que os museus devem intensificar seus esforços na 

recuperação do patrimônio cultural, para fazê-lo desempenhar um papel social, 

modernizando as técnicas museográficas e estabelecer uma comunicação mais 

próxima entre o objeto e o visitante, sem que isto implique na utilização de técnicas 

e de materiais dispendiosos e complicados, que poderiam conduzir o museu a um 

desperdício incompatível com a situação dos países latino-americanos.  

As ações devem abranger tanto o meio urbano quanto o rural, servindo para 

reflexão dos problemas sociais, como difusor de conhecimentos técnicos e 

científicos e como agente de educação permanente, criando sistemas de avaliação 

que lhes permitam determinar a eficácia de sua ação em relação à comunidade 

(PRIMO, 1999).  
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Essa perspectiva, associada à compreensão de que a musealização da 

arqueologia busca compreender o TERRITÓRIO PATRIMONIAL e a REALIDADE 

ARQUEOLÓGICA a ser musealizada (WICHERS, 2011), aqui compreendido pelo 

Diagnóstico do Município de Bragança Paulista e o contexto do sítio Toca da 

Paineira, respectivamente. Destaque às suas NARRATIVAS como constituintes das 

identidades e construtoras das memórias sociais, as quais são a base dessa 

proposta: um MUSEU DE PERCURSO, que abrace os pontos culturais do município 

e insira nesse cenário a história indígena presente, mas desconhecida.  

O Museu de Percurso se enquadra dentro dos conceitos da Nova Museologia, 

no qual o processo museológico extrapola o edifício museu, e se apropria da 

perspectiva territorial, estabelecendo laços mais estreitos com a comunidade e 

valorizando as diferentes dimensões da herança cultural. Entretanto aponta um 

desafio, pela complexidade de sua definição conceitual. 

A inserção do sítio arqueológico e seu contexto como pontos integrantes 

desse museu, torna-o acessível ao público, contribuindo com a socialização dos 

conhecimentos provenientes de seus estudos e sua conseqüente preservação. Por 

sua vez, a preservação é entendida como uso qualificado, objetivando contribuir com 

o desenvolvimento das comunidades, estando assim em conformidade com os 

preceitos da Sociomuseologia (MORAES, 2009). 

Desse modo, a proposta busca apresentar um museu descentralizado, 

alcançando diversos pontos do município, trazendo sua história e sua identidade 

mais próximas aos cidadãos, expandindo os muros do museu, alcançando não só os 

próprios museus, mas os prédios históricos, parques, artesanatos, iniciativas 

culturais, partes identitárias do município, até o sítio arqueológico Toca da Paineira e 

o local onde foi encontrada a canoa, a ele vinculado, localizado na área rural e 

periférica da cidade. 

Como o objetivo aqui é uma proposta de Musealização da Arqueologia para 

sítio rupestre, optou-se por destacar, dentro desse Museu de Percurso proposto, os 

pontos em que os registros rupestres e a arqueologia estão presentes. Assim, a 

seguir, será apresentada a proposta especifica para estes pontos. 
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A Musealização da Arqueologia 

 
Esse sítio, ele é fantástico, do ponto de vista da história da região, acho que 
pro bragantino que tem essa sensação de querer conhecer mais sobre seu 
passado isso aqui nos dá uma dimensão de antiguidade fantástica. Então 
acho que a gente vai ter que aproveitar bem esse sítio, amarrar com o 
conhecimento dessa região do Guaripocaba, que é sempre bom lembrar 
que aqui no Guaripocaba também foram encontradas a canoa que está no 
museu39, com mais alguns artefatos de madeira, coisas assim raríssimas e 
agora isso começa a ter uma dimensão bem maior40. 
 

Essa explicação do arqueólogo Gilson Rambelli em relação ao sítio destaca 

muito bem o ponto de partida para a elaboração da proposta museológica a ser 

realizada. Ela demonstra uma interpretação arqueológica, associada a uma leitura 

sensível desse contexto, ou seja, abre portas para uma musealização além do sítio 

arqueológico, integrando-o a outros fatos regionais (a localização da canoa) e sua 

inserção em uma instituição local, no caso o Museu Municipal Oswaldo Russomano. 

 

1) Tema e conceito gerador 

Título: Os caminhos de Bragança Paulista: Personagens e História 

O contexto observado no município de Bragança Paulista revelou que a 

presença indígena na região foi marcante, abrangendo vestígios importantes e raros 

para a arqueologia paulista e, também, nacional. Porém, essa parte da história foi 

esquecida, dando espaço para a história da Bragança agraciada por Dom Pedro II e 

morada dos barões do café, onde foi realizada a primeira comunicação via telefone 

para demonstrar a grandeza e o desenvolvimento da cidade. Esse contexto foi o 

caminho histórico percorrido por muitas outras cidades do interior do Estado de São 

Paulo, mas a arqueologia e os conhecimentos gerados por suas pesquisas podem 

contribuir para mudar esse quadro. 

Essa mudança no caminho histórico permite a observação da presença de 

outros personagens que fizeram parte dessa história e deixaram suas marcas 

impressas na rocha, nos vestígios enterrados ou submersos dentro do município. 

                                            
39

  Museu Municipal Oswaldo Russomano. 
40

  A citação é parte de entrevista concedida durante as ações de resgate arqueológico realizadas pela Zanettini 
Arqueologia (2007a), como uma das atividades de divulgação desse conhecimento. 
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Assim, o conceito gerador envolve os caminhos percorridos e os personagens 
presentes na história do município.  

 

2) Argumentos Científicos e Patrimoniais 

Partindo dessa perspectiva, era necessário propor uma temática que 

permitisse refletir sobre essa parte da história, seus personagens, suas 

características, sua presença, o porquê de os caminhos históricos terem levado à 

configuração atual, as tensões e conflitos presentes, bem como as suas 

conseqüências.   

Esse não é um tema simples e, para garantir que o visitante faça sua própria 

interpretação desse cenário, é necessário apresentar vários caminhos, permitindo 

escolhas. Portanto, se para chegar a uma compreensão dessa história é necessário 

escolhas, para chegar ao sítio é necessário percorrer também um caminho, no qual 

o visitante possa escolher qual tema dessa história quer questionar primeiro. A idéia 

é que o visitante tenha curiosidade para voltar, caso em uma única visita não tenha 

tempo ou possibilidade de percorrer todos eles. 

O interesse nessa forma de conduzir a visitação surgiu da experiência em 

visitar museus com grandes acervos, quando o tempo não permitia a visita em um 

único dia e a curiosidade em entender e ver mais sobre o conteúdo exposto 

despertava a vontade de voltar. 

Neste caso o acervo não é tão grande, porém as questões e reflexões a partir 

dele sim. Que patrimônio é este? Em que ele se destaca em relação a outros? 

Existiu uma finalidade para ele? O que ele significa para mim? Estes são apenas 

alguns apontamentos que levaram a elaborar uma proposta neste caminho... 

Assim, essa proposta, de acordo com Wichers (2010) teria que abranger uma 

expografia in situ, ou seja, na própria área do sítio arqueológico e utilizando de sua 

carga simbólica como veículo para contextualização. Os discursos expositivos 

seriam organizados por temas integradores e questionadores/reflexivos sobre o 

passado indígena, tendo como lógica expográfica a exposição exógena, ou seja 

definidas a partir do objeto, no caso o contexto arqueológico em si. O arranjo seria 
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contextual ao tema, com linguagem que permitisse 'visitar o passado' como forma de 

compreender o presente. 

 

3) Justificativa 

De acordo com Wichers (2011, p. 254) a ampliação dos referências 

patrimoniais objetiva a construção de um diálogo com a sociedade, favorecendo 

processos de apropriação/desconstrução/construção do conhecimento gerado pela 

pesquisa arqueológica por meio da inserção desses referenciais no patrimônio 

cultural da população envolvida, vencendo o estranhamento a esses vestígios, 

dotando-os de significado. 

Nesse caso, a inserção do sítio arqueológico e local onde foi localizada a 

canoa, num circuito maior do patrimônio, como o Museu de Percurso, além de 

favorecer esse processo de apropriação/desconstrução/construção, possibilita a sua 

ressignificação e conservação. 
 
O perigo maior que paira sobre um bem cultural é a sua própria morte ou 
deteriorização. Compreendendo a preservação cultural como um esforço 
deliberado para o prolongamento da vida do bem, com ênfase nas 
informações de que ele é suporte, fica bastante claro que o sentido da 
preservação está na dinamização (ou uso social) do bem cultural 
preservado (CHAGAS, 2006, p. 112). 
 
 

4) Objetivos 

A proposta tem como objetivo a socialização/democratização do sítio rupestre 

Toca da Paineira e de seu contexto arqueológico, sob uma ótica ampla que promova 

reflexão sobre os caminhos históricos que levaram o município à sua configuração 

atual, as tensões e conflitos presentes no decorrer deste caminho e suas 

conseqüências. 

 

5) Roteiro Temático 

O roteiro temático proposto abrange vários caminhos. Cada caminho é 

norteado por um tema reflexivo diferente, tendo em seu percurso vários pontos 

denominados "Estação do Conhecimento", no qual se destacaria um assunto 
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específico dentro deste tema maior, independente dos demais, porém, 

complementares no conjunto. 

Caminho 1) Os primeiros personagens: Costumes, hábitos, realidade 

A proposta é discutir sobre quem eram estes indivíduos, o que eles faziam, 

onde habitavam, como conviviam, o que comiam, quais eram seus utensílios. 

Caminho 2) A cena: questionamentos em torno de sua existência , 
desaparecimento, e memória 

A proposta é examinar a relação dos indivíduos com os "descobridores", ou 

seja, o porquê eram tidos como primitivos e os descobridores como civilizados, as 

mudanças de hábitos e suas conseqüências.  
 
A lição que quero apreender em Mario de Andrade é aquela que insinua que 
não é ocultando o conflito e fechando os olhos para as guerras que se 
alcança a paz (CHAGAS, 2006, p. 36). 
 

Caminho 3) Caminhos cruzados: a relação hoje com tais vestígios 

A proposta é investigar suas marcas, o que os indivíduos deixaram e o que 

permaneceu, o que foi esquecido, como é localizado e estudado hoje pelos 

arqueólogos e como era no passado, apresentando as diferenças de olhares a partir 

das correntes teóricas. 

Caminho 4) Ampliando as fronteiras: a inserção de Bragança Paulista no 
cenário rupestre estadual 

A proposta é pôr em discussão a cena rupestre paulista, trazendo as 

diferenças dos sítios e das unidades geomorfológicas. 

O sítio: Uma interpretação 

Na área própria do sítio destacar a cena rupestre hoje, as marcas deixadas 

por essa presença indígena e atual, discutindo preservação/conservação do 

patrimônio. 

 

6) Croquis de Espacialização 
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Por se tratar de uma espacialização ampla e complexa, demandando a 

participação de profissionais especializados e estudos detalhados, optou-se pela 

descrição conceitual dessa espacialização. 

 

7) Descrição Expográfica 

Essa opção de vários caminhos é decorrente de necessidades físicas e 

estruturais do local, pois o sítio está situado em meia encosta de vertente íngreme, o 

que dificulta a subida e o acesso dos visitantes. Nesse sentido, com auxílio de 

profissionais da arquitetura e urbanismo, poderiam ser desenvolvidas trilhas em 

ângulos de subida que diminuísse essa dificuldade, e as Estações do Conhecimento 

seriam um local de reflexão e descanso, tendo em cada ponto além da estrutura 

com discurso expositivo, uma estrutura física que possibilite descansar e apreciar o 

cenário onde este patrimônio está inserido. Nestes locais também estariam inclusas 

placas de preservação da natureza e hábitos saudáveis de vida, como lixos, 

explicação de fauna ou flora existente, entre outros recursos. 

Os caminhos se entrelaçariam em pontos diferentes do trajeto até o sítio, 

tendo cada caminho um ícone de identificação e reconhecimento do tema, 

objetivando dinamizar o discurso e o espaço expositivo além de propiciar ao visitante 

opções diferentes de percurso e reflexão temática. 

Esses pontos poderiam ser desenvolvidos a partir de materiais recicláveis, de 

baixo custo e ser apresentado sempre que possível, fazendo relação com algo 

parecido no mundo indígena, como a reutilização de ferramentas quebradas, potes 

consertados, cacos reutilizados como antiplástico, etc. 

A estrutura poderia abranger, também, um caminho alternativo para pessoas 

com necessidades especiais, como uma estrada de acesso de veículos que 

permitisse a subida, controlada, até próximo ao sítio, em local delimitado e também 

como ponto de reflexão (Estação do Conhecimento). 

Por se tratar de área rural é necessária a instalação de placas indicativas nos 

outros pontos do Museu de Percurso, fazendo referência a todos os locais inclusos 

nesta rede, sendo apresentado como discurso expositivo um mapa de sua 
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composição questionando a responsabilidade de cada um na preservação dos bens 

patrimoniais do município. 

 

 

"Um povo só preserva aquilo que ama.  
Um povo só ama aquilo que conhece‖ 

 (ECOMUSEU..., 2004) 
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Considerações Finais 

Esta pesquisa se propôs estudar os sítios arqueológicos com registros 

rupestres do Estado de São Paulo em dois aspectos: refletir sobre a razão da 

escassa bibliografia, documentação e registro deste tipo de sítio e analisar a razão 

da inexistência de áreas abertas à visitação para a sociedade. 

A construção da pesquisa, refletida na escolha do título desta dissertação, foi 

baseada na crença de que não existem condições de se preservar algo que não se 

conhece, não se tem apreço. É preciso, antes de se exigir uma ação preservadora 

da sociedade, permitir que esse patrimônio trazido à tona pelas pesquisas 

arqueológicas e questionadas diante de tantos outros patrimônios esquecidos sejam, 

de fato, conhecidos. E que passem a ter um significado, não só para os 

arqueólogos, para que os patrimônios possam ser não apenas preservados, mas 

que estejam vivos e possam fazer parte de todo o território patrimonial existente. 

Os registros rupestres constituem parte importante do conjunto de vestígios 

arqueológicos, pois são considerados por muitos como as primeiras formas de 

expressão simbólica das populações pré-históricas, englobando pinturas e 

gravações em suporte rochoso, ou seja, trata-se de um ser humano dedicando seu 

tempo a preparar uma ferramenta ou um pigmento para registrar e comunicar algo, 

relacionado às mais diversas questões. Apesar de serem considerados indecifráveis, 

esses vestígios permitem conhecer um pouco mais desse passado, quando se 

transformam em fonte de informação científica e parte de nosso referencial 

patrimonial. 

Com essa perspectiva, um dos objetivos foi conhecer o cenário rupestre 

existente no Estado de São Paulo, catalogando de forma sistemática os sítios desta 

categoria, gerando dados para futuras pesquisas e interpretações que aprofundem o 

conhecimento do passado através destes vestígios. A compreensão deste cenário 

foi a base para o objetivo principal, a elaboração de reflexões museológicas que 

possibilitem a socialização deste conhecimento, permitindo que ele seja conhecido 

e, por conseqüência, preservado. 

A catalogação dos sítios foi uma tarefa demorada e exigiu muita leitura e 

seleção de dados para composição das fichas e conteúdo apresentado. As 
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pesquisas empreendidas no passado tinham como base métodos e técnicas 

diferentes das atuais e, portanto, sua documentação precisava ser muitas vezes 

decifrada e em outras juntadas as peças soltas desse quebra-cabeças do passado. 

Um exercício que consideramos importante e necessário para a compreensão desse 

universo de pesquisa e de seu desenvolvimento ao longo do tempo. 

Da mesma forma, a visita aos sítios permitiu uma vivência da história e uma 

troca de informações com outros pesquisadores que dedicaram seu tempo para 

contribuir com a pesquisa, auxiliando na busca de informações e com a crença na 

socialização/democratização desse conhecimento. 

Entretanto, a análise realizada pelos arqueólogos é apenas uma das 

interpretações destes vestígios, as quais ocorrem de maneiras diferentes, de acordo 

com as correntes teóricas escolhidas para a pesquisa. Trata-se, assim, de um olhar 

pós-processual para os vestígios que, na maioria dos casos, foi analisado sem a 

abrangência dessa forma de olhar, tornando a musealização destes vestígios um 

desafio a ser vencido. 

Portanto, se a intenção da pesquisa foi integrar o patrimônio constituído pelos 

sítios rupestres à identidade local, tornando-o acessível ao público, de forma a 

garantir sua preservação, estamos tratando, então, de uma área disciplinar 

específica da Nova Museologia, a Sociomuseologia, que trabalha de forma 

interdisciplinar e objetiva o desenvolvimento das comunidades através do uso 

qualificado do patrimônio, pressupondo socialização e inclusão social. 

Para a proposição de modelos que permitissem essa socialização tivemos 

duas oportunidades diferenciadas: a reflexão com base em uma Exposição 
Temporária, com os registros rupestres observados a partir de um tema amplo de 

arte, com previsão de montagem para o segundo semestre de 2014, como a 

reflexão com base na Musealização do Sítio Toca da Paineira como parte integrante 

de um Museu de Percurso, que abrangesse não apenas os vestígios arqueológicos 

do Município de Bragança Paulista onde se localiza, mas que passaria a fazer parte 

de um território patrimonial existente e reconhecido. 

O desenvolvimento destas proposições exigiu um rigor de estudos e 

compreensão do universo museológico, pois a elaboração das propostas exigiram 
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um trabalho pautado por um conjunto de fatores e diversos procedimentos que 

possibilitassem que este patrimônio se transformasse em herança. Tais 

procedimentos, correspondem à cadeia operatória museológica, a qual é formada 

por: planejamento institucional, recortes patrimoniais, salvaguarda (documentação, 

conservação e armazenamento), comunicação (exposição e ação sócio-educativo 

cultural) e, por fim avaliação (quantitativa e qualitativa). 

A escolha por aproximar o estudo arqueológico da sociedade, neste caso dos 

registros rupestres, democratizando seu conhecimento, requer tal aprofundamento. 

A interface Arqueologia - Museologia no Brasil vem sendo marcada por caminhos de 

aproximação, rotas de afastamento e colisão, como exposto anteriormente, pois não 

se trata de tarefa fácil, exige uma gama de conhecimento e dedicação. São duas 

disciplinas que trabalham com criatividade e ação, delimitadas por correntes que 

permitem caminhos variados, mas baseados em métodos e técnicas específicos e 

essenciais para alcançar o objetivo proposto. 

Podemos assegurar que a falta de estudos sobre os sítios rupestres no 

Estado de São Paulo se dá pelo desconhecimento de seu potencial, o qual, ao final 

desta pesquisa, afirmamos ser rico e com possibilidade de ser ampliado, não só em 

relação à quantidade de sítios, mas em relação à compreensão do cenário 

arqueológico como um todo. Esse desconhecimento contribui para a falta de 

pesquisas em relação à sua socialização, pois requer não só um domínio do 

conteúdo arqueológico e museológico para a extroversão, como também um estudo 

específico para implantação dessa estrutura no ambiente. 
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Anexo 1 

Diário de Campo 

Pesquisas Arqueológicas no Município de Serra Azul - SP 
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Anexo 2 

Documentação Sítio Abrigo Catingueiro 
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Documentação Sítio Abrigo das Furnas 
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