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RESUMO 

 
 
GUIMARÃES, Maria Pereira. Percepções sobre os registros rupestres presentes 

nos sítios complexo do Riachuelo e Mirante, Presidente Médici, RO. 2020, 65p. 

Monografia (Graduação) – Departamento de Arqueologia, Fundação Universidade Federal 

de Rondônia, Porto Velho, 2015. 

 

 

As pesquisas arqueológicas relacionadas às artes rupestres no estado de Rondônia ainda 

são muito escassas, tendo em vista que poucos autores apresentam informações e 

documentos catalogados relacionados às pesquisas na região centro-leste do estado, 

especificamente nos sítios de Mirante e Novo Complexo Riachuelo, localizados no município 

de Presidente Médici, limitando assim interpretações sobre estes. Com isso, objetivou-se 

realizar de relatar uma imersão pessoal, durante as visitas aos sítios Mirante e Complexo 

Riachuelo, bem como realizar proposições possíveis para promover a preservação do 

patrimônio cultural arqueológico relacionado às gravuras rupestres em Rondônia. Para isso, 

foi realizada revisão bibliográfica, entrevista com a pesquisadora Maria Coimbra. Percebe-se 

que ações que visam à parceria de empresas privadas, governamentais e comunidade 

estimulariam a promoção e preservação dos sítios estudados. Para que sejam realizados 

todos os projetos que sugerem a promoção e preservação destes sítios, torna-se necessário 

que toda comunidade e entidades governamentais estejam realmente envolvidas, onde tais 

ações podem ser realizadas e adaptadas de acordo com a necessidade daquela região. 

 

 

Palavras-chave: Gravuras. Registros rupestres. Presidente Médici. Setor Riachuelo.  
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ABSTRACT 

 

GUIMARÃES, Maria Pereira. Perceptions about the rupestrian records present in the 

sites Complexo do Riachuelo e Mirante, Presidente Médici, RO. 2020, 65p. Monograph 

(Graduation) – Departamento de Arqueologia, Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, Porto Velho, 2015. 

 

 

Archaeological research related to rock art in the state of Rondônia is still very scarce, given 

that few authors present information and cataloged documents related to research in the 

central-eastern region of the state, specifically at the sites of Mirante and Novo Complexo 

Riachuelo, located in municipality of Presidente Médici, thus limiting interpretations of these. 

Thus, the aim was to report personal immersion, during visits to the sites Mirante and 

Complexo Riachuelo, as well as to make possible proposals to promote the preservation of 

the archaeological cultural heritage related to rock engravings in Rondônia. For this, a 

bibliographic review was carried out, an interview with the researcher Maria Coimbra. Actions 

aimed at the partnership of private companies, government and community would stimulate 

the promotion and preservation of the studied sites and would also raise the economy of that 

region. For all projects that suggest the promotion and preservation of these sites to be 

carried out, it is necessary that the entire community and government entities are really 

involved, where such actions can be carried out and adapted according to the needs of that 

region. 

 

Keywords:  Engravings. Rock records. President Médici. Riachuelo sector. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Artes rupestres são registros de populações antigas que, através de pinturas ou 

gravuras, faziam representações em suportes rochosos podendo estar eles em abrigos ou a 

céu aberto (CHAUÍ, 2000; SCHMITZ, 2007).  

As pesquisas arqueológicas relacionadas às artes rupestres no estado de Rondônia 

ainda são muito escassas, tendo em vista que poucos autores apresentam informações e 

documentos catalogados relacionados a pesquisas na região centro-leste do estado, onde a 

falta de estudos arqueológicos acaba limitando interpretações entre as pesquisas de 

FERNANDES e GUIMARÃES (2002); FIGUEIREDO; COSTA; GARCIA (2011); GARCIA e 

GARCIA (2012); OLIVEIRA (2013); SUÑER (2015); SILVA (2015).  

A presente pesquisa busca contribuir para aumentar as informações arqueológicas 

relacionadas a esta região, além de destacar a necessidade de preservação destes sítios, 

atividade que, por algum tempo, foi realizada através de um projeto de arqueoturismo 

desenvolvido pelo Centro de Pesquisas Museu Regional de Arqueologia de Rondônia 

(CPMRARO) junto à comunidade e, por motivos que serão aqui analisados, não foi possível 

prosseguir.  

A referida pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica, de entrevista com 

a pesquisadora Maria Coimbra, arqueóloga responsável pelas pesquisas de artes rupestres 

e pelo CPMRARO, trazendo as percepções sobre os achados de gravuras rupestres nos 

sítios Mirante e Novo Complexo Riachuelo, localizado no município de Presidente Médici 

(RO).  

Com o objetivo de relatar uma imersão pessoal, durante as visitas aos sítios Mirante 

e Complexo Riachuelo, bem como realizar proposições possíveis para promover a 

preservação do patrimônio cultural arqueológico relacionado às gravuras rupestres em 

Rondônia, ressaltamos as abordagens relacionadas ao lugar, às materialidades associadas 

e as pessoas para a interpretação sobre o passado. 

Por apresentar grande relevância ao estar relacionada à expansão do conhecimento 

científico quanto às gravuras rupestres no Estado de Rondônia, no sentido de compreender 

uma ampla variedade de achados arqueológicos, podendo ainda muitos outros serem 

descobertos, pretendeu-se utilizar a Arqueologia fenomenológica para apresentar as 

percepções relacionadas à: percepções sobre possíveis analises relacionadas as gravuras; 

percepções sobre ações que poderão contribuir para a promoção e preservação dos sítios 

com gravuras rupestres abordados; percepções sobre as conversas com Maria Coimbra. 
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Diante disso, este trabalho foi dividido em capítulos no qual aborda de maneira clara 

e objetiva o tema proposto. 

 No capítulo 1 resume-se brevemente a região Amazônica e levanta indícios 

baseados em pesquisas quanto ao processo migratório visando os achados arqueológicos 

encontrados nessa região. Em relação ao estado de Rondônia, foi descrito o início dos 

primeiros levantamentos arqueológicos através da criação de programas com este princípio 

e os tipos de estilos encontrados no decorrer das pesquisas. Ao retratar a arqueologia no 

município de Presidente Médici, destacam-se os primeiros estudos realizados refletindo 

ainda a escassez de estudos voltados à arqueologia rupestre na região e como elas podem 

estar associadas às crenças e relação homem-ambiente.  

O capítulo 2 mostra a localização do complexo Riachuelo e Mirante, e ainda a 

descrição deles em relação às gravuras, técnicas e associações com o processo cognitivo 

das populações migratórias que habitaram tais regiões. Aborda alguns dados históricos de 

registros rupestres e suas associações, assim como o estudo arqueológico foi inserido no 

Brasil. Trata ainda da abordagem metodológica utilizada para a realização do presente 

estudo. 

 No capítulo 3 faz-se uma observação das diferentes percepções em relação ao sítio 

Complexo Novo Riachuelo e Mirante. O ponto de vista de diferentes pesquisadores em 

relação aos achados rupestres naquela região e as diferentes possibilidades de 

compreensão. Levanta-se a importância do arqueoturismo na preservação e conservação 

destes sítios visando criar ações que junto à comunidade e outras entidades possam 

contribuir para este propósito e para economia da região. Apresenta-se ainda, uma breve 

percepção relacionada a entrevista realizada com a arqueóloga Maria Coimbra no qual foi 

abordado sobre o funcionamento das visitações dos sítios e as pesquisas realizadas nos 

sítios em questão.  
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CAPÍTULO I 

 REGISTROS RUPESTRES EM RONDÔNIA 

 

 

De acordo com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM, 

2019) a região amazônica é dividida em Amazônia Legal (formada pelos estados do Acre, 

Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e parte dos estados do Mato Grosso, 

Tocantins e Maranhão, estes dois últimos instituídos pela lei 1806/1953 durante o Governo 

Vargas) e Amazônia Internacional (Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, 

Guiana Francesa e Suriname), conforme demonstrado na figura 1. 

É considerada um dos maiores patrimônios de floresta tropical do mundo, sendo 

ainda uma região de fronteiras rica em biodiversidade e culturas, na qual a relação entre o 

homem e a natureza foi primordial para sua formação socioterritorial, cultural e histórica 

(LIMA, 2018).  

 

Figura 1: Mapa da região amazônica: Amazônia Legal e Amazônia Internacional Fonte: Toda Matéria: 
Amazônia Legal, por Lana Magalhães. Disponível em: https://www.todamateria.combr/amazonia-

legal. Acesso em: 01 Jun. 2020. 

 

 

Existem diferentes teorias acerca do processo migratório e de ocupação pré-histórica 

nesta região, onde descobertas de vestígios cerâmicos, inscrições e artes rupestres de 11 

mil anos atrás demonstram quão antiga pode ter sido esta ocupação, podendo chegar a 20 

mil anos (PROUS, 2007).  
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Acredita-se que tais populações povoavam determinada região ao descer os rios 

para acompanhar as manadas de animais, já que seriam caçadores-coletores, e por isso 

apresentavam grande mobilidade devido as atividades exercidas e pela exigência de 

domínio territorial, mesmo que nenhum estudo tenha sido, ainda, capaz de relacionar esse 

domínio entre uma população e outra (SCHAAN, 2015; RIBEIRO, 2015). 

Dessa forma, estima-se que a oferta de alimentos, clima e vegetação propícios 

encontrados às margens de rios, acabaram intensificando a coletividade humana e a 

permanência por mais tempo em determinadas áreas, influenciando dessa forma a 

fabricação de objetos cerâmicos e artes rupestres, esta última associada aos afloramentos 

naturais que formam cachoeiras e corredeiras (PROUS, 2019).  

Diante disso Kipnis (2013) acredita que:  

 

[...] as manifestações de arte rupestre na região amazônica podem ser 
ordenadas em um amplo conjunto denominado ‘tradição amazônica’, o qual 
é caracterizado pela presença de figuras antropomorfas simétricas e 
geométricas. A criação de um único estilo para uma região tão vasta reflete 
bem o parco conhecimento que temos sobre a arte rupestre da região. Em 
1992, Prous comentou que “os sítios rupestres são conhecidos 
exclusivamente por publicações antigas de viajantes do século XIX (Koch-
Grünberg, por exemplo) ou um ‘aficionado’ (Artur da Silva Ramos), cujas 
informações são dificilmente aproveitáveis” (KIPNIS, 2013, p. 06). 

 

 

Entre os anos de 1965 e 1970, para tentar encontrar parâmetros quanto ao 

povoamento e rotas de populações pré-históricas e suas características, os pesquisadores 

norte-americanos Betty Meggers e Clifford Evans criaram o Programa Nacional de 

Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA), através do qual foi iniciado os estudos arqueológicos 

sistemáticos na região Amazônica (PEREIRA, 2003).  

No Estado de Rondônia, os primeiros levantamentos arqueológicos intensivos foram 

realizados na década de 1980, a partir da instituição do Programa de Arqueologia do Estado 

de Rondônia. Este, por sua vez, visava salvar os registros arqueológicos da área que seria 

inundada pelo lago da Usina Hidrelétrica Samuel, entre os anos de 1986 e 1987 (MILLER, 

1987; GARCIA e GARCIA, 2012). 

Com o encerramento do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia 

Amazônica (PRONAPABA), seguimento do PRONAPA, e através de suas orientações, a 

partir da década de 1980 o Governo do Estado de Rondônia criou o Programa de 

Arqueologia do estado de Rondônia. Programa esse que contava com a contribuição de 

Eurico T. Miller ao inserir as primeiras pesquisas arqueológicas sistemáticas no estado 

(GARCIA e GARCIA, 2012). 
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No estado de Rondônia os primeiros estudos foram realizados no leito do rio 

Madeira, onde havia atividades garimpeiras de mineração de ouro, sendo extraídos também, 

nesse processo, diversos vestígios fósseis de flora, fauna, além de ossos humanos, lascas e 

seixos sem datações (FERNANDES e GUIMARÃES, 2002).  

Porém, segundo Kadowaki (2019) os primeiros relatos de registros rupestres 

ocorreram no ano de 1867, por Franz Keller e na continuidade Etta-Donner (1956) contribuiu 

muito com a prospecção realizada na margem direita do rio Guaporé, nas proximidades do 

Forte Príncipe da Beira. 

Durante os estudos realizados na bacia do alto rio Madeira, mais precisamente no 

baixo rio Abunã e médio-alto Madeira, o arqueólogo Eurico Th. Miller relata não somente 

achados cerâmicos, como também registros rupestres, elaborados em técnicas 

caracterizadas por picotes profundos e leves que vão desde formas geométricas até figuras 

zoomórficas, complexas e/ou abstratas (MILLER, 1992). 

Ao longo do reservatório da UHE Santo Antônio no rio Madeira foi encontrada 

pegadas e feições longilíneas, tanto nas margens como no interior do Rio, sendo 

confirmadas a partir destes onze sítios de gravuras rupestres e outras cinco localidades que 

apresentavam grande potencial para representações rupestres (SCIENTIA, 2011).  

No decorrer de suas expedições pelo Estado, Miller (1992) identificou três estilos de 

gravuras rupestres no baixo rio Abunã e no alto curso do rio Madeira, caracterizando-as da 

seguinte forma: 

a) Técnica do picoteado e alisamento (lixado): movimentos circulares concêntricos, 

espirais, linhas retas e/ou onduladas, figuras geométricas quadrangulares, 

zoomórficas abstratas e complexas, e máscaras estilizadas; 

b) Técnica do picoteado e alisamento: uso de figuras humanas ilustradas de forma 

frontal e em baixo relevo; 

c) Técnica de incisões finas: seção em “V” com linhas retas e curvas, zigue-zague 

paralela, painel quadrangular, pontos alinhados em retas e curvas, uso de máscaras 

ou face zoomórficas triangulares, e figuras geométricas. 

 

Tenório (2019) descreve em seu trabalho a pesquisa realizada na Ilha das Cobras, 

no rio Madeira, identificou diversos pedrais de granitos com feições de polimento e 

representações rupestres divididos em dois setores. Neles foram observados os três estilos 

descritos por Miller apresentando ainda repetições de gravuras com mesma técnica e estilo.  

Através da análise documental feita por Kadowaki (2019) do sítio CPRM 2, localizado 

na margem direita do rio Madeira, a 85 km de Porto Velho, observou-se que os registros 

descritos apresentam semelhança com outros sítios relatados por Miller na região do baixo 

do rio Abunã e alto do rio Madeira e com outros sítios próximos a esta região. Um sítio rico 
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de gravuras rupestres em suas diferentes formas e estilos, mas sendo atualmente 

impossível de se observar por se apresentar em uma área de alagamento do lago da UHE 

Santo Antônio.  

Parte dos registros rupestres identificados às margens do rio Madeira sofreram com 

exposições ao sol e ao intemperismo. No entanto, a maior ação de degradação destes sítios 

se deve ao alagamento resultante da construção da UHE Santo Antônio, que nem mesmo 

no período e estiagem e baixa dos rios são possíveis de serem visualizados (SCIENTIA, 

2011; KADOWAKI, 2019; TENÓRIO, 2019). 

 

 

1.1 REGISTROS RUPESTRES EM PRESIDENTE MÉDICI, RO 

 

 

Ainda na década de 1980, o pesquisador Eurico T. Miller ampliou suas pesquisas, 

chegando a visitar outros municípios do Estado, incluindo Presidente Médici, na região 

centro-leste, onde foram descobertos sítios arqueológicos com gravuras rupestres, sítios 

cerâmicos e de amoladores/polidores (FERNANDES e GUIMARÃES, 2002; GARCIA e 

GARCIA, 2012).  

Maria Coimbra de Oliveira (2013) investiga gravuras rupestres de forma sistemática 

desde 2002, por meio da realização de inventário, documentação, análise e classificação 

das gravuras, localizadas, sobretudo, nos municípios de Ji- Paraná, Ministro Andreazza e 

Presidente Médici. Apresenta quatro estilos de gravuras para as figuras antropomorfas 

(Estilo Riachuelo, Estilo Cachoeira Alta, Estilo Mirante e Estilo Molim). Os sítios com arte 

rupestre se encontram ao longo da falha geológica da Providência, em afloramentos 

areníticos. Próximo a esses sítios são encontrados materiais líticos e cerâmicos, que ainda 

não foram alvo de estudos. Os sítios com materiais cerâmicos e líticos foram agrupados em 

três setores: o setor Riachuelo possui sítios com gravuras, material lítico e cerâmico; o setor 

Leitão conta com sítios com material lítico, cerâmico e polidores ao longo do rio e o setor 

Machado possui sítios líticos, cerâmicos e polidores na margem esquerda do rio Ji- Paraná 

ou Machado (GARCIA, GARCIA, 2012; OLIVEIRA, 2013). 

De acordo com Garcia e Garcia (2012), dentre os sítios encontrados no município de 

Presidente Médici, e estudados por eles, treze caracterizam-se por serem em sua totalidade 

de gravuras rupestres. “Os sítios com gravuras rupestres da região encontram-se inseridos 

em vales estreitos, em baixadas, pequenas elevações, na baixa e média vertente de 

pequenos morros” (OLIVEIRA, 2013, p. 75). 
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Figura 2: Em vermelho os dois sítios estudados nessa monografia e sítios rupestres da região centro-
leste de Rondônia, conforme SIPAM CTO – PV – Divisão de Sistematização da Informação- DINF – 
Malha Viária de Ministro Andreazza-RO. Adaptação realizada por Coimbra, 2010 (Malha viária de 
Ministro Andreazza e limitantes Presidente Médici e Ji-Paraná). Fonte: GARCIA & GARCIA (2012, 

p.45). 

 

 

Nos últimos anos, diversos pesquisadores seguiram a trilha de Miller e Maria 

Coimbra a fim de encontrar novos achados arqueológicos. Rodrigo Suñer, durante a 

elaboração de sua tese de doutorado, buscou ampliar e caracterizar achados cerâmicos em 

áreas dentro do município de Presidente Médici, no qual descreveu diversos artefatos 

encontrados, além da identificação de quatro novos sítios cerâmicos (SUÑER, 2015).  

10 - Mirante 
12- Complexo do Riachuelo 
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Ao analisar as amostras de cerâmicas encontradas nesta região durante sua 

pesquisa, Suñer (2015) contribuiu para um maior entendimento das ocupações humanas, 

tendo em vista sua interpretação de que os achados apresentaram grande diversidade 

étnica-histórica. 

Silva (2015) em sua dissertação intitulada “Memórias e histórias no sudoeste 

amazônico: o Museu Regional de Arqueologia de Rondônia” abordou diferentes relações 

estabelecidas pelos migrantes no contexto do sudoeste amazônico, especificamente em 

Rondônia, com o patrimônio arqueológico e com o Centro de Pesquisas e Museu Regional 

de Arqueologia de Rondônia (CPMRARO). Silva destaca ainda que, a museologia passa a 

ser fundamental para a preservação e utilização do patrimônio como recurso para a 

população assim como as histórias construídas pela arqueologia pode contribuir para a 

produção de memórias e identidades a partir da atuação do Museu. Contribuiu, sobretudo, 

pela proposição de ações educativas e expográficas, para e Museu, valorizando a 

construção de uma história indígena em Rondônia. 

Com relação especificamente aos sítios rupestres, de acordo com Fernandes e 

Guimarães (2002), Coimbra (2010) e Oliveira (2013), na região centro-leste do Estado, 

abrangendo as proximidades dos ribeirões Riachuelo e Molin, atravessando da região Sul 

para o Norte de seus afluentes, foram encontrados 21 sítios rupestres, dos quais 13 estão 

presentes em Presidente Médici, 6 em Ministro Andreazza e 2 em Ji-Paraná.  

No entanto, mesmo que os estudos relacionados às gravuras rupestres no estado de 

Rondônia ainda sejam muito escassos, Coimbra (2010) formulou um inventário para os 

sítios de artes rupestres, destacando a presença de 62 sítios na região centro-leste. 

Contudo, no estado de Rondônia, já foram localizados mais de 100 sítios divididos em lito-

cerâmicos (alguns com terra preta) e amoladores/ polidores nas proximidades dos sítios 

rupestres, no qual apresentam numerosos temas correspondentes a diferentes momentos 

na maioria dos lajedos encontrados. 

De acordo com Lewis, Williams e Pearce (2004) apud Kipnis et al. (2013) e 

Berrojalbiz (2015), as artes rupestres geralmente relatam as experiências de comunidades 

antigas sendo elas tanto físicas como mentais, esta última durante os transes ocorridos nos 

rituais, abrangendo um vasto conjunto de imagens produzidas em rochas de cavernas e 

grutas, e até mesmo ao ar livre como em paredões e lajedos. 

Florestan Fernandes, importante etnólogo, de acordo com Vander Velden (2014), 

relata em seus livros sobre as cerimônias ritualísticas dos descendentes das populações 

Tupi-Guarani (comunidade Tupinambás), os Arawaté do leste do estado do Pará, e como 

estes deixaram de realizar atos de canibalismo como rituais, assim acreditavam que 

estavam recuperando seus mortos nas batalhas, e começaram a crer que os deuses 

devorariam seus mortos a fim de fazê-los deuses também.  
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Em seu trabalho Suñer (2015) descreve ainda, que alguns autores que retratam as 

diferentes fases relacionadas ao homem-ambiente. Entre elas uma aponta a crença de que 

esta relação estava intimamente ligada a rituais realizados e repassados de geração tendo 

como grande base suas formas de subsistência.  

Ou seja, acreditavam que sua interação com o ecossistema só era possível devido 

aos rituais realizados para determinados afazeres. Os rituais realizados pelas populações 

indígenas possuem diferentes métodos e significados, onde cada um é realizado conforme a 

necessidade de cada comunidade e de acordo com as crenças que as constituem. Contudo, 

percebe-se uma coisa em comum entre elas, que é a representação em forma de artefatos e 

artes rupestres. 

As artes encontradas na região de Presidente Médici variam de gravuras 

geométricas (linhas, círculos, abstratos etc.) a zoomorfas (representação de animal e ser 

humano ao mesmo tempo). Perfurações nas rochas, e gravuras que remetem a uma caixa 

ao lado de um corpo intensificam ainda mais a presença de rituais durante permanência de 

grupos migratórios (figura 2).  

 

 
Figura 3: Gravura rupestre zoomorfa representando um casal ao lado do que parece ser o desenho 

de uma caixa. Fonte: GUIMARÃES, 2019. 

 

 

Por se apresentarem em céu aberto, alguns localizados em áreas particulares como 

sítios e fazendas, os sítios arqueológicos acabaram sofrendo desgaste decorrente das 

variações naturais e humanas e/ou animais (figura 3), podendo comprometer negativamente 

sua preservação e estudos.  
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Figura 4: Gravura rupestre zoomorfa representando um casal ao lado do que parece ser o desenho 

de uma caixa degradada por atos de vandalismo. Fonte: GUIMARÃES, 2016. 

 

 

O chamado Setor Riachuelo compreende 5 sítios arqueológicos, localizados entre os 

municípios de Ministro Andreazza (com 3 sítios) e Presidente Médici (com 2 sítios). A arte 

rupestre encontrada em Presidente Médici é diversificada e localiza-se nos sítios 

denominados Mirante e Complexo Riachuelo, que apresentam lajedos a céu aberto 

(OLIVEIRA, 2013). 

Conforme destacado acima, no município de Presidente Médici, 2 sítios 

correspondem ao denominado “Setor Riachuelo”, sendo eles, de acordo com Oliveira 

(2013), os sítios Mirante e Complexo do Riachuelo, e estes serão alvo deste estudo.  
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CAPÍTULO II 

 PROCEDIMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS 

 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO DOS SÍTIOS NA PAISAGEM: COMPLEXO DO RIACHUELO E 

MIRANTE 

 

 

A pesquisa se deu no município de Presidente Médici (Figura 4), interior do estado 

de Rondônia. Localizado a 33 km Sul-Leste do município de Ji-Paraná, Presidente Médici 

possui 1758,5 km² de extensão, está situado nas coordenadas 11°10'18'' Sul e 61°54'12'' 

Oeste a 191m de altitude e conta com uma população 22.319 habitantes, em conformidade 

com o último censo, sua densidade demográfica corresponde a 12,7 habitantes por km² 

(IBGE, 2019). 

 

 

Figura 5: Mapa de localização do município de Presidente Médici. Fonte: SANTOS et al. 2014. 
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Os sítios arqueológicos aqui estudados encontram-se no distrito de Novo Riachuelo, 

uma microrregião vinculada ao município, onde o sítio Complexo do Riachuelo localiza-se 

na periferia do distrito, e o sítio Mirante está 700m2 do Distrito, conforme OLIVEIRA (2013). 

Ainda segundo Oliveira (2013) o sítio Mirante está localizado próximo à vila do 

distrito de Nova Riachuelo, e composto por dois lajedos de arenito a céu aberto, com uma 

distância de 350m um do outro e com uma área que juntas somam 950m2.  O lajedo número 

1 concentra a maioria das gravuras. 

 

Figura 6: Sítio Mirante. Fonte: OLIVEIRA, 2013. 

 

No sítio Mirante, o lajedo número 1 dispõe de uma área com aproximadamente 

900m2, sendo este considerado o principal por apresentar 52 das 53 artes encontradas 

neste sítio, é dividido em duas partes devido a uma falha natural presente no lajedo. Já o 

lajedo número 2 dispões de uma área de 50m2, distante 100 m a leste do lajedo 1, 

apresenta um antropomorfo contornado utilizando a técnica de picoteamento e polimento 

(OLIVEIRA, 2013). 

O sítio Complexo do Riachuelo localiza-se na periferia da vila do distrito de Nova 

Riachuelo, “situado na base de uma pequena elevação de relevo” (OLIVEIRA, 2013, p. 101) 

e é composto por três lajedos, estando às margens de uma nascente distante 1000m do 

sítio.  
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Figura 7: Sítio Complexo do Riachuelo. Fonte: OLIVEIRA, 2013. 

 

Oliveira (2013) enfatiza a diversidade e diferenças nas artes rupestres encontradas 

nos sítios do chamado Setor Riachuelo com as demais encontradas em outras regiões da 

Amazônia. Coimbra (comunicação oral, 2019) diz que nesta região não há identificação de 

figuras rupestres ao contrário do que diz Pereira (1997) durante sua pesquisa no Pará. As 

gravuras dos sítios do Setor Riachuelo encontram-se em áreas próximas a córregos, 

conforme observamos em visita in loco, mas que podem ser vistas em qualquer período do 

ano em razão de não estarem em área de inundação do curso d’água, diferente do que foi 

descoberto nas pesquisas de Valle (2007).  

Garcia e Garcia (2012) acreditam que as figuras identificadas nos sítios em 

Presidente Médici estejam diretamente relacionadas ao processo cognitivo das populações 

que viveram nessa região. Suas representações estão relacionadas a fantasias e prodígios, 

sendo uma delas associada a “mãe do ouro” (figura folclórica de uma mulher de asas que 

encontrava tesouros perdidos ao voar), “sempre cuidando de tesouros enterrados em botijas 

que os indígenas escondiam dos exploradores europeus, sertanistas ou bandeirantes cujas 

gravuras seriam como códigos a serem decifrados para encontrar tal tesouro” (GARCIA e 

GARCIA, 2012, p. 44). 

Oliveira (2013) destaca que no sítio Mirante são perceptíveis ao menos três estilos 

diferentes de gravuras, sendo: 1) antropomorfos grandes e apenas contornados, com 

dimensões entre 1 e 1,71m, nos quais foram utilizadas técnicas de picoteamento e 

polimento (ou abrasão) e figuras geométricas, que como os antropomorfos, apresentam-se 

contornadas; 2) antropomorfos e animais em tamanhos pequenos utilizando a técnica de 

picoteamento e polimento, sendo estes todos preenchidos; 3) e duas sobreposições de artes 

antropomórficas utilizando a técnica de picoteamento e polimento.  
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Figura 8: Sítio Mirante, Estilo 1. Fonte: OLIVEIRA, 2013, Pg. 95. 
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Figura 9: Sítio Mirante, Estilo 2. Fonte: OLIVEIRA, 2013, Pg. 96. 

 

 

Figura 10: Sítio Mirante, sobreposição de gravuras. Fonte: OLIVEIRA, 2013, Pg. 96. 
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Figura 11: Sítio Mirante, sobreposição de gravuras. 

Fonte: OLIVEIRA, 2013. 

 

 

Figura 12: Gravuras do Sítio Mirante, sobreposição de gravuras. Fonte: OLIVEIRA, 2013. 
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No sítio Complexo Riachuelo as formas humanas são a grande maioria das artes 

encontradas, porém há presença de duas gravuras antropomórficas de baixo relevo apenas 

contornado, além da “representação de duas linhas paralelas e côncavas” no qual foi 

utilizada a técnica de picoteado e em baixo relevo (OLIVEIRA, 2013, p. 103). 

 

 

Figura 13: Sítio Complexo Riachuelo, formas humanas. Fonte: OLIVEIRA, 2013, Pg. 103. 

 

 

Figura 14: Gravuras do Sítio Complexo Riachuelo, formas humanas. Fonte: OLIVEIRA, 2013. 
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Oliveira (2013) chama atenção para o desgaste tanto do suporte como das artes nos 

sítios estudados, decorrente de processo natural e ações relacionadas à interferência 

humana e criação de animais de grande porte. Descreve ainda a importância dos diferentes 

estilos antropomórficos encontrados em ambos os sítios citados comparados a outras 

regiões Amazônicas, e a falta de estudos que permitem a datação destes. 

Figueiredo, Costa e Garcia (2011, p. 3) acreditam que o sítio Mirante seria um sítio 

cerimonial devido às características das gravuras encontradas. E que os temas encontrados 

nos sítios do setor Riachuelo eram predominantemente de formas geométricas, inteiras ou 

não, devido à presença de inúmeras linhas, retas ou curvas, de diferentes tamanhos 

podendo chegar a mais de 2m. Consideram ainda, que as gravuras antropomorfas são 

maioria em comparação as identificáveis, “não em quantidade, mas pela visibilidade que se 

apresenta nos painéis”. 

 

 

2.2 ABORDAGEM TEÓRICA 

 

 

A proposta inicial seria a de realizar análises nas gravuras rupestres, assim, 

havíamos realizado vários fichamentos relacionados a essas questões que de alguma 

forma, ficarão registadas nesse espaço, mesmo que os objetivos tenham sido modificados 

dada a pandemia mundial. 

A arte rupestre era uma das formas com que comunidades antigas expressavam 

acontecimentos, podendo ser estes fatos reais ou imaginários, oriundos de algum transe, no 

que “persiste todo um princípio simbólico no tocante à tentativa de se expressar com um 

indivíduo ou com um grupo inteiro” (BARBOSA, 1999, p. 84).  

Segundo Gaspar (2003) o termo grafismo é mais apropriado para o uso relacionado 

ao registro rupestre. Entretanto, a autora destaca que o termo “arte” é mais conhecido e 

para isso cita André Prous ao “enfatizar que as palavras “arte” e “artista” têm a mesma raiz 

latina que “artesão”, sendo arte o conhecimento de regras que permitem realizar uma obra 

perfeitamente adequada a sua finalidade” (GASPAR, 2003, p. 5).  

Martin (1997) questiona o fato de alguns pesquisadores não considerarem a real 

representação e significância das artes rupestres, olhando-as somente como conteúdo 

artístico.  A forma com que os artefatos são confeccionados diz muito sobre o estilo de vida 

e localizações das comunidades que o fabricaram, indicando ainda a intensidade com que 

determinados artefatos eram utilizados (SUÑER, 2015). 

Vialou (2000) entende que a arte rupestre deve ser considerada uma forma de 

comunicação, uma linguagem visual, materializada e organizada nos dispositivos rupestres, 
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que fornece ao pesquisador os traços estilísticos e formais dos registros, e, além disso, 

podem fornecer acesso a conceitos imateriais.  

Dessa forma, o registro rupestre deve ser aceito como um todo, visando analisar o 

conjunto de artes dispostas nos suportes, e assim gerar um resultado comparando-os com o 

restante das representações encontradas no sítio. É importante ainda, não somente analisar 

os registros encontrados, como também todas as características do ecossistema no entorno 

e como estes influenciaram e como ainda podem influenciar tais expressões.  

De acordo com Guedes e Vialou (2017) a arte rupestre busca compreender o 

conhecimento humano em sua complexidade, ou seja, como é o processo cognitivo e suas 

manifestações através da análise destes achados a fim de entender como ocorre esse 

processo de criação. 

É importante realizar as análises necessárias em relação aos registros rupestres 

considerando sua localização, construção e formação, avaliando desde seu simbolismo, ou 

seja, é preciso considerar o cenário no qual está disposto, visando seus significados 

conforme foram expostos e retratados.  

O conjunto que compõe as artes rupestres é formado, segundo Borges (2008), de 

acordo com a composição dos grafismos e podem ter duas especificações diferenciadas 

(Figura 5), como figuras (as retratações com uso de tinta), e gravuras (incisões em baixo 

relevo feitas nos suportes rochosos).  

 

  
Figura 15: Especificação das artes rupestres. A) Figura rupestre (G1 Pará, 2013. Disponível em: 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/06/exposicao-retrata-arte-rupestre-de-monte-alegre-em-
belem.html. Acesso em: 12 dez. 2019); B) Gravura rupestre (Jornal da USP, 2019. Disponível em: 
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-humanas/pesquisadores-descobrem-maior-painel-de-arte-

rupestre-de-sao-paulo. Acesso em: 12 dez. 2019). 

 

 

Ao abordar os grafismos em sua totalidade, estes podem ser definidos da seguinte 

forma (BORGES, 2008, p. 23): “a) puros: representações de nível geométrico; b) 

composição: figuras reconhecidas, como humanos, animais, plantas; e, c) ação: em 

conjunto com as anteriores, compõe cenas passíveis de serem descritivas”. 
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Gaspar (2003) explica que as representações das gravuras podem ser realizadas 

através de picoteamento ou incisão, enquanto as pinturas podem se utilizar de diferentes 

técnicas como o desenho feito utilizando um bloco de pigmento para desenhar, o uso de 

pinceis feito de galhos de árvores e/ou pinturas realizadas com os dedos.  

Estima-se que a arte rupestre tenha surgido durante o período denominado 

Paleolítico superior, entre 40 mil anos e 11 mil anos AP através de comunidades que 

dominavam o fogo e apresentavam ampla tecnologia na produção de instrumentos de pedra 

lascada, no qual muitas se parecem com ferramentas utilizadas na atualidade 

(SANCHIDRIÁN, 2005).  

A caverna de Chauvet, localizada no sudoeste da França, apresenta uma das 

datações mais antigas do mundo relacionadas a arte rupestre, entorno de 32 mil anos AP. 

Entre as pinturas mais antigas encontram-se também aquelas presentes nos sítios 

Auditorium e Daraki-Chattan na Índia e La Ferrassie na França (BEDNARIK, 2003). 

Viana et al. (2016) relatam que no final do século XIX, ao descobrir grutas na Europa 

com artes rupestres, houve os primeiros levantamentos e classificações destas, a chamada 

“arte parietal do Paleolítico europeu”, no qual os pesquisadores estavam atentos a análise 

das figuras isoladas em degradação. Descrevem ainda, que as gravuras encontradas se 

dividiam entre a autonomia artística no qual visava caráter estético, sendo estas figuras bem 

elaboradas, e a representatividade das crenças, a relação entre o homem e o sobrenatural.  

Responsável pela descoberta de inúmeras cavernas com enorme quantidade de 

registro de grafismos na Europa, Henri Breuil (1877-1961) tratava a arte rupestre como uma 

forma de magia, ou seja, na chamada magia de caça, acreditava-se que o homem retratava 

os animais nas paredes de seus abrigos a fim de serem agraciados durante suas caçadas 

ou na magia da fertilidade com o intuito garantir a reprodução do animal e com isso seu 

alimento (GASPAR, 2003). 

Essa associação entre rituais de caça e fertilidade eram observações debatidas 

desde o final do século XIX, porém, investigadores de artes rupestres haviam sofrido forte 

influência devido a teorias etnográficas relacionadas a grupos aborígines da Austrália 

(RIBEIRO, 2015). 

Na caverna de Lascaux, descoberta em 1940 por quatro adolescentes franceses na 

Dordogne, região sudeste da França, encontram-se os mais famosos e extraordinários 

conjuntos de grafismos da era paleolítica. Durante escavações realizadas, foi recuperado 

um carvão e este, quando analisado, indicou que a caverna foi ocupada por volta de 15 mil 

anos AP, sugerindo ainda que era ocupada somente para a realização de rituais ou 

atividades artísticas, não apresentando vestígios de moradia (GASPAR, 2003).  

Os pesquisadores Annette Laming-Emperaire (1962, 1972) e Andre Leroi-Gourhan 

(1983, 1985, 1971) acreditavam que os registros encontrados deveriam ser analisados de 
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forma individual, sem analogias etnográficas e comparações, tratando-as como um arranjo 

organizado e independente e com significados complexos (VIANA et al., 2016). 

Isso contribuiu para que nos anos seguintes fosse desenvolvido o uso de cálculos 

estatísticos a fim de esclarecer a presença de padrões sociais e/ou culturais nos registros 

encontrados, sendo ainda estes dois pesquisadores que geraram grande influência na 

arqueologia estruturalista no Brasil (RIBEIRO, 2015). 

Assim, com a descoberta da datação por carbono 14, anos após a segunda grande 

guerra, o desenvolvimento da arqueologia portuguesa e anglo-saxônica, durante o século 

XX foi impulsionada pela possibilidade de fornecer a cronologia dos registros arqueológicos 

encontrados. No entanto, este procedimento contribuiu muito pouco nos estudos das artes 

rupestres num primeiro momento, por ser inicialmente um método muito destrutivo, além de 

demandar o uso de muito carvão, levando assim a degradação dos grafismos (RIBEIRO, 

2015).  

O tempo de ocupação de Lagoa Santa, região de relevo cárstico, portanto com 

muitas grutas, cavernas, localizada próxima a cidade de Belo Horizonte (MG) e as tentativas 

de relacionar os “primeiros caçadores com ossos de megafauna encontrados em grutas e 

abrigos de Minas Gerais” foi o que mais instigou a curiosidade de estudiosos durante o início 

das pesquisas arqueológicas no Brasil (1870-1930) (GASPAR, 2003, p. 13).  

Os sambaquis e as artes rupestres encontradas no Amazonas e os sítios 

arqueológicos com gravações e pinturas encontrados em alguns estados do Nordeste 

também contribuíram para o início da arqueologia brasileira e tiveram um papel importante 

na história das culturas brasileiras (GASPAR, 2003). 

Mas de acordo com Viana et al. (2016), os estudos de artes rupestres só ganharam 

impulso a partir da década de 1970, junto a criação da arqueologia profissional, através da 

contribuição da escola francesa (BARRETO, 1999-2000) (metodologia trazida ao Brasil pela 

pesquisadora Laming-Emperaire, uma das pioneiras em pesquisas de artes rupestres, no 

qual os sítios eram observados de forma ampla e os achados eram primeiramente 

registrados e somente após isso, se fosse o caso, poderiam ser retirados do local), 

baseados em cópias, fotografias e “análises morfológicas do corpus gráfico. Ao se vincular 

os dados obtidos nas escavações e os resultados dos estudos sobre a arte rupestre, foi 

possível estabelecer, por exemplo, cronologias” (VIANA et al., 2016, p. 4). 

Para Justamand, Funari e Alarcón-Jimenez (2018, p. 7): 

 

A influência da arqueologia francesa foi, então, particularmente relevante 
por motivos teóricos e práticos. No domínio da interpretação, as 
aproximações semióticas e antropológicas permitiram o florescimento de 
marcos interpretativos que enfatizavam a “ingenuidade” dos indígenas, em 
clara oposição à linha oficial do PRONAPA que enunciava que os índios 
eram habitantes retrógrados de um ecossistema imutável de floresta 
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tropical. Ainda mais, os métodos em campo introduzidos pelos franceses 
incluíam a atenção aos estratos arqueológicos naturais (em oposição aos 
artificiais utilizadas pelo pronapianos) e a métodos elaborados de registro 
da arte rupestre (em oposição à falta de atenção em relação a esse tipo de 
evidência pelos pronapianos que não gostavam muito dos símbolos). Mas 
de novo, no que respeitam a tema práticos, os franceses vieram de um 
contexto democrático e fomentaram a colaboração dos acadêmicos 
brasileiros com um mundo intelectual mais amplo e, aliás, os financiaram 
(JUSTAMAND, FUNARI E ALARCÓN-JIMENEZ, 2018, p. 7). 

 

 

Dessa forma, o estudo da arte rupestre no Brasil baseia-se em analisar as 

superposições entre os estilos dos grafismos encontrados com a intenção de identificar seus 

sucessores (RIBEIRO, 2015). 

A partir do desenvolvimento da análise visando às artes rupestres, houve evolução 

quanto à identificação do caráter e diferenças observadas em concordância com as técnicas 

e temáticas elaboradas, denominando como tradição o conjunto de imagens semelhantes e 

com vasta distribuição territorial (RIBEIRO, 2007). 

O conceito de Tradição foi trazido ao Brasil pelos pesquisadores estadunidenses 

Betty Meggers e Clinford Evans, ambos coordenadores do Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas (PRONAPA) e Programa de Pesquisas Paleoindígenas (PROPA), cuja 

finalidade foi proporcionar um estudo das culturas arqueológicas em pouco tempo em todo 

território brasileiro, organizando todos os registros encontrados em Tradições e Fases 

(RIBEIRO, 2006; 2007). 

As gravuras rupestres estão presentes em todo território brasileiro, onde os suportes 

em que se encontram “fazem parte de um contexto simbólico, que complementam o 

universo cultural das antigas populações” (BORGES, 2008, p. 12).  

Para atender ao objetivo geral deste trabalho, utilizaremos, como guia, na busca de 

percepções sobre as gravuras rupestres nos sítios Mirante e Complexo Riachuelo, as 

abordagens dos autores Renfrew, (1995), Merleau-Ponty (1999), Tim Ingold (2002), 

Christopher Tilley (2004), Renfrew e Bahn (2005), Hamilakis (2013), relacionadas à 

arqueologia cognitiva e fenomenológica. 

Com o objetivo de relatar uma imersão pessoal junto aos sítios visitados, bem como 

realizar proposições possíveis para ajudar na preservação do patrimônio cultural 

arqueológico relacionado as gravuras rupestres em Rondônia, ressaltamos as abordagens 

que relacionam os lugares e as materialidades associadas as pessoas para a interpretação 

do passado, na tentativa de explorar questões sensíveis durante o processo, as questões 

que perpassam os sentidos ativos entre objetos e pessoas. 

As pessoas estão imersas no lugar, que é o contexto das experiências humanas 

construídas através de movimentos, memórias, encontros e associações. Identidades 
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pessoais e culturais são criadas nos lugares, assim como experiências geográficas, que se 

inicia em um lugar, se estendem a outros através dos espaços e criam paisagens ou regiões 

pela experiência humana (TILLEY, 1994). 

 

“Arqueologia Cognitiva como “o estudo das formas pretéritas de 
pensamento inferidas a partir dos vestígios materiais” (RENFREW, 1995, 
p.5). Arqueologia Cognitiva desenvolveu ferramentas de análise e meios de 
inferências para a compreensão dos diversos aspectos do comportamento 
humano, entre eles as manifestações simbólicas. A proposta foca sobretudo 
na compreensão do processo pelo qual as manifestações sociais foram 
construídas. Para o arqueólogo cognitivo-processual, é suficiente obter 
conhecimentos sobre como as mentes das comunidades em questão 
trabalhavam e na maneira a qual esse trabalho moldou suas ações” 
(RENFREW, 1995, p. 6). 

 

 
Segundo Renfrew e Bahn (2005) o campo da arqueologia cognitiva cai naturalmente 

em dois subcampos. Os primeiros negócios com a evolução das capacidades cognitivas do 

nosso pré-sapiente (ou seja, antes do Homo sapiens sapiens) ancestrais. O segundo campo 

da arqueologia cognitiva envolve a emergência subsequente dentro de nossa espécie das 

diferentes capacidades cognitivas e dispositivos associados às diferentes trajetórias de 

desenvolvimento cultural que diversas sociedades humanas seguiram desde então. Assim, 

se adotamos um ponto de vista da arqueologia cognitiva, começamos a pensar em como as 

pessoas percebiam e concebiam o mundo que habitavam, passamos a considerar a 

totalidade do visível ambiente no qual as pessoas viviam. 

Adotaremos ainda a perspectiva da Arqueologia fenomenológica, onde, conforme 

Renfrew e Bahn (2005) a preocupação central é com a conceitualização das relações 

sujeito-objeto. Isto envolve uma descrição das coisas como são experimentadas no mundo 

por um sujeito humano, fornecendo uma base filosófica geral para compreensão das formas 

materiais: uma atitude, uma orientação, uma disposição, um modo de compreensão. Onde 

as formas materiais específicas podem ser infinitamente descritas em uma infinidade de 

maneiras em uma infinidade de contextos sociais e materiais diferentes. Não podemos voltar 

para o passado, mas ainda podemos experimentar o que resta hoje por meio 

fenomenologicamente explorando as práticas de escavação, examinando coleções de 

artefatos em museus e através da visita a monumentos e locais na paisagem.  

Conforme Merleau-Ponty (1999) a fenomenologia é o estudo das essências, e todos 

os problemas, segundo ela, resumem-se em definir essências: a essência da percepção, a 

essência da consciência, por exemplo. É a tentativa de uma descrição direta de nossa 

experiência tal como ela é, e sem nenhuma deferência à sua gênese psicológica e às 

explicações causais que é também um relato do tempo, do espaço e do mundo vividos. 
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O que uma abordagem fenomenológica da cultura material enfatiza é que o as 

qualidades sensoriais múltiplas das coisas têm efeitos nas pessoas. As coisas estão ativas 

ao invés de passivas e não podemos interpretá-los da maneira que quisermos, 

precisamente porque, ao contrário dos textos, eles têm efeitos sensoriais diretos sobre nós. 

 

La arqueología de los sentidos es, por lo tanto, factible en términos muy 
tangibles. Es más, el campo de la arqueología, teniendo un acceso primario 
a la materialidad del mundo, está en una posición privilegiada para explorar 
los ámbitos sensoriales y para contribuir inmensamente a una discusión 
más amplia sobre la experiencia sensorial y sus efectos de poder social. No 
solo los regímenes sensoriales dominantes cambian, también hay modos 
sensoriales múltiples, en ocasiones conflictivos, de interacción en cualquier 
contexto específico, produciendo a menudo choques sensoriales. Entonces, 
al igual que el cambio histórico, y quizás de manera más importante, la 
arqueología puede explorar esa diversidad y multiplicidad sensorial. En 
cuanto al tiempo, la arqueología puede investigar los distintos regímenes 
sensoriales en varias configuraciones temporales (HAMILAKIS, p. 6, 2013). 
 

 

 

2.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre os achados de gravuras rupestres nos 

Sítios Mirante e Complexo do Riachuelo do setor Riachuelo localizado no município de 

Presidente Médici. 

Os dados serão obtidos através de referências bibliográficas: Garcia e Garcia (2012); 

Oliveira (2013); Silva (2015) e Suñer (2015) disponíveis na íntegra, publicados entre os anos 

de 2010 a 2018. 

Na proposta inicial do trabalho estavam programadas visitações aos sítios, com o 

intuito de caracterizar as técnicas e os suportes utilizados na confecção das gravuras 

rupestres, para tanto a técnica de investigação e registro seria a fotografia. Pretendíamos 

avaliar a dimensão dos gestos de elaboração (longo, curto, fluido, geometricamente 

rigoroso, golpes precisos, golpes soltos) e outras escolhas técnicas (como picoteamento, 

alisamento etc.); como congregar os golpes que produzem a gravura e seu contexto de 

inserção.  

Destacamos ainda que, apesar de López-Montalvo (2010) apud Pereira, Rubio e 

Barbosa (2013) destaca o cuidado ao desenvolver com rigor uma documentação desde o 

início do estudo relacionado à arte rupestre, não nos foi possível realizá-lo conforme os 

manuais arqueológicos (presença de escala, verificação de luz etc.), pois as imagens 

cedidas estão relacionadas a visitas para conhecer as gravuras. 
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Contudo, a fotografia como técnica de registro, segundo Celis (2005) possibilita o 

registro de informações em grande quantidade, captando “a aparência formal dos motivos, 

sua textura, cor e particularidades da técnica de fabricação, até seu estado atual de 

preservação”. É a melhor forma para documentar gravuras rupestres em rochas sem ter 

contato direto com sua superfície, além de representar melhor conservação.  

Ao nos depararmos, entre outras impossibilidades pessoais, com uma pandemia 

mundial (o surgimento do coronavírus COVID-19) e a consequente quarentena e 

distanciamento social, fatores que não permitiram a realização das viagens, decidiu-se 

utilizar para registro e exemplificação de nossas proposições e percepções o registro 

fotográfico já realizado por Guimarães (2016 e 2019), Santi (2016) e Zuse (2014 e 2016), 

bem como todas as percepções que tivemos quando realizamos visitas aos sítios em 2016 e 

2019. 
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CAPÍTULO III 

PERCEPÇÕES SOBRE OS SÍTIOS DE GRAVURAS RUPESTRES COMPLEXO 

DO RIACHUELO E MIRANTE 

 

 

Conforme Oliveira (2013) o “Setor Riachuelo” compreende o alto e médio curso do 

ribeirão Riachuelo em cuja área estão localizados 5 sítios arqueológicos. Três sítios 

arqueológicos encontram-se no município de Ministro Andreazza, são eles: Cachoeira Alta, 

Poço das Antas e Calunga e 2 no município de Presidente Médici: Complexo do Riachuelo e 

Mirante.  

O nosso trabalho diz respeito àqueles localizados no município de Presidente Médici, 

ou seja, Complexo do Riachuelo e Mirante. Aqui apresentaremos as percepções e propostas 

de análises e de preservação dos sítios. 

 

 

3.1 PERCEPÇÕES 

 

 

3.1.1 Percepções propostas para análises arqueológicas nos Sítios Complexo 

Riachuelo e Mirante 

 

 

Os aportes teóricos utilizados nas análises dos registros rupestres em Rondônia, em 

sua grande maioria, seguem a escola norte-americana histórico culturalista, fortemente 

apoiada na definição de tradições arqueológicas. Como já mencionado, o início das 

pesquisas sistemáticas se deu no âmbito dos trabalhos desenvolvidos no PRONAPA e no 

Programa de Pesquisas Paleoindígenas (PROPA) MILLER (1992). 

Kadowaki (2019) apresenta uma abordagem distinta a esta em seu trabalho no sítio 

CPRM 2, localizado na margem direita do Rio Madeira. A autora desenvolve o estudo de 

“estruturas de gravuras rupestres”, tratando-os como desenhos confeccionados em suportes 

rochosos para o desenvolvimento de uma comunicação visual.  

Comunicação esta que começou a ser elaborada mentalmente pelos artesãos e 

posteriormente transferida através da coordenação motora para o suporte rochoso, 

utilizando determinados tipos de utensílios, capazes de polir e/ou picotear a rocha, retirando 

os excessos e dando origem a sulcos fundos ou rasos, transferindo assim uma ideia para 

um plano concreto de visualização. Tendo em mente ainda, a impossibilidade de voltarmos 
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no tempo para decifrar, o que motivou as populações indígenas que representaram as 

gravuras, as interpretações arqueológicas, nesta abordagem, são baseadas na vivência e 

escolha do(a) próprio(a) arqueólogo(a). 

Quando avaliamos essas possibilidades, buscamos autores que discorrem em uma 

ampla bibliografia que perpassa outras abordagens arqueológicas, porém, complementares 

para o entendimento dessa escolha teórica, e dizem respeito à Arqueologia Pós- processual. 

Algumas proposições de Merleau-Ponty (1999) e Ingold (2012) sugerem uma ênfase 

na dimensão individual das experiências, compreendendo, contudo, que elas se realizam 

em contextos culturais e históricos. Assim, gravuras (materialidade) e as pessoas são um 

emaranhado de compartilhamentos de memórias, experiências e processos de 

aprendizagem. “...Quero sugerir que não é apenas a mente que vaza, mas as coisas de 

modo geral. E elas o fazem ao longo dos caminhos que seguimos à medida que traçamos 

os fluxos de materiais do ASO (ambiente sem objetos)” (INGOLD, 2012, p. 22). 

O nosso cérebro é diferente do de outros animais, principalmente pela coexistência 

da mente. Por esse motivo, somos únicos, pela nossa capacidade de simbolizar e dar 

significado e sensações específicas ao nosso mundo e às nossas lembranças ou ainda, 

utilizar a cultura material para transmitir informações sociais (MITHEN, 2002). Compreender 

esses elementos é importante para avaliarmos a estrutura de funcionamento do processo 

criativo das construções simbólicas nos sítios rupestres.  

Quando se busca trabalhar com, as gravuras rupestres, temos que perceber que 

essa materialidade é constituída de construções simbólicas. São manifestações inteiramente 

abstratas, que carregam significados culturais. Trata-se de construções estruturadas de 

discursos socialmente construídos e praticados, que, de acordo com Pinker (2007), são uma 

maneira de conectar sentido e forma (Pinker, 2007), baseada em tradições e em culturas. 

As manifestações artísticas dos primeiros hominídeos estão relacionadas ao seu 

desenvolvimento físico e mental. Esse desenvolvimento não foi verificado apenas por meio 

da produção de ferramentas, mas também no campo das ideias artísticas como mediante o 

ato de pintar, gravar e esculpir na rocha. Há uma intencionalidade de transmitir ou depositar 

uma informação e/ou mesmo ser uma atividade lúdica para aguçar as habilidades manuais, 

deixando os símbolos de suas marcas registradas nas rochas (LEROI-GOURHAN, 1964; 

PINKER, 2001). 

Em conjunção com a abordagem estruturalista proposta por Kadowaki (2019) para 

Rondônia, entendemos ser plausível utilizarmos as propostas da Arqueologia Cognitiva e da 

Arqueologia Fenomenológica. 

Se optarmos por analisar as gravuras considerando seu processo de elaboração 

(como) poderemos, progredir em outros aspectos que nos permitam caracterizar 
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comportamentos e percepções (geradoras de ações) das pessoas autoras ampliando nosso 

entendimento e reduzir esse distanciamento entre figuras e pessoas que as produziram. 

Acredita-se ser possível inferir, a partir dos vestígios materiais, as ações do 

comportamento de grupos sociais na produção da cultura material, seria uma interpretação 

não baseada “em que” os homens e mulheres pretéritos pensaram, mas, diferentemente, 

baseada em “como” eles expressaram seus pensamentos e suas ideologias. 

1- Percepção dos contextos em que os sítios se encontram, ou seja, espacialidade, 

natureza, homem e cultura, que coexistem, significam e ressignificam; 

2- Percepção da construção gráfica de cada sítio (quantidade de afloramentos que 

constituem o sítio; formações geológicas; formação topográfica; quantificações de 

afloramentos com ou sem gravuras; percepção da construção simbólica dos 

elementos e relação com os aspectos destacados nesse item); 

3- Percepções acerca das representações rupestres (quantidade de unidades gráficas; 

descrição das unidades gráficas; análise das unidades gráficas (figurativos, não 

figurativos);  

4- Percepções acerca das formas finais das figuras, de forma isolada e de forma 

coletiva. 

 

 

3.1.2 Percepções sobre as ações de preservação e conservação dos Sítios Complexo 

Riachuelo e Mirante 

 

 

Alguns arqueólogos buscam relacionar a pesquisa arqueológica com participação da 

comunidade a fim de realizar um melhor gerenciamento do patrimônio. Geralmente as 

visitas em sítios arqueológicos ocorrem após ou durante a realização dos estudos, visto que, 

ainda durante as pesquisas, os visitantes podem interagir com os pesquisadores podendo 

em alguns casos ser realizados mini cursos para que possam ter melhor entendimento do 

que está sendo feito. Para isso é necessário mudanças em relação à postura e 

procedimentos realizados durante o desenvolvimento das pesquisas, onde a área de 

visitação deve estar preparada para tal e sempre com acompanhamento do profissional 

habilitado, no que permite o turista paticipar das etapas envolvendo a pesquisa arqueológica 

(MANZATO, 2007; ROBRAHN-GONZÁLEZ et al., 2015).  

Soares e Oliveira (2015) dizem que os sítios arqueológicos despertam interesse nas 

pessoas por apresentar vestígios de populações antigas que contribuem para as diversas 

áreas de conhecimento, suas relações sociais e para a compreensão da forma de vida e 

costumes no passado. 
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Becheleni e Medeiros (2010) enfatizam a importância de um planejamento adequado 

que vise à segurança do sítio e de seus visitantes, no qual é necessário estudar as 

particularidades do ambiente e sua fragilidade como um todo e as atividades desenvolvidas 

através de uma equipe qualificada e multidisciplinar que possa criar ações que visem à 

sustentabilidade do local, assim como analisar sua adequação à visitação. 

O planejamento quanto à visitação tem que equilibrar as atividades turísticas com os 

recursos naturais, culturais e sociais de sua localidade a fim de evitar prejuízos, buscando 

oferecer tanto maior qualidade turística como a redução do impacto causado ao patrimônio. 

Visa ainda, a conscientização dos visitantes e da população buscando a preservação 

dessas áreas no que pode reduzir os impactos negativos gerados ao ambiente (FERRETI, 

2002).  

Já em Santa Catarina, na Ilha de Campeche, estão localizados um conjunto de sítios 

arqueológicos com gravuras e polidores, onde o turismo local só foi desenvolvido através do 

reconhecimento do IPHAN como patrimônio arqueológico e paisagístico cultural no ano 

2000 e sua regulamentação para uso e gerenciamento estabelecida no ano de 2009. O 

trabalho em conjunto com a comunidade e o Governo Federal tem contribuído positivamente 

na preservação da ilha através da realização de ações educativas e melhorias da economia 

local (CHAMAS e SCHMIDT, 2011). 

Ao tratar da arqueologia da região Amazônica Godoy (2015, p. 99) destaca que esta, 

 

[...] fascina leigos e arqueólogos, e tem apresentado ao longo de décadas 
de pesquisas sítios e coleções únicas, com altíssima relevância científica e 
inegável potencial turístico. Os sítios da Amazônia brasileira como atrações 
turísticas por si só chamam atenção pela expectativa de novidade criada 
pelo público, e pelo aspecto de aventura e descoberta que despertam no 
turista. E não por coincidência na região amazônica esta temática ganhou 
um significativo fôlego nos últimos anos, onde é possível encontrar 
pesquisadores tanto da área do turismo quanto da arqueologia interagindo 
em projetos de pesquisa, workshops e publicações conjuntas. 

 

O contexto histórico e cultural que envolve a região amazônica, resultante da relação 

entre o homem e a natureza, segundo Lima (2018, p. 90) “está imbricada com seu 

patrimônio histórico, cultural e ambiental que são repletos de identidades materiais e 

imateriais e formam uma cultura única. [...] a serem adequados a explorações de atividades 

de turismo e de lazer”.  

Assim, para que um sítio arqueológico seja utilizado para o turismo é necessário 

planejar e gestar tal atividade para que esta não venha causar impactos negativos para o 

patrimônio.  

Torna-se ainda de suma importância a participação da comunidade no 

desenvolvimento de ações educativas com a finalidade de valorizar o patrimônio, visto que 



 

42 

quando há a participação desta junto à gestão ocorrem à valorização e preservação deste e 

o crescimento socioeconômico na região (GODOY, 2015; GUIMARÃES et al., 2018). 

No decorrer de sua dissertação, Maurício André da Silva (2015) buscou resgatar a 

história relacionada aos vestígios arqueológicos encontrados na região de Presidente Médici 

e, com isso, estabelecer formas com que a população deste município e entorno 

participasse ativamente deste resgate. 

Uma das primeiras ações efetuadas por Silva (2015) foi à participação na criação do 

Centro de Pesquisas e Museu Regional de Arqueologia de Rondônia (CPMRARO). Para 

que isso fosse possível, necessitou não apenas da colaboração de pesquisadores, mas 

também de toda comunidade, pois este último seria o fator principal para que todas as 

ações envolvidas se concretizassem. 

No dia 11 de junho do ano de 2008 o CPMRARO foi inaugurado, fruto da parceria 

entre o IPHAN, tendo como representante a arqueóloga Maria Lúcia Franco Pardi, a 

Prefeitura Municipal de Presidente Médici, representada pela pesquisadora Maria Coimbra, 

diretora do museu até dias atuais e, principalmente, a comunidade Distrito Novo Riachuelo.  

No entanto, questiono como foi possível a criação do CPMRARO e como a 

população se tornou parte crucial nessa realização. Bem, foi possível através de ações que 

buscaram envolver cada pessoa da comunidade, começando nas escolas, conforme 

verificado em Silva (2015).  

Os professores, em especial o professor Devanir Domingues Fernandes, 

trabalhavam em suas aulas de história sobre povos antigos e através de artefatos 

encontrados por pessoas da comunidade foi possível instigar a curiosidade de cada uma, ao 

descobrir como e por quem foram feitas cada artefato, cada gravura que até então não tinha 

significado algum (SILVA, 2015). 

Tais artefatos eram vistos por eles como “lixo”, pois o viam com muita frequência em 

algumas áreas do município e com isso não agregando valor algum a não ser por algumas 

pessoas, como parte de decoração em suas casas.  

A partir disso, Silva (2015) propôs ações de preservação e divulgação que foram 

expostas e trabalhadas junto à comunidade e com isso todo artefato, por menor que fosse 

encontrado ou de posse de alguém foram doados para que assim pudesse fazer parte do 

acervo do museu. Isso foi possível através da realização de pesquisas preservacionistas 

feita por Maria Coimbra e Garcia desde o ano de 2002 ao conhecer diferentes pessoas 

durante suas pesquisas em Nova Riachuelo criando assim, a rede de conscientização para 

preservação pela comunidade. 

E como cada indivíduo tem uma história pra contar, através dessas histórias e 

buscas em livros foi possível conhecer cada vez mais sobre cada vestígio, gravuras e 

artefatos contidos nesse município.  
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Dessa forma, percebe-se que ações envolvendo a comunidade tendem a ser mais 

eficazes, pois não há ninguém melhor para se envolver em algo do que aqueles que já estão 

envolvidos sem nem mesmo saber a sua importância para realizar a defesa e conservação 

desses patrimônios.  

Segundo Horta (1999), educação patrimonial é um processo permanente e 

sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio cultural como fonte primaria de 

conhecimento, levando ao indivíduo um processo ativo de conhecimento, apropriação e 

valorização de sua herança cultural. É um instrumento de “alfabetização cultural” que 

possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando – o á compreensão 

do universo sociocultural e da trajetória histórico – temporal em que está inserido. 

A princípio, este trabalho pensou como forma de preservação o envolvimento da 

comunidade (educação patrimonial), juntamente a escola e a criação de uma associação 

que contribuísse para tal, e ainda manutenção dos sítios. Contudo, tais propostas já foram 

sugeridas e executadas por Silva (2015) e outros colaboradores, como exposto acima.  

Dessa forma, a Educação Patrimonial é essencial para a valorização da diversidade 

cultural, para o fortalecimento de identidades e de diversidade no mundo contemporâneo. O 

reconhecimento desse fato, inserido em um campo de lutas e contradições, evidencia a 

visibilidade de culturas marginalizadas ou excluídas da modernidade ocidental, e que são 

fundamentais para o estabelecimento de diálogos interculturais e de uma cultura de 

tolerância com a diversidade (FLORENCIO, 2012).  

A partir da entrevista que realizamos com Maria Coimbra (anexo 1), percebe-se que 

mesmo fundamentadas encontram-se ainda muitos obstáculos que dificultaram a 

continuação destes trabalhos, estando entre eles a falta de recursos e por estarem, os sítios 

dentro áreas particulares.  

Mesmo sabendo da importância histórica e cultural relacionadas a estes sítios 

arqueológicos, os proprietários não têm como manter e isolar áreas de suas propriedades a 

fim de que não sejam degradados pelos animais ou por pessoas que desrespeitam as 

gravuras.  

Por isso, além de reforçar sua importância nas escolas e para a comunidade, torna-

se necessário ainda, criar ações que visam o “apadrinhamento” destes sítios, ou seja, 

contribuição de empresas privadas e governamentais para assim promover a preservação e 

divulgação, com a participação de pesquisadores, em especial da arqueóloga Maria 

Coimbra, atual diretora do CPMRARO, do IPHAN e da secretaria de cultura da Prefeitura de 

Presidente Médici.  

Com os recursos arrecadados seria possível reestruturar os sítios, criando uma área 

de recepção onde possam estar expostos alguns artefatos e fotografias de outros sítios do 

estado a fim de atrair os visitantes enquanto aguardam sua ida ao sítio, e ainda seriam feitas 
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a reconstrução das “pontes” de acesso aos mesmos, visto que o barracão (Figura 6) foi 

totalmente destruído por um incêndio devido às queimadas de 2019 e as “pontes” se 

apresentarem em alto estágio de degradação, podendo contribuir com algum acidente 

(Figura 7).  

 

 

Figura 16: Barracão onde eram recepcionados os visitantes do Sítio Mirante, antes do incêndio em 
2019. Fonte: ZUSE, 2016. 

 

 

Figura 17: "Ponte" que liga os painéis de gravuras rupestres em Presidente Médici. Fonte: 

GUIMARÃES, 2019. 
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Poderão também ser expostos, a fim de divulgar o nome das empresas vinculadas 

ao projeto, folders e produtos como forma de divulgação delas. Ainda no mesmo “barracão” 

da recepção, criar alguns boxes onde a comunidade poderá vender artesanatos e alimentos, 

pagando uma pequena taxa para também auxiliar na manutenção, a fim de propiciar algo a 

mais aos visitantes estimulando assim à economia daquela região, mesmo quando os sítios 

estiverem fechados.  

Os recursos arrecadados serão também utilizados para refazer as “pontes” e tentar 

isolar os locais onde se encontram os painéis, através de cercas mais resistentes, devido à 

invasão principalmente de animais, e cobertura para evitar a contínua degradação que 

sofrem devido às ações da natureza e do homem.  

As entidades governamentais entrariam com o tombamento destes sítios e 

contribuiriam com a manutenção dos mesmos e do CPMRARO, junto aos recursos dos 

“padrinhos”, e assim contratariam a própria comunidade para a realização dos cuidados e 

manutenção destes locais. 

 

Figura 18: Gravuras do Sítio Mirante. Fonte: Santi, 2016. 
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Figura 19: Gravuras do Sítio Mirante e sua representação em tatuagem. Fonte: Santi, 2016. 

 

A recriação da Associação de Amigos do Novo Riachuelo (AANR) seria primordial, 

pois seus componentes poderão contribuir na coordenação destas ações e dos recursos 

arrecadados. E os valores simbólicos cobrados por eles ajudariam a manter as 

necessidades da AANR mantendo assim a associação ativa.  

A concretização destas ações daria um estímulo maior para a promoção e 

preservação dos sítios e do museu por essas pessoas ao buscar formas de atrair visitações 

com o intuito de elevar sua economia, já que estarão diretamente ligadas as atividades dos 

sítios e museu.  

 

 

3.1.3 Percepções sobre a entrevista com Maria Coimbra 

 

 

No dia 10 de outubro do ano de 2019, foi realizado um encontro entre Maria 

Guimarães (discente do Curso de Bacharelado em Arqueologia) e a arqueóloga Maria 

Coimbra, responsável pelas pesquisas de artes rupestres na região e pelo Centro de 

Pesquisas Museu Regional de Arqueologia de Rondônia localizado no município de 

Presidente Médici. O intuito de realizar uma pequena entrevista com Maria Coimbra foi para 
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gerar conhecimento, a partir das memórias dela, quanto os estudos realizados naquela 

região.  

A entrevista foi realizada nas dependências do museu, sendo esta gravada com o 

uso de um aparelho celular e transcrita de forma direta, em anexo, porém aqui realizaremos 

uma abordagem sobre as percepções dessa entrevista. 

Coimbra relata que a maioria dos estudos rupestres não consegue se aprofundar. 

Segundo ela a maioria não passa da fase de documentação, não só no estado, mas como 

em todo território nacional, pela falta de contribuição financeira e pesquisadores 

interessados em trabalhar com isso. 

 Destaca ainda, que o único achado de pintura rupestre encontrado em Rondônia, 

pelo que se sabe, foi exposto somente uma vez através de uma fotografia durante entrevista 

para uma revista anos atrás, no aldeamento dos Uru Eu Wau Wau, sendo está uma 

informação não oficial já que não se tem estudos ou mais registros que possam comprovar 

sua veracidade, pois ninguém conseguiu chegar até elas. Contudo, no resto do estado todos 

os trabalhos descritos trata-se somente de desenhos grafados em baixo relevo, todos 

devidamente registrados.  

 Em relação às pesquisas realizadas no estado de Rondônia ela ressalta que “o sítio 

Mirante e outros do setor, hoje, estão registrados no Atlas Ambiental do Estado, pois, 

mesmo sendo descobertos há anos atrás, Eurico Miller e seu assistente Josuel Ravani não 

documentaram tais achados.” Diante disso, o levantamento iniciou-se a partir de Mirante, 

através do material que haviam sido divulgados no ano 2000 e assim localizados outros. 

Foram identificadas marcas na própria paisagem contendo padrões semelhantes. 

Mas ao identificá-los, estes foram divididos em sítios, ou seja, não foram registrados por 

painéis, mas sim, por localidade totalizando 21 sítios.  

No município de Ministro Andreazza foram identificados 21 painéis, que mesmo 

sendo localizados distantes um do outro, os vestígios, estilos e materiais encontrados são 

semelhantes. Já na limítrofe da divisa dos municípios de Jí-Paraná e Presidente Médici, 

foram descobertos cerca de 80 painéis e aproximadamente 200 figuras (acredita-se que 

tenham mais). Com isso, a primeira fase do trabalho buscou documentar esse material e a 

segunda em descobrir mais achados além de analisar o que já se tem gerando hipóteses e 

posteriormente a publicação deles.  

Coimbra enfatizou que o Museu só existe devido às pesquisas realizadas, e que a 

ideia inicial dela e de Garcia era realizar o levantamento de achados na região e 

futuramente gerar o arqueoturismo. Porém, havia muitos achados de artefatos e assim 

foram registrando, contando com mais de 100 sítios registrados e milhares de peças 

(achadas e encaminhadas a eles), sendo assim necessário contatar o IPHAN para que 

houvesse a criação do museu e condutas de preservação das áreas e artefatos.  
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Ao ser questionada a respeito da forma utilizada para caracterização dos painéis e 

ou suportes encontrados, Coimbra explicou que durante o período de documentação não foi 

possível relacionar, de forma temática, com outros sítios da região, no qual boa parte dos 

achados na Região Amazônica não foi atribuída a “grupo nenhum”. No entanto, de forma 

positiva quanto a proximidades, Edite Pereira identificou áreas e artefatos nos estados do 

Amazonas, Pará e Roraima atribuídos a grupos Aruaques.  

 Mas ao tratar dos sítios 1 e 2 do Setor Riachuelo relatou a semelhança destes com 

as áreas de Cuxá no Peru. De acordo com ela, pelas técnicas é difícil ainda definir a 

determinados grupos ou tradição (sítios 1 e 2) e por isso a divisão foi realizada através dos 

estilos (temáticos e tecnológicos) sendo eles: o de Riachuelo, este o mais comum entre os 

sítios; o de Cachoeira Alta; o de Mirante e o de Molin. Esses estilos se diferenciaram logo 

nas primeiras análises, onde além das documentações buscaram relacionar com os 

assentamentos.  

Quanto aos nomes dados aos setores 1 e 2, explica que primeiramente foi realizado 

uma pesquisa em todos os setores e que seus nomes foram dados segundo com as 

amostras proporcionais encontradas. O setor 1 refere-se ao Riachuelo, este apresentando 

maior percentual de amostra proporcional englobando os municípios de Presidente Médici e 

Ministro Andreazza, e o setor 2 a Molin que abrange o limite de Presidente Médici e Ji-

Paraná, onde a amostra proporcional é menor “mesmo assim ficaram muitos sítios fora 

dessa análise”.  

Trabalhos relacionados ao arqueoturismo segundo Coimbra já foram, e são 

realizados, juntamente a população e a prefeitura. O fato de os registros estarem em áreas 

particulares, em muitos casos, não impede a preservação destes, contudo muitos 

proprietários não têm condições financeiras de arcar com as despesas. Com isso, a 

prefeitura e o museu realizaram um acordo com o IPHAN e proprietários, onde se 

comprometeram a cercar e auxiliar na preservação já que as áreas onde se encontram 

serem de criação de gado e assim minimizar os desgastes. 

O IPHAN é conhecedor e demonstra interesse pela ideia da prefeitura e comunidade 

em construir uma rota turística de Riachuelo até limite de Presidente Médici e Ministro 

Andreazza e trabalham no preparo da visitação, de acordo com legislação, e depois 

aumentar esse circuito de visitação. Destaca que hoje em dia somente o sítio de Mirante é 

aberto à visitação. “Porém, para que tal projeto seja realizado é necessário recursos, em 

contra partida o projeto já está pronto.” 

Ainda relacionado à contribuição da comunidade, Coimbra lembra que já teve uma 

experiência bastante positiva quando entre os anos de 2010 a 2015, um grupo de jovens 

criou a Associação Amigos do Novo Riachuelo (AANR) que com o custo de R$ 2,00 por 

visitante realizavam serviços de manutenção e preservação do sítio. Infelizmente anos atrás 
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a prefeitura desistiu de contribuir financeiramente para que tais serviços fossem realizados, 

o que fez com que a AANR parasse com seus trabalhos.  

Ainda segundo Coimbra, hoje a prefeitura não tem condições financeiras de arcar 

com a recuperação, mas com a destinação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a 

partir da destruição de outro sítio (um empresário foi condenado a pagar o TAC) o dinheiro 

concedido irá ajudar na proteção de outros sítios, e com isso espera-se que a AANR se 

renove com a volta das visitações. A prefeitura não contribui com recursos financeiros, pois 

não tem condições de arcar, mas ajuda com os recursos humanos em coisas básicas além 

de intermediar convênios com a iniciativa privada. Os endossos são destinados aos estudos 

e preservação das áreas enquanto o museu recebe auxílio da prefeitura e do IPHAN para os 

sítios de visitação e o que restante necessário sendo obtidos através de editais. 

Quanto aos incêndios os sítios em si não foram afetados, mas o barracão de madeira 

onde era realizada a triagem e servia de abrigo para a população foi destruído. Coimbra diz 

ainda que o barracão e passarelas estavam necessitando de reforma. No entanto o fogo 

destruiu o barracão, e até a sua reconstrução a triagem está sendo feita no Centro de 

Atendimento ao Turista (CAT), um pouco distante dos sítios, mas no momento a melhor 

opção.  

“O barracão é necessário, pois o sítio não comporta um grande número para 

visitação, e é ali que é realizada a triagem enquanto os visitantes esperam. Um grande 

número de escolas traz seus alunos para visitação [...]”  

Baseado no presente trabalho a questionei se é possível que somente através do 

estudo bibliográfico fosse capaz de identificar e caracterizar os achados rupestres. “Eu acho 

que sim. Vai dar um pouco de trabalho, mais só a partir da pesquisa bibliográfica não! Todos 

os sítios estão implantados dentro de sítios cerâmicos, então se deve fazer um estudo 

cerâmico mais complexo para relacionar a arte com a teoria ou outra de quem as produziu. 

Só a bibliografia eu acho que não.”  

Logo após disse que está realizando um estudo mais aprofundado no qual iniciou 3 

escavações, mas que não pode analisar e encaminhar ao IPHAN devido a falta de recurso, 

o que a impede de afirmar ou retrucar alguma teoria.  

Lembrou ainda, de um trabalho realizado nos sítios cerâmicos pelo pesquisador 

Rodrigo Suñer e que ele identificou os artefatos como sendo dos grupos tupis. “A intenção é 

que eu possa realizar estudos em outros sítios cerâmicos ainda não estudados e analisá-

los. Se não conseguir datar, pelo menos obter mais informações.”  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Atualmente a musealização construída para permitir o acesso de turistas aos sítios 

arqueológicos de Presidente Médici está em avançado processo de deterioração, visto que 

há tempos não são feitas manutenções nas áreas de acesso às gravuras. Há dois anos o 

barracão no qual eram recepcionados os visitantes foi reformado, mas um incêndio 

acometeu o mesmo e pouco tempo depois, destruiu o local de concentração dos visitantes 

interessados em se aproximar das gravuras rupestres. 

No sítio Mirante, por se apresentarem a céu aberto e sem nenhum tipo de proteção, 

os lajedos se encontram com pouca visibilidade devido à degradação pelas intempéries 

climáticas, ação de pisoteamento pelo gado e por pessoas que não possuem o intuito de 

cuidar desses espaços. No sítio Complexo Riachuelo, por ser uma propriedade privada, não 

foi possível visitação e com isso não foram observadas as condições nas quais o mesmo 

sem encontrava durante visita realizada no ano de 2016.  

A pesquisadora Maria Coimbra está constantemente envolvida em pesquisas que 

visam analisar e documentar todos os achados, além de ações para avariar recursos para 

manutenção do museu e dos sítios arqueológicos, pois os que recebem ainda não são 

suficientes para todos os estudos realizados e manutenção deles. 

Devido à pandemia que se alastrou mundialmente ocasionada pela COVID19, foi 

impossível que realizássemos qualquer ação junto à comunidade que buscasse criar algum 

interesse na preservação e promoção dos sítios. No entanto, foram expostas neste trabalho 

sugestões que visam melhorar tanto a promoção e preservação dos sítios arqueológicos.  

Para que sejam realizados todos os projetos que sugerem a promoção e 

preservação dos sítios arqueológicos de Mirante e Complexo Riachuelo é necessário que 

toda comunidade e entidades governamentais estejam realmente envolvidas nisso. Dessa 

forma, juntamente com pesquisadores, tais ações podem ser realizadas e adaptadas de 

acordo com a necessidade daquela região. 

 

 

 

 

 



 

51 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Exposição retrata arte rupestre de Monte Alegre, em Belém. Mostra exibe aquarelas 

inspiradas na arte rupestre. Desenhos de Monte Alegre têm 10 mil anos de história. 

G1 Pará. 03 jun. 2013. [internet] disponível em: 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/06/exposicao-retrata-arte-rupestre-de-

monte-alegre-em-belem.html. Acesso em: 12 dez. 2019. 

 

Pesquisadores descobrem maior painel de arte rupestre de São Paulo. Gravuras do painel 

serão transformadas em modelo 3D. Jornal da USP. 02 maio 2019. [internet] 

disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-humanas/pesquisadores-

descobrem-maior-painel-de-arte-rupestre-de-sao-paulo/. Acesso em: 12 dez. 2019.  

 

ALEIXO, T. S. T. O arqueoturismo no domínio do património náutico e subaquático. 

2010. 161 f. Dissertação (Mestrado) – Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 

Estoril, Estoril, 2010. Disponível em: https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/2387. 

Acesso em: 25 jul 2019. 

 

ALVES, L. A. C. Turismo arqueológico em Sergipe: do espaço de contemplação à 

construção de cenários arqueológicos para práticas turísticas. 2019. 382 f. Tese 

(Doutorado em Arqueologia) - Campus de Laranjeiras, Universidade Federal de 

Sergipe, Laranjeiras, 2019. Disponível em: https://teses.ufs.br/handle/riufs/10785. 

Acesso em: 18 jul 2019. 

 

BARBOSA, E. P. Significantes, significados e símbolos na interpretação da cerâmica 

arqueológica. 1999. 126 f. Dissertação (Mestrado em História com área de 

concentração em Arqueologia) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia 

Universidade Católica do rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999. 

 

BASTOS, R. L. Arqueologia pública no Brasil: novos tempos. In: MORI, V. H.; SOUZA, M. 

C.; BASTOS, R. L.; GALLO, H. (Org.). Patrimônio: atualizando o debate. São Paulo: 

9ª SR/IPHAN. 2006. 

________ Patrimônio Arqueológico, Preservação e Representação Sociais: uma 

proposta para o País através da análise da situação do Litoral Sul de Santa Catarina. 

2002. 160 f. Dissertação (Mestrado) - Museu de Arqueologia e Etnologia, Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 



 

52 

2002. 

 

BECHELENI, D. G.; MEDEIROS, M. L. O turismo como ferramenta para a proteção do 

patrimônio cultural arqueológico: um estudo na APA Carste de Lagoa Santa–MG. 

Turismo e Paisagens Cársticas. v. 3, n.1, p. 21-30. 2010. 

 

BEDNARIK, R. G. The earliest evidence of paleoart. Rock Art Research, v. 20, n. 2, p. 3-28, 

2003.  

 

BERROJALBIZ, Fernando. La vitalidad de las voces indígenas. México: Universidad 

National Autônoma de México, 2015. 

 

BORGES, Cláudia Cristina do Lago. Uma narrativa pré-histórica: o cotidiano de antigos 

grupos humanos no sertão do Seridó/RN. 2008. 182 f. Tese (Doutorado) - Faculdade 

de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Assis, 2008. Disponível em: 

http://hdl.handle.net/11449/103182. Acesso em: 9 nov 2018. 

 

CELIS, D. M. Propuesta para la documentación general de yacimientos rupestres: el 

petroglifo de la Piedra de Sasaima, Cundinamarca (Colombia). [online]. 2005. 

Disponível em: http://rupestreweb.tripod.com/sasaima.html. Acesso em: 17 maio 

2018. 

 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2000. 

 

CHAMAS, C. C.; SCHMIDT, A. Ecotourism and heritage conservation. Journal of Coastal 

Research, v. 61, p. 234-241, 2011.  

 

COIMBRA, M. Inventário dos sítios rupestres da região centro-leste de Rondônia-

Brasil. 2010. 176 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Rondônia, 

Porto Velho, 2010. 

 

FERNANDES, Luiz Claudio; GUIMARÃES, Siane Cristhina Pedroso (Org.). Atlas 

Geoambiental de Rondônia. 2. ed. Porto Velho: Governo do Estado de Rondônia, 

2002. 

 

FERRETI, E. R. Turismo e Meio Ambiente: uma abordagem integrada. São Paulo: Roca, 

2002. 



 

53 

 

FIGUEIREDO, E. R. H.; COSTA, M. A. C; GARCIA, M. C. O. Formação Pedra Redonda e 

ocorrências arqueológicas associadas. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA 

AMAZÔNIA, 12., 2011, Boa Vista - Roraima. Anais... 2011. Disponível em: 

http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/bitstream/doc/994/1/Evento_Figueiredo_Pedra.pdf 

Acesso em: 15 jun. 2018. 

 

FLORÊNCIO, S. R. R. Educação patrimonial: um processo de mediação. In: 

TOLENTINO, Atila B. Educação patrimonial: reflexões e práticas. João Pessoa: 

Superintendência do Iphan-PB, 2012. 

 

GARCIA, Maria Coimbra de Oliveira; GARCIA, José da Silva. Pedras que guardam 

segredos: catalogação de sítios arqueológicos na região centro-leste de Rondônia. 

Revista Eletrônica Veredas Amazônicas, v. 2, n. 1, p. 33-66, 2012. Disponível em: 

file:///C:/Users/EDSON/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d

8bbwe/TempState/Downloads/283-1509-1-PB.pdf. Acesso em: 05 maio 2018. 

 

GASPAR, M. A arte rupestre no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

 

GODOY, R. Arqueoturismo no cerrado e na amazônia: Dois pedaços de um mesmo pote. 

Revista Arqueologia Pública, v, 9, n. 2, p., 87-107, 2015.. 

 

GUEDES, C.; VIALOU, D. Símbolos na arte rupestre sob o olhar da Arqueologia Cognitiva: 

considerações analíticas sobre o sítio Conjunto da Falha, Cidade de Pedra, 

Rondonópolis, Mato Grosso. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências 

Humanas, v. 12, n. 1, p. 101-123, 2017. 

 

GUIMARÃES, G. M.; ANJOS, F. A.; FARIAS, D. S. E.; ARNOLD JÚNIOR, M. Gestão do 

patrimônio arqueológico e desenvolvimento turístico: ações e propostas. Rev. Bras. 

Pesq. Tur. v., 12, n. 3, p. 47-80, 2018.   

 

HAMILAKIS, Y.  Archaeology and the Senses: Human Experience, Memory, and Affect. 

Cambridge University Press, Cambridge, 2013. 

 

HORTA, M. L. P.; Grumberg, E.; Monteiro, A. Q. Guia Básico de Educação Patrimonial. 

Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional (Iphan)/Museu Imperial, 1999. 

 



 

54 

INGOLD, T. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de 

materiais. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 18, n. 37, p. 25-44, 2012. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Brasil / Rondônia / 

Presidente Médici. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/presidente-

medici/panorama. Acesso em: 05 maio 2019. 

 

JUSTAMAND, M.; FUNARI, P. P. A.; ALARCÓN-JIMENEZ, A. Arqueologia, turismo e 

história e o Parque Nacional Serra Da Capivara–PNSC/PI. Revista Interdisciplinar 

Encontro das Ciências-RIEC| ISSN: 2595-0959|, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2018. 

Disponível em: http://www.fvs.edu.br/riec/index.php/riec/article/view/1/1 Acesso em: 

18 jul 2019. 

 

KIPNIS, R.; SANTOS, H. B. C. D.; TIZUKA, M. M.; ALMEIDA, M. J. G. T. D.; CORGA, M. P. 

D. A. Application of 3D modeling technologies combined with traditional techniques 

for registering rock engravings in the Madeira River, Rondônia, Brazil. Boletim do 

Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 8, n. 3, p. 605-619, 2013. 

 

LEROI-GOURHAN, A. Arte y Grafismo en la Europa Prehistoria. Madrid: Colegio 

Universitario de Ediciones Istmo, 1984. 

 

LIMA, D. S. O turismo revalorizando e integrando o patrimônio histórico-cultural e ambiental 

na Amazônia Sul-Ocidental. Espaço e Tempo Midiáticos, v. 3, n. 1, p. 89-97, 2018. 

 

KADOWAKI, A. R. S. Um olhar para o passado: análise das gravuras rupestres do sítio 

CPRM 2 em Porto Velho/ RO. 2019. 81 f. Dissertação (Graduação em Arqueologia). 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, Rondônia, 2019.  

 

MAGALHÃES, L. Amazônia Legal. [internet]. 2018. Disponível em: 

https://www.todamateria.com.br/amazonia-legal/. Acesso em: 12 dez. 2019. 

 

MARTIN, G. Pré-história do Nordeste do Brasil. Recife: UFPE, 1997.  

 

MANZATO, F. Turismo arqueológico: diagnóstico e análise do produto arqueoturístico. 

Pasos. Revista de turismo y patrimonio cultural, v. 5, n. 1, p. 99-109, 2007. 

 

MERLEAU-PONTY, M. (1999). Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes. 



 

55 

 

MILLER, E. T. Adaptação agrícola pré-histórica no alto rio Madeira. In: MEGGERS, B. (Ed.). 

Prehistoria Sudamericana: nuevas perspectivas. Santiago: Taraxacum,1992 p. 

226-227. 

________. Pesquisas arqueológicas paleoindígenas. Estudios Atacameños n. 8, p, 39-64, 

1987. 

 

MITHEN, Steven. A pré-história da mente. Unesp, 2002. 

 

OLIVEIRA, M. C. Arte rupestre em Rondônia. Presidente Médici, RO: s/d, 2013. 

 

PANOSSO NETTO, A. Experiência e turismo: uma união possível. In: PANOSSO NETTO, 

A. E.; GAETA, C. (Org). Turismo de experiência. São Paulo: Editora Senac, 2010. 

p. 43-56. 

 

PEREIRA, E. A arte rupestre na Amazônia – Pará. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi; 

São Paulo: UNESP, 2003. 

_________ As pinturas e gravuras rupestres do noroeste do Pará, Amazônia–Brasil. Clio–

série arqueológica, v. 1, n. 12, p. 87-99, 1997. Disponível em: 

https://www3.ufpe.br/clioarq/images/documentos/1997-N12/1997a4.pdf. Acesso em: 

12 dez. 2019. 

 

PEREIRA, E.; RUBIO, T. M.; BARBOSA, C. A. P. Documentação digital da arte rupestre: 

apresentação e avaliação do método em dois sítios de Monte Alegre, Amazônia, 

Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 1, n. 1, 

p. 585-603, 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v8n3/07.pdf. 

Acesso em: 15 jun. 2018.  

 

PINKER, S. Como mente funciona. Tradução Laura Teixeira Morta. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2001. 

________. The language instinct. New York: Harper Perennial/ Modern Classics, 2007. 

 

PROUS, A. O Brasil antes dos brasileiros: a pré-história do nosso país. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2007. 

_________ Uma visão panorâmica da arte rupestre do Brasil. Sociedades de paisajes 

áridos y semiáridos, v. 12, n. 1-2, p. 17-42, 2019. 

 



 

56 

RENFREW, C. Towards a cognitive archaeology. In: RENFREW, C; ZUBROW (eds.).  

Ancient Mind - Elements of cognitive archaeology. Cambridge, Cambridge University Press, 

1995. 

 

RENFREW, C.; BAHN, P. (edited by). Archaeology-the key concepts, 2005. 

 

RIBEIRO, L. Repensando a tradição: a variabilidade estilística na arte rupestre do período 

intermediário de representações no alto-médio rio São Francisco. Revista do Museu 

de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, n. 17, p. 127-147 2007. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/revmae/article/view/89759. Acesso em: 19 nov. 2018. 

 

________. Os significados da similaridade e do contraste entre os estilos de arte 

rupestre: um estudo regional das pinturas e gravuras do alto-médio São Francisco. 

2006. 359 f. Tese (Doutorado) – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-11082006-111750/en.php. 

Acesso em: 19 nov. 2018. 

 

________. Sobre pinturas, gravuras e pessoas ou os sentidos que se dá à arte rupestre. 

Especiaria: Cadernos de Ciências Humanas, v. 11, n. 20/21, p. 157-182, 2015.   

 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. et al. Arqueologia e Sociedade no município de Ribeirão 

Grande, sul de São Paulo: ações em Arqueologia Pública ligadas ao projeto de 

ampliação da mina calcária limeira. Revista de Arqueologia Pública, v. 1, n. 1, p. 

63-120, 2015. 

 

SANCHIDRIÁN, J. L. Manual de arte pré-histórico. Barcelona: Ariel, 2005. 

 

SANTOS, B. L. T.; ANDRADE, J. E.; GARCEZ, R. C. S. Densidade de estocagem utilizada 

no desenvolvimento do tambaqui em fase de pré-engorda. Scientia Amazonia, v. 3, 

n. 3, p. 41-50, 2014. 

 

SCHAAN, D. P. A Amazônia em 1491. Especiaria: Cadernos de Ciências Humanas, v. 11, 

n. 20/21, p. 55-82, 2015. 

 

SCHMITZ, A. S. Prefácio. In: JORGE, M. et al. Brasil Rupestre: arte pré-histórica brasileira. 

Curitiba: Zencrane Livros, 2007. 309-316. 



 

57 

 

SCIENTIA CONSULTORIA CIENTÍFICA. Registros rupestres: relatório de campo. São 

Paulo: SCIENTIA, 2011. 

 

SILVA, M. A. Memórias e histórias no sudoeste amazônico: o Museu Regional de 

Arqueologia de Rondônia. 2015. 422 f. Tese (Doutorado) – Museu de Arqueologia e 

Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

SOARES, A. S.; OLIVEIRA, F. V. Turismo e direito como estratégias de preservação do 

patrimônio cultural arqueológico: o caso tapajônico. Revista Confluências 

Culturais, v. 4, n. 2, p. 46-58, 2015.  

 

SUÑER, R. A. Arqueologia Tupi no Médio Ji-Paraná (RO): teoria do não-equilíbrio 

dinâmico e abordagem multifocal dos processos de mobilidade populacional no 

Sudoeste Amazônico. 2015. 334 f. Tese (Doutorado em Arqueologia). Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. 2015. 

 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA – SUDAM. Ministério do 

Desenvolvimento Regional. Legislação da Amazônia. 1953. Disponível em: 

http://www.sudam.gov.br/index.php/plano-de-acao/58-acesso-a-informacao/86-

legislacao-da-amazonia. Acesso em: 5 ago. 2019. 

 

TENÓRIO, S.C. No rastro das cobras: registro rupestre do Sítio Ilha das Cobras, alto 

Rio Madeira, RO. (2019) 219 f. Dissertação (Graduação em arqueologia) 

Universidade Federal de Rondônia, 2019.  

 

TILLEY, C. The materiality of Stone. Oxford: BERG, 2004.  
 

TILLEY, C. A Phenomenology of Landscape. Oxford/ Providence: Berg Publishers, 1994. 

 

TRIGGER, B. G. História do Pensamento Arqueológico. São Paulo: Odysseus, 2004. 

 

VALLE, R. B. M. Os registros rupestres no rio Negro, Amazônia Ocidental: estado atual dos 

conhecimentos, problemas e hipóteses. In: I CONGRESSO INTERNACIONAL DA 

SAB. XIV CONGRESSO DA SAB. III ENCONTRO DO IPHAN E ARQUEÓLOGOS, 

2007, Florianópolis. Anais... 2007. Disponível em: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36912003/Artigo_Raoni_Sab_2



 

58 

007.pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DOS_REGISTROS_RUPESTRES_NO_RIO_

NEGRO_AMAZ.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191212%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191212T230122Z&X-Amz-

Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=437c3e2a2a2d3b544f3be7ee996ed62b3bfc99aaeda694264d4f4396572ec

159. Acesso em: 12 dez. 2019. 

 

VANDER VELDEN, F. O retorno dos ancestrais, ou alguma coisa que sei sobre o Florestan 

dos antropólogos. Florestan, v. 1, p. 62-69, 2014. Disponível em: 

http://www.revistaflorestan.ufscar.br/index.php/Florestan/article/viewFile/8/pdf_177. 

Acesso em: 12 dez. 2019 

 

VIALOU, D. Territoires et cultures préhistoriques: fonctions identitaires de l’art rupestre In: 

KERN, A. A. et al. (Ed.). Sociedades Ibéro-Americano: reflexões e pesquisas 

recentes. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. p. 381-396. 

_________ A arte rupestre e a paisagem da Cidade de Pedra. In: VIALOU, Águeda Vilhena 

(Org.). Pré-história do Mato Grosso, volume 2. São Paulo: Editora da Universidade 

de São Paulo, 2006. p. 51-70. 

 

VIANA, V. et al. Arte rupestre. In: GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, 

Analucia (Orgs.). Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural. 2. ed. rev. ampl. Rio de 

Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

ANEXO 1 

 

Conversa com Maria Coimbra. 

 

Sabe-se que o estado de Rondônia apresenta muitos vestígios arqueológicos, além 

de gravuras rupestres. No entanto, trabalhos realizados sobre o tema ainda são poucos pelo 

que tenho visto, durante as consultas bibliográficas. No seu ponto de vista o que a senhora 

acha que tem esta defasagem em relação aos trabalhos arqueológicos no estado? 

 

Um resultado mais rápido do que a artes rupestres ela fica sendo 
deixada de lado. E no Brasil inteiro essa é uma realidade não só em 
Rondônia ... (hum hum (entrevistador) é do Brasil inteiro. São poucas 
pessoas todas as nossas regiões que trabalham com artes rupestres 
e a maioria delas não conseguiu ir além da fase de documentação de 
uma forma geral e lembrando também que aqui em Rondônia única 
notícia que a gente tem de pintura rupestre ela está na área das 
montanhas no interior do aldeamento dos URO-EU-WAU-WAU aqui 
no centro do estado de Rondônia e que existe uma notícia dessa 
dessas pinturas mais que foi fotografada uma vez pela uma revista e 
a gente não tem oficialmente o registro dessa arte rupestre. Então, 
no momento até agora assim documentado a gente só tem registro 
rupestre só é é desenho em baixos relevo grafado na própria pedra. 
(Hum hum (entrevistador) 

 

Levar a população/ comunidade a conhecer e cuidar das artes rupestres, segundo 

alguns artigos. Será que um trabalho voltado à população/ comunidade visando o 

arqueotursimo não contribuiria na prevenção destes, mesmo que alguns registros se 

encontram em áreas particulares? 

 

Nós aqui em Presidente Médici no museu regional, a gente trabalha 
a partir dessa premissa. É os sítios rupestres que a gente localizou é 
aqui em Presidente Médici, é a gente tem trabalhado diretamente 
com os proprietários pra questão de conservação e a maioria deles 
não tem condições de nos ajudar, mas eles respeitam, entendem o 
conhecimento e protegem do jeito deles. Porém a prefeitura junto 
com o museu a partir do museu ela se comprometeu tanto com o os 
proprietários como quanto como o IPHAN de cercarem (hum hum... 
(entrevistador) esses sítios rupestres porque eles estão a céu aberto 
no meio das pastagens né e por mais que o sitiante proteja ele não 
consegue impedir que o gado pise (hum hum... (entrevistador) e o 
pisoteio do gado é o descanso do gado em cima como esses 
afloramento onde estão os painéis, esses afloramento rochosos o 
arenito bastante friável ele vai se desgastando muito rapidamente e 
com o peso do gado vai se desplacando. Então o nosso nós temos 
um projeto aqui é o IPHAN já é conhecedor desse projeto de 
construir uma rota turística a partir do Riachuelo até o limite do 
município de Médici como de Ministro Andreazza e Jí-Paraná. (hum 
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hum... (entrevistador) aonde a gente vai preparar para a visitação 
turística com passarela tudo certinho do jeito que a legislação exige 
para que aumente o circuito  de visitação aos sítios que hoje só tem 
o sítio Mirante aberto para visitação. Mais para isso a gente depende 
de recurso financeiro né? E o projeto tá tudo pronto. Estamos 
esperando o recurso chegar ... Risos... (Tá certo! (entrevistador) 

 
 

Pois no meu ver, ao conhecerem os pontos positivos para tal e o retorno na 
economia local, seria um grande influenciador para a realização deste.  
 

Seria inclusive, a experiência que a gente tem com o Mirante. 
Experiência bastante positiva no Mirante a gente teve envolvimento 
com a comunidade do Riachuelo a partir de uma associação criada lá 
e justamente para essa associação: os Amigos do Novo Riachuelo 
(AANR). Que durante alguns anos, de 2010 até 2015 para 2016, 
gerenciou as visitações é no sítio Mirante e o recurso fazia, ela 
cobrava uma pequena taxa, acho que de R$ 2,00 reais por visitante. 
Esse esse recurso fazia com que ela conseguisse dar manutenção 
no sítio, roçar, esticar arame, estar verificando certinho e fazer algum 
tipo de trabalho lá. Porém, associação entrou em decadência é 
justamente porque a prefeitura também anos atrás abriu mão do 
cuidado com o sítio. Ficou um pouco abandonado e a prefeitura de 
agora não tem recurso financeiro para trabalhar a essa recuperação 
do sítio. O IPHAN é destinou um TAC (Termo de ajuste de conduta) 
para o município a partir da destruição de um outro sítio. O 
empresário foi condenado a um termo de ajuste de conduta que 
financeiro de serviço e a gente está aguardando a liberação desse 
TAC porque o recurso dele vai ser a proteção dos outros sítios né? 
Então assim e durante o período que essa associação ela ela é 
gerenciou o sítio Mirante, foi interessante porque quem guiava eram 
alguns jovens de lá, Jí-Paraná, pra estudar ou trabalhar justamente 
porque sem instrutor armaram com o sítio né? Então assim, quase 
todo final de semana eles tinham visitantes. Pessoas diferentes do 
município e agora com a construção é com a inauguração de lá 
desse ano do Centro de Atendimento ao Turismo (CAT) é a gente 
espera que essa associação se renove porque lá a gente tem espaço 
pra cursos, exposição né? Então é uma ferramenta mais pra que 
elespossa receber outras pessoas mesmo que em pequena 
quantidade (hum hum... (entrevistador) mais porque acaba sendo 
uma coisa bem pontual. Você vai se distanciando daqui 40km da Br 
pra visitar sítios arqueológicos apenas não tem outro complemento, 
ainda de de turismo né? ... (Certo! (entrevistador) 

 

Como foi o processo de descobrimento e identificação das artes rupestres 

localizadas nos sítios 1 e 2 do setor Riachuelo em Presidente Médici? 

 

O sítio Mirante e os outros que estão ali no seu entorno, eles 
estavam registrados no Atla Ambiental do Estado né? Eles foram é 
notificados, mas porém, não foram documentados pelo Eurico Miller 
... (hum hum... (entrevistador) né? Arqueólogo pioneiro aqui de 
Rondônia junto como seu assistente Josuel Ravani. Então é quando 
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a gente começou a trabalhar essa questão de levantamento, a gente 
começou a partir do Mirante, a partir do que se tinha conhecimento, é 
divulgado a partir dessa obra, acho que ano 2000 se não me engano. 
E a partir dele a gente foi localizando os outros né? Entendemos que 
haveria mais e começamos a identificar algumas marcas no próprio, 
na própria paisagem né? A implantação desses sítios elas é eles 
seguem um certo padrão, então começamos a observar esse padrão 
na paisagem e e em loco ... Risos... pra saber se tinha alguma coisa 
e assim fomos descobrindo mais e mais e aí chegamos a um número 
de 21 sítios. É lembrando que aqui a gente não registra por painel, a 
gente registra por localidade (hum hum... (entrevistador) né? Se tem 
um sítio rupestre ali e no seu entorno tem outros painéis em que é o 
estilo as características são similares a gente registra como sítio 
rupestre. Tanto que tem um desse sítio em Ministro Andreazza que a 
gente registrou tem 21 painéis né? As vezes até um pouquinho mais 
distante dos outros mas o estilo é o mesmo e assim o estilo é o 
mesmo os vestígios é materiais tipo cerâmica e líticos são bem 
similares (hum hum... (entrevistador) Então a gente registra como um 
sítio só mas ao todo a gente, nós registramos em Médici, Jí-Paraná e 
Presidente Médici na área limítrofe dos três municípios (hum hum... 
(entrevistador) quase 80 painéis e aproximadamente 2 mil figuras 
né? É muita, bastante até ( é (entrevistador) a gente acredita que 
tenha mais (hum hum... (entrevistador) mas o levantamento, a gente 
parou por aí e trabalhamos na documentação primeiro. Primeira fase 
a gente documentou mais ou menos a metade desses sítios (hum 
hum... (entrevistador), agora a gente está documentando a segunda 
junto com algum análise, alguns levantamentos, algumas hipóteses 
que a gente está levantando pra gente publicar de novo a outra obra 
(hum hum... (entrevistador) com esse complemento. É até mesmo 
por uma ma uma obrigação do município enquanto depender dessa 
desse turismo, desse museu aqui que acaba sendo um extensão 
porque (hum hum... (entrevistador) o museu só existe por conta 
dessa pesquisa também porque quando a gente iniciou, eu e o 
professor Garcia naquela época, a gente estava em busca de artes 
rupestres, registros rupestres (hum hum... (entrevistador). Apenas a 
partir do Mirante que já era conhecido, conhecido sempre havia uma 
publicação (ahamm... (entrevistador) que citava apesar de não existir 
nenhum documento, nenhuma ficha de cadastro nem nada sobre ele. 
A intensão nossa era fazer levantamento de é do registro rupestre 
com finalidade de aproveitamento turístico no futuro, mas foi tanto 
sítios cerâmicos, tanto sítio líticos que a gente foi encontrando (hum 
hum... (entrevistador) pelo caminho que não tinha como você 
registrar eles, você ia topando com eles. Aí a gente foi registrando 
quando a gente viu, se deu conta, tinha mais de uma centena de 
sítios registrados, é milhares de peças em mãos de pessoas 
particulares. Algumas inclusive encaminhadas pra gente e a gente 
não sabia o que fazer com isso até que a gente teve contato, eu tive 
contato com o IPHAN e a partir daí as coisas deslancharam pra 
criação do museu a partir do município e da de utilidade de 
conservação e educação patrimonial dos sítios. Se estiver faltando 
alguma coisa você pode repetir a pergunta! (Não! Está não! 
(entrevistador) 
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Setor 1 e 2 Riachuelo foram os nomes dados aos sítios que a senhora realizou sua 

pesquisa? 

 

Sim e não! A a minha primeira pesquisa ela englobou todos os 
setores, mas quando eu falo setores 1 e 2... (hum hum... 
(entrevistador) eu estou me referindo a aos vales é do Riachuelo e 
Molim... (Ah! (entrevistador) né?  Então, quando a gente pega o setor 
1 ele está só e em Presidente Médici e Ministro Andreazza né? Setor 
2 está em Presidente Médici e Jí-Paraná né? A maior parte de sítios 
aqui eu peguei uma anos atrás, proporcional a porcentagem de sítios 
ligados ao município (hum hum... (entrevistador). Então peguei uma 
porcentagem menor no Ministro Andreazza e Jí-Paraná e uma 
porcentagem maior em Presidente Médici, mas mesmo assim 
ficaram muito sítios, é fora dessa análise. 

 

É possível através de estudos bibliográficos identificar e caracterizar achados de 

registros rupestres referido as artes? 

 

Eu acho que sim! Vai dar um pouco de trabalho, mas só a partir de 
pesquisa bibliográfica, não é todos esses sítios de artes rupestres, 
eles estão implantados dentro de sítios cerâmicos. Então eu acho 
que a gente tem que fazer em um estudo um pouco mais complexo 
pra gente poder relacionar essa arte rupestre. Há uma teoria a outra 
de quem foi que produziu (hum hum... (entrevistador), mas assim só 
bibliografia eu acho que não na minha opinião. Acho que a gente tem 
a partir de um estudo mais aprofundado, mas temos um projeto ao 
museu de fazer uma escavação em 3 sítios né? (hum hum... 
(entrevistador). A gente ainda não encaminhou isso pra o IPHAN 
porque o recurso é um pouco alto e a gente ainda não tem esse 
recurso. Mas assim que a gente conseguir, a nossa ideia é fazer um 
trabalho de escavação e de análise desses sítios rupestres a partir 
desses resultados da escavação de forma que a gente possa de é 
afirmar alguma coisa em relação a cerâmica lítica e e artes rupestres 
ou recrutar né? Ou ou assimilar ou recrutar porque até agora a gente 
não tem nada. Então, de duas umas o sítio rupes, o sítio cerâmico á 
foram analisados por pelo pelo Rodrigo Suñer, uma pesquisa que ele 
fez aqui dos dos sítios da região e foram é atribuído aos grupos 
Tupis, alguns aos Tupis Guaranis. Então Sim! A gente já tem esses 
primeiros resultados. A ideia é pegar outros sítios que não foram 
estudados (hum hum... (entrevistador) pelo Rodrigo, mas que no 
interior deles está lá a a cerâmica está o lítico pra gente analisar de 
perto né? Poder tirar uma data desses sítios também par saber é a 
quanto tempo eles existem né? (hum hum... (entrevistador) Se não 
conseguir-mos datar é artes rupestre no diretamente que seja, mas a 
gente vai tá conseguindo pelo menos um pouco mais de informações 
sobre os grupos que viveram aqui de forma que a gente possa é a 
partir da educação patrimonial, tá chamando a atenção da 
comunidade para o cuidado de sua memória material né?... (Certo! 
(entrevistador) 

 

 De que forma podem ser caracterizados os painéis/suportes encontrados? 
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Olha, a gente fez uma na do período de documentação. Que nós 
fizemos, nós não conseguimos é tematicamente... (hum hum... 
(entrevistador) relacionar esses sítios a outras a outros sítios na 
região. Mesmo porque a tem boa parte da arte rupestre é da 
Amazônia que ainda não foi atribuído a grupo nenhum identificada e 
relacionada a grupo nenhum. O mais próximo da gente aqui são 
alguns sítios que foram identificados e analisados pela Edite Pereira 
né? (hum hum... (entrevistador) Aqui em Roraima, Amazonas e no 
Pará. E esses sítios foram atribuídos a grupos Arawaka (hum hum... 
(entrevistador) Porém, as características não não se assemelham a 
esses sítios. Nós temos uma semelhança e é temática com alguns 
sítios rupestres da região de Buchado no Peru (hum hum... 
(entrevistador)né? Mas é uma questão só temática, a questão de 
técnica de produção essa é padrão aqui. Todas as técnicas que a 
gente conhece elas estão em todas aqui, então assim pela técnica a 
gente não vai conseguir relacionar ao um determinado grupo ou não 
ou uma tradição ou outra. E então, o que nós fazemos, nós dividimos 
em estilos (hum hum... (entrevistador) quais são estilos é temático e 
e e tecnológico dessa produção rupestre que a gente dividiu em três 
estilos. Que foi o estilo Riachuelo, que é comum em todos os sítios. 
O estilo Cachoeira Alta, o estilo Mirante e o estilo Molin (hum hum... 
(entrevistador) são é analisando a temática e a opção de técnica pra 
produção que a gente viu que eles se diferenciavam , então foi a 
primeira análise (hum hum... (entrevistador) que a gente fez (hum 
hum... (entrevistador) que foi além da documentação né? E a gente 
tem que continuar a partir daí, mas agora retirando essa questão dos 
estilos a gente tem que ver agora, consegue relacionar com o o 
registro materiais e os assentamentos que seria a próxima fase (hum 
hum... (entrevistador) do nosso projeto ... Certo! (entrevistador) 

 

 A senhora já me falou um pouco sobre o financeiro, aí eu faço novamente a 

pergunta: tem alguma ajuda financeira das autoridades? Do governo federal, municipal ou 

estadual? 

 
Assim, é é os recursos financeiros que mantém o Museu regional 
eles estão distribuídos em duas fontes é entre os recursos municipais 
da prefeitura (hum hum... (entrevistador) o de de convênios entre 
administrativas privadas e prefitura, de que forma o município ele 
contribui é mantendo  é recursos humanos (hum hum... 
(entrevistador) energia, intenet. Essas coisas básicas que precisa pra 
funcionar o investimento em pesquisa, em manutenção, guarda, 
enfim. Aqui do que se faz a partir de recursos que entram a partir de 
endorço, o endorço institucionais pra pesquisa ou então o endorço de 
guarda (hum hum... (entrevistador) que entra nos recursos. No 
começo a gente teve convênio com o IPHAN, é pra adequar esse 
prédio aqui para o Museu né? Isso veio em recursos neterino em 
dinheiro, recurso financeiro, convênio entre prefeitura e e IPHAN. E 
foi adequado o sítio Mirante para visitação e o espaço aqui pra que a 
gente pudesse se manter o resultado, só convênio pra iniciativa 
privada teve um edital também, que a gente concorreu, ganhou e 
veio um pouco de recursos que permitiu a gente, é realizasse a a 
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publicação daquele livro de arte rupestre (hum hum... (entrevistador) 
Mas fora isso, é o que entra de endorços ne? (hum hum... 
(entrevistador) A prefeitura, ela não tem condições pra arcar com 
isso hum hum... (Ta certo! (entrevistador) 

 

 É, teve recente agora um incêndio né? Umas queimadas. Os sítios foram afetados? 

 

Então, é se a a os painéis em assim, não foram afetados o fogo 
chegou perto, mas não foram afetados. Mas o barracão é do sítio 
Mirante que servia pra triagem de visitações, esse virou cinzas... 
(hum hum... (entrevistador) né? E olhando as fotos de que as 
passarelas e ao acessos ao Mirante já estava necessitando de de 
reformas, aí o sítio agora, o sítio ficou fechado pra visitação até que a 
gente consiga de novo levantar o barracão, é um barracão simples 
de madeira (hum hum... (entrevistador) e que a gente consiga  
recuperar é a estrutura do de visita do... então, eu acredito que esse 
ano a gente não abra Mirante pra visitação né? Só a partir do ano 
que vem já todos os sítios (hum hum... (entrevistador) Porque eu fui 
lá né? hum hum... da outra vez que vim ele tava bem (hum hum... 
(entrevistador) ele tava bem deteriorado, ai ele foi reformado (hum 
hum... (entrevistador) né?! No final do ano passado pra e começo 
desse aí a gente estava aguardando né? Recurso pra reformar a 
passarela que algumas algumas madeiras tinham apodrecidos (hum 
hum... (entrevistador) pra trocar e antes que a gente fizesse isso, 
veio o fogo e queimou o barracão. Estava recém reformado e agora 
vai ter que ser feito novamente (hum hum... (entrevistador) Porque o 
sítio, ele não comporta muitas pessoas pra visitação e não tem como 
você também deixar os turistas esperando a céu aberto né? É 
exposto a sol, a chuva, então, pra fazer essa triagem já que a gente 
recebe um  grupos grandes de alunos por exemplo (hum hum... 
(entrevistador) As vezes as escolas trazem dois ou três ônibus, vem 
de longe, já trás todo o ensino médio, já trás ensino médio 
fundamental (hum hum... (entrevistador) aí você precisa triar esse 
pessoa. Enquanto a gente não reformar lá o jeito vai ser fazer a 
triagem a partir do CAT, o Centro de Atendimento ao Turista. Fica um 
pouquinho mais longe, mas vai ser a saída quando a gente conseguir 
recuperar as passarelas... (Certo! (entrevistador) 

 

 Quer aí eu falo assim, com esse meu trabalho, com essa minha pesquisa (hum 

hum... (entrevistada) eu gostaria, assim, eu pretendo é divulgar um pouco mais né? (hum 

hum... (entrevistada) Eu queria ir lá ver como ele tá, se tinha mudado da outra vez que eu 

vim né? Mas está do mesmo jeito né? Até um pouquinho né? Pior... (É (entrevistada) Né?... 

risos (entrevistada) É pior porque já está fechado, interditado... Risos... É né? Mas assim, eu 

gostaria se der, de participar se quando a senhora for ir no sítio fazer pesquisa e tal... (Está 

convidada! (entrevistada) se quiser me... Risos... convidar pra eu vir participar da...  

 

Nossa! Será uma satisfação porque o nosso grande problema 
também e a falta de de pessoas pra trabalhar, de pesquisadores... 
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Pois é, eu eu na arqueologia em si, eu optei por ela, essa parte né? (hum hum... 

(entrevistada) eu não me vejo assim em outro local que não for parte da da arte rupestre... 

arte rupestre (entrevistada) foi onde eu me identifiquei. A partir daqui quando eu vim, que eu 

passei a me interessar porque eu fazia o curso, mas não tava definido o que eu queria né? 

Pensei em desistir do curso (hum hum... (entrevistada) e depois vim aqui... Você disse não, 

agora é! (entrevistada) é agora! Dá pra eu continuar né?  

 

Eu gosto de arte rupestre, quando não dar pra gente fazer outra 
coisa em Médici, a gente continuou fazendo levantamento (hum 
hum... (entrevistador) então a gente fez levantamento de registros 
rupestres em Urupá, em Costa Marques em é Chupinguaia e 
Colorado D’Oeste. A gente tem uma é algumas solicitações pra 
Vilhena que a gente não conseguiu nada ainda e Alto Alegre (hum 
hum... (entrevistador) Mas, Rolim de Moura também tem uma 
solicitação, mas de vagazinho a gente vai fazendo a documentação 
desses sítios. Agora assim o objetivo nosso mesmo aqui, o sonho de 
consumo nosso aqui é identificar essa arte rupestre aqui do Centro 
Leste. Esse que tá aqui na área limítrofe de Jí-paraná, Ministro 
Andreazza (ahamm... (entrevistador) e Presidente Médici, porque 
quando mais a gente vai conhecendo a arte rupestre do entorno, a 
gente vai percebendo como ela é diferente né?... (Certo! 
(entrevistadora) 

 

 Então, obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer conhecer a senhora... Igualmente 

(entrevistada) tinha a maior vontade de vir aqui pra conhecer a senhora... Risos... Até que 

deu certo! É! Imagina... (entrevistada). Eu fico grata tá pela sua disponibilidade de me 

atender, de me receber bem tá? 

 

A gente que pede desculpas, essa correria aqui você me pegou 
numa época também que eu não tava muito bem de saúde né? Mas 
é assim, o que for possível a gente fazer, sempre pode contar a 
gente. Importante que as pessoas se interessem, pesquisa, trabalhe 
em... (Isso! (entrevistador) Cima disso... (hum hum... (entrevistador) 
porque é como você falou no começo, é um aspecto, é da 
arqueologia muito pouco trabalhada...  

 

Verdade! Pouco abordado... muito mesmo lá pelo menos, lá com a gente é assim. 
Pouca coisa mesmo abordada...  

 

As pessoas acham bonito e tudo, mas as informações acerca disso 
até mesmo bibliográfica são poucos. (São mesmo! (entrevistador) E 
aí você tá numa empresa ou você está com o tempo curto, ou a 
universidade está longe. É mais fácil ou menos difícil você trabalhar 
com questões que te der uma resposta mais rápida né? (hum hum... 
verdade! (entrevistador) Então é assim! 

 
 Então é isso! Obrigada tá?! 


