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Resumo: A necessidade em compreender a  existência, impulsionou o homem 
à pesquisa, com isso, a encontrar diferentes formas de representação. A 
pintura parietal foi à primeira representação pictográfica e expressou o 
cotidiano e a forma de linguagem de diferentes culturas e populações. 
Linguagens, a princípio expressas por imagens, símbolos de representações 
não verbais, mas, que expressaram a idiossincrasia de um povo. O presente 
artigo, objetiva traçar uma breve abordagem  sobre a arte rupestre na região 
oeste baiana, no município de São Desidério- BA., identificando possíveis 
semelhanças gráficas e cromáticas, com a de São Raimundo Nonato  no 
Estado do Piauí,  analisando a  importância dessa arte para a população do 
município baiano, quanto à preservação, conservação e utilização como 
patrimônio histórico e cultural. Espera-se que o trabalho contribua para 
divulgação e compreensão da importância dessa arte presente nas cavernas 
da região oeste baiana,  

Palavras- Chave:  História. Representação e Linguagem. Homem 
 

ARTE RUPESTRE: MARCAS E HISTÓRIA 
 
 

     O termo rupestre é originário do francês, e, designa traçado, pintura sobre 

suporte rochoso. A arte rupestre é considerada a expressão artística mais 

antiga da humanidade, pode ser realizada em cavernas ou ao ar livre. 

Convencionou-se chamar de arte essas expressões plásticas, pois fornecem 

valiosas fontes para estudos sobre a evolução humana. Pinturas em suportes 

parietais são encontradas em diferentes lugares. Calcula-se que há 

aproximadamente em todo planeta cerca de 350 mil a 400 mil sítios 

arqueológicos com arte rupestre.  
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      Ao longo do tempo, a visão sobre a arte rupestre variou de acordo com a 

visão de mundo dos diversos pesquisadores. Primeiro pensou-se  que teria 

sido produzida como um simples prazer estético. Depois,  passou a ser 

explicada como fruto da magia, com o objetivo de intervir na vida real, como  

por exemplo, a Magia da Caça ou a Magia da Fertilidade. Outros autores a 

viam como uma forma de escrita associada a uma civilização megalítica de 

Atlântida (BRANDÃO, 1914 apud MENDONÇA DE SOUZA, 1991, p. 86), ou 

como lápides mortuárias onde constava o nome e a genealogia do indígena 

(GASPAR , 2003). 

     No século XX, foi entendida como um sistema de comunicação. Do ponto de 

vista da semiologia, passou a ser considerada um código simbólico, que 

deveria ser decifrado, como um texto. Em analogia à linguagem, os artefatos 

seriam sistemas de signos que comunicariam significados não verbais dentro 

de uma visão de conjunto, buscando-se a organização interna nos painéis. 

     Outra vertente viu como  uma representação de fenômenos celestes,  e 

suas relações com o mundo sobrenatural, elementos fundamentais para a 

análise dessas manifestações gráficas, cercadas de significados rituais, 

religiosos e cerimoniais. 

       Mais do que representações de animais selvagens, os desenhos deixados 

pelo homem pré-histórico mostram a capacidade de abstração e a 

sensibilidade visual. “No fazer criador de projetar imagens, o artista pré-

histórico formou imagens que, no dizer de Bachelard, ‘cantam a realidade’, pois 

para este filósofo da criação artística, a imaginação não é a faculdade de 

formar imagens da realidade; é a faculdade de formar imagens que 

ultrapassam a realidade”, (...) “são imagens poéticas que expressam a sua 

percepção daquele mundo orientada por sua imaginação”. ( Bachelard 1989, 

apud, Martins,1998:34)  

        A pintura foi a  forma de  representação mais antiga utilizada pelo homem, 

obtida através de diferentes materiais  retirados da natureza . Os traços foram 

feitos com os dedos ou com a ajuda de utensílios; as cores, obtidas do carvão 

(preta), do óxido de ferro (vermelha e amarela) e, às vezes, com cera de 

abelha. Substâncias líquidas - água, clara de ovo, sangue,entre outras. 



      Por meio desses traços registrou a história cotidiana de um determinado 

momento. Com a passar do tempo, criaram-se outras maneiras de registrar a 

existência humana. Aperfeiçoaram as técnicas imagéticas resultantes na 

fotografia no cinema e na televisão.  

     Entre a invenção da fotografia, Nicéphore Nièpce - 1826, e do aparelho 

reversível (que permitia filmar e projetar) a que os seus inventores Auguste e 

Louis Lumière chamaram de cinematógrafo, 1895, aconteceram muitas 

tentativas quer de aperfeiçoamento do suporte de registo fotográfico, quer dos 

processos mecânicos que permitiram a análise do movimento e a sua síntese 

na projecção.) Auguste e Louis Lumière apresentavam primeiro, em Março, na 

"Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale", depois, na Sorbonne em 

16 de Novembro e finalmente no "Salão Indiano" do Grand Café em Paris, para 

o público, em 28 de Dezembro, o cinematógrafo, o culminar de um longo 

percurso na evolução do suporte de registo fotográfico e dos processos 

mecânicos de análise e síntese. O cinematógrafo aparecia assim mais 

motivado para o registo dos fenomenos, dos acontecimentos do que para o 

espectáculo e para a indústria.  

            A pintura até a invenção da fotografia reinou absoluta na divulgação dos 

acontecimentos. Com o advento da fotografia e das imagens em movimento ( 

cinema e televisão) deixou de ser a principal fonte visual. Hoje, a evolução 

técnica avança rapidamente. Mulltiplicaram-se os meios tecnológicos, 

diversificaram-se os produtos baseados na utilização da imagem animada ; A 

indústria cinematográfica, videográfica (do audiovisual) desenvolveu-se e  

mundializou-se. Para  Margaret Mead ( 1973)2 , os  antropólogos deveriam 

apressar-se a utilizar no seu domínio métodos novos que simplificariam e 

melhorariam o seu trabalho no terreno e que o próprio congresso deveria, " ter-

se ocupado unicamente em discutir recentes conquistas teóricas que se 

apoiam na instrumentação mais avançada, tal como na validade de 

instrumentos mais dignos de confiança" .(Mead, 1979:14)   

      Por outro lado, para  o  homem pré-histórico representar o seu mundo e 

inserir-se nele por meio das  imagens foi  algo talvez inusitado, como a 
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invenção da fotografia e do cinema. Jamais imaginou que seu inocente registro 

se tornaria fonte de pesquisa para futuras gerações.  

     A existência de grafismos rupestres no Brasil é mencionada desde o 

descobrimento. A primeira notícia de inscrições rupestres data de 1598, 

quando o Capitão-mor Coelho de Carvalho copiou gravações rupestres no rio 

Araçoagipe, que foram publicadas em 1618 na obra “Diálogo das Grandezas 

do Brasil”. No século seguinte, em “Lamentações Brasílicas”, escritas entre 

1799 e 1817, o padre Francisco Teles de Menezes registrou 274 sítios 

arqueológicos com gravações e pinturas no Ceará, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Piauí e Pernambuco, interpretando-os como mapas de tesouros 

(MENDONÇA DE SOUZA, 1991). 

 

ARTE RUPESTRE NA SERRA DA CAPIVARA – PI  E SÃO DESI DERIO BA.  

     O panorama atual de estudos de arte rupestre no nordeste aponta para o  

Piaui  no município  São Raimundo Nonato e Bahia , detentores de um grande 

número de sítios arqueológicos contendo inscrições rupestres. A região 

sudeste do Piauí ocupa uma zona de fronteira entre duas grandes formações 

geológicas, o escudo cristalino do pré-cambriano e a bacia sedimentar 

Maranhão-Piauí, do Siluriano-Permiano. Em 1973 em sua primeira missão a 

pesquisadora Niéde Guidon3, descobriu 55 sítios a maior parte com pinturas. 

Alguns eram aldeias em cujo solo abundava cacos de cerâmica e objetos de 

pedra lascada e polida. Em 1978 com um número maior de pesquisadores 

começou-se um trabalho de sondagem e catalogação visando encontrar 

vestígios dos povos que haviam realizado as pinturas. Em junho de 1979, era 

criado o Parque Nacional Serra da Capivara. 

      Na arte rupestre encontrada no Parque nacional, sobressaem as 

representações de animais, sendo possível reconhecer espécies inexistentes 

hoje na região e outras totalmente extintas, como camelídeos e preguiças 

gigantes. Existem também reproduções de capivaras, veados galheiros, 

caranguejos, jacarés e certas espécies de peixes, hoje desaparecidas na área 

                                                           
3
 Niéde Guidon é coordenadora da Fundação Museu do Homem Americano e 
Universidade Federal de Pernambuco. 



extremamente árida para poder abrigá-las. Até agora já foram descobertos 550 

sítios de arte rupestre, pinturas e gravuras, mais uma prova da  presença 

humana na região e da prática rupestre.  

     Podemos seguir a evolução desta arte  que, ao longo  de 30.000 anos, 

mesmo mantendo os mesmos temas, mostra mudanças no que diz respeito às 

técnicas de desenho e pintura e na forma como dispunha as figuras sobre o 

suporte rochoso. Houve na  região duas tradições, Nordeste e Agreste. A 

primeira apresenta um estilo inicial, Serra da Capivara, cuja característica é a 

eclosão do movimento, do dinamismo e da encenação esfuziante de alegria e 

ludismo. O estilo final, Serra Branca, se caracteriza pelos componentes 

ornamentais, as vestimentas e os cocares, que resulta em uma decoração 

gráfica muito particular que persiste e que contrasta com as características do 

estilo inicial. 

     Além da região de São Raimundo Nonato, é possível encontrar indícios 

rupestres na região oeste baiana, no município de São Desidério ( BA).  

localizada no extremo Oeste Baiano, está a 497m de altitude, 869 Km distante 

de Salvador com uma população estimada em 27.003, senso de 2010 (IBGE, 

2010). Nesse local, foram encontrados artefatos como peças de cerâmica, 

instrumentos de caça, urnas funerárias, ossadas e pinturas rupestres. Esses 

materiais são datados de dez mil anos. Descobertas realizadas pela 

pesquisadora Maria Beltrão4, afirmam que a habitação no local ocorreu nas 

épocas Pleistocênica e Holocênica. 

      Pesquisadores revelam que no período da pré-história o oeste da Bahia foi 

habitado por povos que deixaram vestígios da sua passagem. As pinturas 

rupestres encontradas hoje em locais como a Gruta das Pedras Brilhantes, em 

São Desidério, comprovam essa afirmação. Diversas tribos indígenas também 

habitaram a região, atraídas pela abundância e diversidade de recursos 

naturais existentes. Viviam em abrigos sob rocha geralmente calcária. Muitos 

deles com depressões , onde se acumulava água da chuva. Esses abrigos 
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ficavam perto de rios ou fontes, permeados por matas características da região 

do cerrado. ( Figura 3 e 4) 

  

     Apesar de haver proximidade territorial com São Raimundo Nonato, as 

inscrições diferem quanto ao grafismo, cores e temáticas (Figura 1a e b). As de 

São Desidério segundo a  professora e arqueóloga  Maria Beltrão, os grafismos 

estão associados a eventos celestes (cometas, lua, sol e estrelas, identificando 

calendários lunares, etc.), vinculando-os tematicamente àquilo que chamou de 

“Tradição astronômica”, bem como associando a confecção de algumas 

pinturas ao uso de substâncias alucinógenas, mais especificamente àquelas 

que chamou de “Tradição geométrica” (Beltrão, 2000). Enquanto que na Serra 

da Capivara há predominância de animais e até pessoas (Figura 1a e b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arte parietal da Serra da Capivara, PI (a) e da Gruta das Pedras 

Brilhantes (b) em São Desidério, BA. Barreiras, BA. 2011 

    Essas Figuras, demonstram diferenças relacionadas ao grafismo, 

conservação e temática. A de São Raimundo Nonato, apresenta contexto 

cromático definido, nitidez e boa conservação, enquanto que na de São 

Desidério, é notório o péssimo estado de conservação. Ainda na imagem de 

São Desidério é possível comprovar as afirmações de Beltrão (2000) quanto à 

característica, do predomínio de eventos celestes. 

    Na Figura 2, apesar de ser na mesma região (Município de São Desidério)  

evidencia-se a figura humana na forma bidimensional e estática,  diferencia-se 
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das encontradas na gruta das Pedras Brilhantes. Provavelmente eram tribos 

distintas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Arte encontrada no Morro dos Tapuias – São Desidério BA. Barreiras, 

BA. 2011 

 

 

 

 

 

 

Figura 3                                                          Figura 4 

Figura 3- Vista da área próxima as Grutas das pedras brilhantes no Município 

de São Desidério ( BA). Barreiras, BA. 2011. 

Figura 3- Imagem local próximo ao Morro dos Tapuias – São Desidério - ( BA). 

Barreiras, BA. 2011. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 4                                                   Figura 5 

Arte encontrada em São Raimundo      Arte Encontrada no Moro dos 

Nonato – PI.                                         Tapuias – São Desidério - BA                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Gruta das Pedras Brilhantes em São Desidério, BA. Barreiras, BA. 

2011 

  

 



     Por meio das imagens é possível conhecer a história de determinada 

população. As imagens que nos chegam da Pré-história são envoltas em um 

misto de mistério e fascinação. Imagens rupestres são signos que chegam do 

passado. Signos de um outro mundo. É um mundo modelo em que toda a 

espécie animal vive  da experiência do dia-a-dia. Em qualquer época de nossa 

existência procuramos alimento, nos movimentamos e fazemos nosso próprio 

caminho, dentro de um ambiente seletivamente reconstituído e organizado 

segundo nossas necessidades e interesses.  

     É a partir dos signos que formamos nossa percepção de mundo. Como 

compreender esses signos tão distantes e diferentes? As figuras  4, 5 e 6 

demonstram essas diferenças, Na 4  é notória a figuração, são pessoas, 

desenhadas geometricamente retratadas em planos subseqüentes, esboça-se 

uma perspectiva e expressam movimentos. Essa imagem  encontra-se na 

Serra da Capivara,que, possivelmente foi habitada por seres intelectualmente 

superiores aos de São Desidério, devido a diferença  em relação as imagens 5 

e 6. A figura 5  mostra apenas pegadas em vermelho. Na imagem 6 é possível 

perceber um calendário também na cor vermelha e alguns animais, mas todos 

alinhados, no mesmo plano. Portanto, as representações visuais, são signos 

importantes que devem ser utilizados na compreensão histórica de diferentes 

civilizações.   

 

Considerações Finais 

      Os registros pictográficos ou escritos têm o poder de consolidar e /ou 

recortar um momento vivenciado pelos indivíduos. A narrativa histórica registra 

o pensar, os costumes e as tradições de determinada civilização. A história 

narrativa reconstrói as experiências vivenciadas pelos sujeitos no   decorrer do 

tempo. A  preocupação não é narrar a história em toda a sua dimensão mas, 

em construir um objeto de estudo, delimitando o período, os acontecimentos 

para uma possível compreensão do problema que irá investigar. Para 

compreender esses fatos, é necessário muitas vezes, inventar fontes, já que 

em se tratando da pré-história, com tantas diferenças regionais, é preciso 

considerar fontes variadas e não somente o objeto tempo.     



A arte é uma criadora de linguagens, não há regras fixas para produção de 

obras, cabe a cada um revelar e desvendar as novas descobertas de sua 

pesquisa.  A linguagem da arte mostra o mundo de modo condensado e 

sintético. Utiliza representações que extrapolam o conhecido e o que é 

previsível. É no modo de pensamento do fazer da linguagem artística que a 

intuição, a percepção, o sentimento/pensamento e o conhecimento se 

condensam. Nessa construção, o artista percebe, relê e repropõe o mundo, a 

vida e a própria arte, produzindo imagens únicas e insubstituíveis, imagens 

poéticas. Assim como a pré-história deixou seu legado para que possa ser ligo 

e compreendido, assim também as novas gerações utilizarão as imagens e 

reinventarão novas formas de linguagem.  
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