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RESUMO 

 

Este estudo aborda processos de construção e reconstrução pelos quais passou a 

paisagem cortada pela Estrada Real em três períodos distintos. Na primeira parte está 

em foco o período colonial, época à qual a historiografia comumente se refere para falar 

do surgimento das estradas reais. Na segunda parte recuo no tempo, chegando a mais de 

8.000 anos atrás para mostrar que os caminhos reais têm uma ancestralidade alicerçada 

na construção remota da paisagem que eles cortam. Na terceira parte, encaminhando o 

texto para seu fechamento, procuro levantar discussões sobre os usos e apropriações 

contemporâneas desse patrimônio. Ao longo de toda a argumentação, a partir de uma 

abordagem verdadeiramente interdisciplinar, utilizando metodologias e conceitos de 

diversos campos científicos, como a geografia, a arqueologia, a antropologia e a própria 

história, procurei colocar em evidência a participação de diversos grupos indígenas 

como agentes na história de longa duração da Estrada Real. Assim, esta dissertação 

constitui um amplo estudo de caso que comprova a importância do elemento indígena 

na construção da paisagem geográfica, cultural e histórica em Minas Gerais.  

 

Palavras-chave: Estrada Real; Arte rupestre; Índios; Minas Gerais; Turismo.  
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ABSTRACT 

 

This study approaches processes of building and re-building that the whole landscape 

crossed by the Royal Road has suffered in three distinct periods. The colonial age is 

registered in the first part of the study, period that the historiography commonly refers 

to say of the royal roads rising. In the second part, I recede in the time, arriving about 

8.000 years ago, to show that these roads have an ancestrality grounded on the remote 

building of landscape crossed by them. In the third part, forwarding the text to its 

closing, I try to incite discussions about the uses and contemporary appropriations of 

this patrimony. Throughout the whole argumentation, starting from a really 

interdisciplinary speech, using concepts and methodologies from different scientific 

fields, as archeology, anthropology and history itself, I tried to highlight the 

participation of several indigenous groups as agents in the longue-durée history of the 

Royal Road. So, this dissertation constitute a broad Case Study that testifies how the 

indigenous element matters to the building of geographical, cultural and historical 

scenery of Minas Gerais. 

 

Key-words: Royal Road; Rock Art; Indians; Tourism; Minas Gerais   
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Introdução: Preparando a partida 

A pedra e o sonho 

 

Meu caminho é de pedra 
Como posso sonhar? 

 
(“Travessia”, Milton Nascimento e Fernando Brant) 

 
 

Este é, sem dúvida, um trabalho científico. Contudo, minha “travessia” pela 

ciência tem tido muito de sonho, de poesia. Talvez isso soe um pouco estranho no 

austero universo acadêmico, por isso, deixo de antemão este alerta ao leitor mais 

exigente e o convido a fazer comigo esta viagem científica, mas também poética, por 

uma paisagem que vamos descortinando juntos. É que o apreço pela matéria-prima com 

a qual trabalho aqui me leva naturalmente por esse caminho poético, e algumas vezes o 

sonho de estar lidando com ela “escapa”, reverberando no meu texto... 

Penso que tudo começou mesmo na infância. Me lembro muito bem que, 

apesar de todas as limitações da vida na minha pequena cidade, periferia do mundo com 

nome de aldeia – Inimutaba: “aldeia de tecelões” – meu interesse pelas coisas da 

natureza e pelas culturas ancestrais cresceu junto comigo. Andava ávido pelos matos e 

quintais à cata de tudo que fosse interessante e levava para meu quarto: penas, pedras, 

conchas, peças artesanais, cacos e objetos descartados, que juntava aos desenhos, fotos, 

gravuras, maquetes... Enfim, vivia num verdadeiro “gabinete de curiosidades”, como 

aqueles espaços que antecederam e prenunciaram o surgimento dos museus pelo mundo.  

Nessa época minha mãe precisava desviar parte do seu salário para financiar 

meus álbuns de figurinhas, revistas, livros, miniaturas de bichos e de índios, entre tantos 

outros itens que compunham minhas coleções. A vida era apertada e, por fim, eu mesmo 

comecei a fazer, de massinha ou durepóxi, aquilo que eu não achava ou não podia 

comprar. À medida que ia adquirindo informações, estimulado e bancado pela minha 

mãe, acabei criando habilidades artísticas. Fui também presenteado por ela com uma 

máquina fotográfica com a qual pude, finalmente, registrar meu olhar sobre as coisas. 

Tudo isso me introduziu nesse universo da curiosidade pelo mundo.  
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Meu pai, por sua vez, sendo caçador e pescador nas horas vagas, me ensinou 

muito sobre os caminhos do mato e a relação respeitosa com os rios. Desenhava para 

mim a lápis, em qualquer papel que encontrasse, a fauna da nossa região de origem – os 

cerrados do sertão mineiro de Guimarães Rosa. Em traços rústicos, mas precisos, ali 

estavam os veados-campeiros, veados-mateiros, tatus, porcos-do-mato, quatis, lobos, 

raposas, jacus, seriemas, surubins, matrinchãs e todos os outros bichos que conhecia, 

com riqueza de detalhes, me instruindo. É uma pena não ter conservado nenhum 

daqueles desenhos... Mas, há pouco tempo me surpreendi quando reconheci muita 

semelhança entre o traço do meu pai e algumas figuras rupestres da tradição Planalto. 

Uma ancestralidade reencontrada? 

Nessa vida doméstica interiorana sempre tive a companhia da minha irmã 

que, anos mais tarde, foi corresponsável pela minha ida para São João del-Rei, onde 

ingressei na UFSJ e desenvolvi esta pesquisa.  

Mas antes disso, em meados de 2006, foi que, tal qual Drummond, topei 

com uma pedra no meu caminho. Uma pedra especial, que minhas retinas nunca vão 

esquecer.  

Eram férias e, como de costume, estava a passeio pela Serra do Espinhaço 

com uma família de amigos muito queridos, quando o filho mais novo dos proprietários 

do terreno, nosso “guia” de todas as férias, desta vez nos falou algo novo:  

 – Ali adiante tem uma pedra com desenhos de índio...  

Atinamos na hora para a possibilidade de ser um sítio arqueológico com 

pinturas rupestres; e era. Pela primeira vez ficamos diante de um vestígio autêntico, uma 

“mensagem” deixada por algum índio “para nós”.  

Na época tinha voltado a estudar e estava iniciando minha graduação em 

Estudos Sociais na Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo – FACIC. A emoção 

dessa descoberta logo deu lugar à ideia de usar a informação em algum trabalho 

acadêmico. Aquela pedra materializou um sonho que o menino curioso de anos atrás 

nem ousava sonhar: seria a hora de “virar cientista”?...  
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Não tardaram a aparecer vestígios também em Curvelo e cidades vizinhas, 

incluindo a minha Inimutaba. Mas desta vez eram cacos de cerâmica e machadinhas de 

pedra. 

Contando com o apoio de professores e colegas da FACIC, do Museu Vivo 

de História Local de Curvelo e do Colégio Yndiu, transformei todas essas descobertas 

em um trabalho de conclusão de curso, desenvolvendo um projeto de educação 

patrimonial interdisciplinar que integralizou minha qualificação em geografia. 

 Terminada a primeira graduação minha irmã sugeriu que eu completasse 

minha formação em história na Universidade Federal de São João del-Rei, onde ela já 

estudava. Ingressei na UFSJ e, quando na primeira aula li a ementa da disciplina 

“História da América I”, tive a certeza de que aquilo era tudo o que mais me 

interessava. Foi mais um golpe de sorte ter encontrado lecionando esta disciplina a 

minha futura orientadora, Maria Leônia Chaves de Resende, que mostrou toda 

disposição para montarmos projetos de pesquisa juntos. No segundo semestre da nova 

graduação, em história, já tínhamos a primeira iniciação científica aprovada e financiada 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG. Era meu passaporte 

oficial de entrada no cenário científico.  

A partir daí caímos, literalmente, na estrada. O tema das Estradas Reais 

associado às heranças indígenas; o diálogo entre história, arqueologia, geografia e 

antropologia, nos capturaram e guiaram nossos estudos pelos caminhos antigos de 

Minas, em direção a muitas outras pedras inesquecíveis. E após o sucesso das primeiras 

pesquisas durante a graduação chegou a hora de partir para a consolidação do nosso 

trabalho, processo que me levou ao mestrado, resultando, por fim, nesta dissertação.  

 

O presente estudo trata de três períodos distintos de construção e 

reconstrução da paisagem da Estrada Real. Devido a este fato, dividi a redação do texto 

em três partes, cada qual com uma pequena introdução e subdividida em capítulos que 

se relacionam, abarcando, em conjunto, sua história de longa duração. 

Na primeira parte está em foco o período colonial, época à qual a 

historiografia comumente se refere para falar do surgimento das estradas reais. No 
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capítulo 1, exponho, em linhas gerais, as direções metodológicas que adoto e conceitos 

essenciais que uso em toda a pesquisa. No capítulo 2, trato dos processos de 

territorialização e da vida cotidiana em torno dos caminhos coloniais, buscando revelar 

aspectos das relações de poder vivenciadas no período. Já no capítulo 3, procuro 

evidenciar especificamente as relações inter-étnicas travadas na “fronteira colonial”, no 

processo de construção de três das principais vias reais – Caminho Velho, Caminho 

Novo e Caminho dos Diamantes – destacando, por fim, o aparecimento dos “índios 

coloniais”, imersos no contexto urbano da colônia.  

Na segunda parte recuo no tempo, chegando a mais de 8.000 anos atrás para 

mostrar que os caminhos reais têm uma ancestralidade vincada na construção remota da 

paisagem que eles cortam. Prosseguindo a exposição, começo, pois, o capítulo 4, 

tratando das heranças legadas pelos primeiros humanos que se territorializaram na 

paisagem que se tornaria Minas Gerais. Em seguida entro no universo da arte rupestre, 

que demarca a atuação de um segundo grande (e diversificado) grupo humano que foi 

ocupando esse território. Procuro fazer uma revisão dos conceitos, interpretações e 

abordagens relativos ao tema, como uma introdução para um panorama da arte rupestre 

brasileira que traço logo depois. No capítulo 5, exponho propriamente os resultados das 

nossas pesquisas de campo, retomando as discussões metodológicas para apontar os 

caminhos pelos quais optei ao elaborar o mapeamento da arte rupestre na Estrada Real. 

Depois de focar cada sítio arqueológico visitado, coloco as grandes questões e 

conclusões temporárias a que chegamos, através de um olhar panorâmico sobre tudo 

que recolhemos a campo e tudo que estudamos.  

Na terceira parte, encaminhando o texto para seu fechamento, procuro 

levantar discussões sobre os usos e apropriações contemporâneas de todo o patrimônio 

abordado anteriormente. Mostro, no capítulo 6, que as idealizações propostas pelos 

roteiros turísticos atuais atribuem um novo significado à Estrada Real e à paisagem do 

seu entorno. Por fim, no capítulo 7, sugiro, a partir de argumentos históricos, algumas 

atitudes no sentido de promover uma utilização mais adequada de todo esse patrimônio.  

Fechando o trabalho, avalio o que foi alcançado e aponto direções para uma 

continuidade dos estudos, ciente de que a ciência deve sempre avançar. 
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O estudo de vestígios arqueológicos, como as manifestações de arte 

rupestre, sempre me encantou e me impressionou muito. Mas parecia algo tão distante 

da minha realidade que eu nem cogitava a possibilidade de um dia ser mais um dos 

cientistas que exploraria o tema.  

Como disse no início, este é um trabalho científico, sem dúvida, mas é 

também um sonho, que eu não sabia que era possível, e que, no entanto, se fez real.  
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Parte 1: Caminho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serra da Estrela, rumo a Minas. Paisagem do início do século XIX. Aquarela de Thomas Ender. 
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Um palácio é bonito, 

um arranha-céu é grande, 

uma catedral é imponente, 

mas uma estrada é viva. 

Por isso, das construções do homem, 

talvez seja a estrada 

a que mais lhe fale ao coração, 

lhe sugira com aproximação maior 

o transitório, o inquieto, 

o rápido da vida. 

A estrada é o rio sem água – 

quem desce nele são os viventes.  

A estrada é o longe e o perto, 

a presença da distância, 

o convite à caminhada, 

a aventura, a fuga. 

A estrada leva e traz,  

a estrada anda, 

vive e participa também.  

 

(“A estrada”, Raquel de Queiroz) 
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Os caminhos, como qualquer outro elemento da vida social dos homens, são 

o resultado de uma contínua construção histórica que permitiu, mediante o ensaio e o 

erro, através de várias gerações, estabelecer os melhores lugares para o trânsito1. Ao 

mesmo tempo, podem ser entendidos como expressões de contextos históricos 

específicos, uma vez que, na longa duração, a partir das transformações nas relações 

estabelecidas entre diversos grupos culturais com a paisagem, o homem construiu 

significações diferentes para essas vias e o seu entorno.  

Estradas, rotas e caminhos antigos, embora possuam significados diferentes, 

são, em comum, ícones da ideia do trânsito, da circulação, do fluir, remetendo ao 

transitório da própria vida, à passagem, também, do tempo, e, certamente por isso, 

sejam temas incorporados às pesquisas historiográficas e arqueológicas desde a 

estruturação dessas disciplinas. Sobretudo a partir dos estudos interdisciplinares 

produzidos pelos Annales2, esses elementos paisagísticos ganharam novo destaque no 

cenário histórico. Renato P. Venâncio cita, por exemplo, a ênfase dada por Lucien 

Febvre à importância do estudo de rotas utilizadas continuamente, “tais como os 

caminhos das estradas de ferro da Síria do século XIX, que reproduziriam os percursos 

das caravanas da antiguidade ou então as rotas mediterrâneas que permaneceram as 

mesmas durante mais de mil anos”3. Fernand Braudel, elencando exemplos para seu 

conceito de “longa duração”4, também destaca o uso contínuo de rotas comerciais – 

                                                           
1 DIAZ, Edith O.  “Caminos y rutas de intercambio prehispánico”. Arqueología Mexicana. Editorial 
Raices S.A. de C.V./ Instituto Nacional de Antropologia e Historia, México. Volume XIV, n° 81, Rutas y 
Caminos e nel México Prehispánico, 2006, p. 37-42. MARTÍNEZ, Bernardo Garcia. “Veredas y caminos 
em tiempos Del automóvil”. Arqueología Mexicana. Editorial Raices S.A. de C.V./ Instituto Nacional de 
Antropologia e Historia, México. Volume XIV, n° 81, Rutas y Caminos em el México Prehispánico, 
2006, p.66-69. 

2 A escola historiográfica francesa dos Annales surgiu dos debates travados entre os campos das ciências 
sociais (especialmente entre a sociologia a antropologia e a história) que se estruturavam no início do 
século XX. A partir do seu primeiro manifesto, publicado em 1929, as diversas gerações dos Annales 
renovaram o “fazer história” com suas propostas e abordagens variadas, constituindo alternativas aos 
modelos positivistas e marxistas até então dominantes no cenário historiográfico. Ver: BURKE, Peter. A 
Escola dos Annales. 1929-1989. A Revolução Francesa da Historiografia. São Paulo: Editora UNESP. 
(2ª edição) 1992. REIS, José Carlos. Annales: A Renovação da História. Ouro Preto: Editora UFOP, 
1996.  

3 FEBVRE, Lucien. “La Terre etl´Evolution Humanine: introduction géographique a l´histoire”. Paris: La 
Renaissance du Livre, 1922, apud VENÂNCIO, Renato Pinto. “Caminho Novo: a longa duração”. Varia 
História, Belo Horizonte: UFMG - Departamento de História, Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, v. 21, 2000, p. 181-189. 

4 No cenário dos debates ocorridos entre as ciências sociais na primeira metade do século XX destacou-se 
o desafio lançado por Claude Lévi-Strauss, para quem a antropologia seria a única ciência-síntese, capaz 
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elementos centrais nas pesquisas que buscam compreender as relações historicamente 

estabelecidas entre as mais diversas culturas, desde a antiguidade5.  

No âmbito da arqueologia, história e geografia da América hispânica o 

estudo dos caminhos pré-coloniais é crucial. Devido à origem da organização espacial 

de toda essa região – um legado direto das sociedades indígenas complexas que ali se 

instalaram e viveram por milênios antes da conquista europeia – diversos autores6 

dedicam-se às pesquisas sobre as linhas ancestrais que definiram rotas de intercâmbio, 

fronteiras territoriais, e influenciaram muito fortemente até no traçado urbano de 

megalópoles contemporâneas, como a cidade do México.  

Na historiografia brasileira, “os clássicos” de Sérgio Buarque de Holanda e 

Capistrano de Abreu7 já enfatizavam a importância das rotas no Brasil colônia, 

destacando, pioneiramente, a antiguidade das estradas. A eles, somam-se, atualmente, 
                                                                                                                                                                          
de superar a divisão entre ciências humanas e ciências naturais, através dos modelos estruturalistas de 
análise (o mesmo estruturalismo que vai marcar a arqueologia brasileira, como mostrarei adiante). Estava 
em jogo, na verdade, o interesse pela “hegemonia científica” no estudo da sociedade. Em resposta a Lévi-
Strauss, Fernand Braudel se apropriou das propostas dos Annales das primeiras gerações, reformulando-
as e propôs um modelo renovado da história em princípios estruturalistas. Braudel pluralizou o tempo, 
identificando três ritmos históricos diferentes, ou seja, uma tripartição temporal: 1) a curta duração – o 
tempo dos acontecimentos, dos fatos, das ações individuais, das mudanças rápidas, da história política; 
2) a média duração – o tempo das conjunturas, das mudanças lentas, dos fenômenos econômicos e 
sociais, dos grandes ciclos e 3) a longa duração – o tempo estrutural, quase imóvel, a temporalidade que 
condiciona os demais ritmos, expressa nas alterações lentíssimas. Tudo estaria subordinado e englobado 
na longa duração, toda a história e também todas as demais ciências sociais estariam envolvidas nesse 
“meio comum” ao que é humano. Nas palavras de Braudel: “Se a história está obrigada, por natureza, a 
prestar uma atenção privilegiada à duração, a todos os movimentos em que esta se pode decompor, a 
longa duração parece-nos, neste leque, a linha mais útil para uma observação e uma reflexão comuns às 
ciências sociais” (BRAUDEL, Fernand. “História e Ciências Sociais: a longa duração”. Escritos sobre a 
História. São Paulo: Perspectiva, 1978, p. 37). Fazendo uso do conceito de longa duração dessa maneira 
Braudel recupera ainda as ideias de “história total” – tudo é historicamente situável e, portanto, a história 
seria a única ciência capaz de federar as ciências humanas – e “história global” – a soma de todos os 
níveis da temporalidade para descrever a história do mundo. Para maiores informações consultar: 
BRAUDEL, Fernand. “História e Ciências Sociais: a longa duração”. Escritos sobre a História. São 
Paulo: Perspectiva, 1978. BRAUDEL, Fernand. “Prefácios e Conclusão”. O Mediterrâneo e o mundo 
mediterrânico à época de Felipe II. Lisboa: Dom Quixote, 1983. Um ótimo resumo do debate entre 
Braudel e Lévi-Strauss pode ser encontrado em: DOSSE, François. “O traje novo do presidente Braudel”. 
A História à prova do tempo. São Paulo: Ed. Unesp, 2011, p. 151 – 171.  

5 BRAUDEL, Fernand. “História e Ciências Sociais: a longa duração”. Escritos sobre a História. São 
Paulo: Perspectiva, 1978. BRAUDEL, Fernad. “Prefácios e Conclusão”. O Mediterrâneo e o mundo 
mediterrânico à época de Felipe II. Lisboa: Dom Quixote, 1983. 

6 Ver: Arqueología Mexicana. Editorial Raices S.A. de C.V./ Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia, México. Volume XIV, n° 81, Rutas y Caminos en el México Prehispánico, 2006.  

7 ABREU, João Capistrano de. Capitulos de Historia Colonial. Caminhos antigos e o povoamento no 
Brasil. Brasilia: UnB, 1982. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. Rio de janeiro: José Olympio Editora, 1957. 
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os estudos centrados nos caminhos, de diversos pesquisadores ocupados em traçar uma 

história da paisagem. Estes figuram entre os autores que relacionam a Estrada Real – 

objeto desta pesquisa – às rotas indígenas milenares.  

As fontes arqueológicas podem comprovar a procedência indígena das 

Estradas Reais, contribuindo decisivamente para reescrever sua história. Contudo, no 

Brasil, comparando-se com o contexto latino-americano em geral, a arqueologia dos 

caminhos é um campo de estudos ainda pouco explorado. Contraditoriamente, as 

pesquisas até agora desenvolvidas nos sítios arqueológicos brasileiros, incluindo 

especialmente aquelas realizadas no estado de Minas Gerais, questionam as teorias 

migratórias clássicas e têm ajudado a (re)construir a história da ocupação humana das 

Américas. Diversos arqueólogos, como Betty Meggers, André Prous, Walter Neves, 

Maria da C. Beltrão e Pedro Funari, entre tantos outros, empenham-se em estudar 

fósseis e vestígios da cultura material, e suas publicações já comprovaram a presença 

do homem na América antes de 11.000 anos atrás8. Ainda assim, as vias mais antigas 

impressas no território brasileiro, que também constituem vestígios deixados pelos 

grupos indígenas pretéritos, ocupam um lugar periférico nessas pesquisas, devido, 

provavelmente, às dificuldades encontradas para sua identificação precisa.  

Com o desenvolvimento dos estudos certamente será possível relacionar as 

trilhas pré-coloniais aos caminhos coloniais, mais facilmente reconhecíveis na 

paisagem contemporânea, tais como a Estrada Real. 

Esta pesquisa tem justamente o objetivo central de explorar o cenário do 

estabelecimento das vias utilizadas pelos índios, vias estas usurpadas pelos colonos e 

transformadas em caminhos reais.  
                                                           
8 Informações detalhadas sobre o debate acerca do povoamento das Américas e da antiguidade do homem 
no território mineiro podem ser encontradas em: BELTRÃO, Maria da C. et al. “Arqueologia e História. 
Um binômio para a sistematização da transdisciplinaridade”. Anuário do Staden. Estudos Brasileiros, 
n.36, 1988. FUNARI, Pedro Paulo Abreu; NOELLI, Francisco Silva. Pré-história do Brasil. São Paulo: 
Contexto, 2002. MEGGERS, Betty J. América Pré-histórica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. NEVES, 
Walter Alves. “A primeira descoberta da América”. Ciência Hoje, n° 15, 1992, p. 38-48. NEVES, Walter 
Alves; PILÓ, Luiz Beethoven. O Povo de Luzia – em busca dos primeiros americanos. São Paulo: Globo, 
2008. PARFIT, Michel. “O enigma dos primeiros americanos”. National Geografic, dez. 2000, p. 77-103. 
(Edição Especial: Primeiros Americanos). PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 
1992. PROUS, André. “As Primeiras Populações do Estado de Minas Gerais”, In: Pré-história da Terra 
Brasilis. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2000, p. 101-114. PROUS, André; BAETA, Alenice; RUBBIOLI, 
Ezio. O patrimônio arqueológico da região de Matozinhos: conhecer para proteger. Belo Horizonte: Ed 
do autor, 2003. ROOSEVELT, Anna. “O povoamento das Américas: o panorama brasileiro”. In: Pré-
história da Terra Brasilis. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2000, p. 35-50.  
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Falando em “índios” é preciso logo dizer que este termo é demasiadamente 

genérico para dar conta da diversidade das populações nativas que viveram no 

“território mineiro”. Assim, para falar da história desses caminhos, adotarei uma 

divisão didática: nesta primeira parte estarão em foco os grupos indígenas conhecidos 

como seminômades e, principalmente, os semissedentários agricultores, que estiveram 

por mais tempo em contato com o colonizador. Na segunda parte da dissertação 

recuarei a um período que vai, grosso modo, de cerca de 8.000 a 2.000 anos atrás, 

marcado pela atuação maciça de culturas seminômades, rumo aos primórdios da 

territorialização humana na paisagem que viria a ser Minas Gerais9.  

Antes, porém, de avançar sobre um espaço temporal tão recuado, é 

necessário falar das metodologias adotadas e “mapear os caminhos conceituais” que 

nortearam este trabalho. Aqui a paisagem por vezes é árida, complexa como uma trama 

de caminhos que transitam entre terrenos já explorados por historiadores, geógrafos, 

arqueólogos... Mas algumas vezes nós mesmos é que tivemos que abrir as primeiras 

trilhas por onde andamos, buscando adaptar o conhecimento já produzido aos novos 

espaços explorados por nós. Conhecer os conceitos dos quais nos apropriamos e as 

nuances que damos a eles nesta pesquisa é essencial para compreender a viagem. 

Procurarei ainda, nesta parte da dissertação, investigar alguns aspectos que 

demarcam a presença das Estradas Reais no cotidiano do Brasil colonial – contexto 

histórico ao qual se associa correntemente o surgimento dessas vias. 

Metodologicamente o delineamento desta pesquisa se aproxima muito das 

propostas gerais da escola historiográfica dos Annales. Segue as ideias de Lucien 

Febvre, sendo um trabalho verdadeiramente trans e interdisciplinar, que incorpora 

campos disciplinares diferentes, integrando-os em torno de um objeto-referência – a 

Estrada Real. Analisa as construções e reconstruções sofridas pela Estrada Real – um 

objeto paisagístico – partindo das noções de que “tudo é história” e faz parte de uma 

“história total”. Por fim, faz uso do ponto de vista historiográfico da “longa duração”, 

proposto por Fernand Braudel, que confere unidade e articula as partes da pesquisa.  

Contudo, no bojo da minha argumentação tornou-se fundamental incorporar 

também ideias e posturas de autores tendencialmente marxistas, como, por exemplo, as 

                                                           
9 No próximo tópico falarei mais detidamente sobre essa categorização dos grupos indígenas. 
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do geógrafo Antonio C. Robert Moraes, uma vez que essa corrente de abordagem situa 

mais objetivamente a dimensão conflituosa existente nos processos históricos, 

dimensão essa essencial para tratar do meu objeto, como logo ficará explícito.  

Para pesquisar o tema em si, nesta parte da dissertação procurei me orientar 

por obras de autores que se detiveram em estudar o período colonial brasileiro e 

mineiro segundo as especificidades de seus campos. Analisei também, pessoalmente, 

fontes documentais primárias às quais cheguei por via direta (consultando acervos de 

algumas coleções de documentos) ou indireta, quando encontradas e citadas por outros 

pesquisadores. Finalmente, adiante, procurei confrontar as fontes históricas com as 

arqueológicas, para que fosse possível propor um panorama mais preciso a respeito da 

construção física e histórica desse marco geográfico.  

Ao corpo central do meu texto apus um sem-número de citações e notas de 

rodapé na intenção de oferecer ao leitor diversos ângulos de análise, referências 

documentais e historiográficas. Nas transcrições ipsis litteris preservei a forma original 

dos textos, o que enriquece este trabalho em variedade de estilo e de abordagem, dando 

ao leitor a possibilidade de construir, ele mesmo, sua imagem mental, sua síntese, sobre 

o “ambiente colonial” aqui abordado. 
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Capítulo 1: Caminhos conceituais 

 

A ciência contemporânea tomou um caminho que tem se mostrado 

extremamente profícuo: a transdisciplinaridade e a interdiscliplinaridade dominaram o 

cenário científico, vieram para quebrar inúmeros paradigmas e criaram condições para 

a produção de um conhecimento muito mais sólido na medida em que tornou possível, 

ou melhor, consensual, o uso das mais variadas metodologias e pressupostos teóricos na 

abordagem de um determinado objeto de pesquisa eleito pelo cientista. Se esse já era o 

ideal do século XX, marcadamente a partir do século XXI, o fazer ciência demandou 

uma inevitável abertura no campo visual. Não seria mais possível enclausurar o 

conhecimento em campos ilhados, isolados uns dos outros. As descobertas de uns 

tocaram ou mesmo questionaram frontalmente as “verdades” de outros. O diálogo 

instituiu-se como a única saída possível e ventilou o conhecimento acumulado que 

mofava nas clausuras. A ciência respira novos ares, renovada.  

A história, (para mim) a mais “fluida” das ciências e, por isso mesmo, 

talvez, a ciência melhor adaptada à instabilidade característica da contemporaneidade, 

passou a se servir, sem pudores desnecessários, da produção da geografia, da 

arqueologia, da antropologia, da economia e mesmo das ciências naturais e exatas. A 

Escola dos Annales surgiu como um marco dessa tendência, uma vez que expressava 

literalmente em seus manifestos e programas o propósito de instituir a pesquisa 

interdisciplinar na história10. Contudo ela representou apenas uma etapa na vontade real 

e expressa de um grupo de historiadores de consolidar esse processo, que já vinha 

sendo moldado anteriormente e que continua com todo vigor hoje em dia. 

Mesmo em países jovens, nos quais a institucionalização da ciência é 

relativamente recente, o diálogo entre os campos já revoluciona a produção científica. É 

isso o que tem acontecido no Brasil, especialmente na área da historiografia.  

                                                           
10 Ver BURKE, Peter. A Escola dos Annales. 1929-1989. A Revolução Francesa da Historiografia. São 
Paulo: Editora UNESP. (2ª edição) 1992. REIS, José Carlos. Annales: A Renovação da História. Ouro 
Preto: Editora UFOP, 1996. 
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Esta pesquisa segue essa tendência devido ao fato de se apropriar de objetos 

e metodologias de diversos campos científicos, ainda que delineada pelo viés 

historiográfico.  

Estradas e caminhos poderiam ser reclamados como objeto de estudo 

próprio dos geógrafos, pois constituem um elemento da paisagem – campo 

eminentemente geográfico. Entretanto, utilizo aqui as Estradas Reais como 

objeto/recorte, como uma referência, um centro em torno do qual procuro tratar de 

questões mais profundas do que apenas a construção desses caminhos. Como mostrarei 

no decorrer da minha exposição, em torno do marco paisagístico da Estrada Real 

gravitaram diversas culturas que estabeleceram diferentes relações entre si e com a 

paisagem ao longo do tempo.  

Tempo: substrato que sustenta e envolve o desenrolar dos fatos, as relações 

humanas, as transformações na paisagem e tudo mais que possa ser explorado pelas 

ciências. Tempo, matéria-prima do historiador. Por isso uma pesquisa idealizada no 

campo da historiografia, ainda que centrada num objeto paisagístico; ainda que procure 

fazer uso de teorias antropológicas para buscar um entendimento mais profundo das 

relações estabelecidas entre os diversos grupos culturais em contato neste cenário; 

ainda que utilize teorias e metodologias da arqueologia para (re)descobrir e explorar as 

profundezas da história. Tudo aqui está impregnado dessa bruma do tempo, do fluir, do 

trânsito, das memórias, da lembrança, do esquecimento, enfim, deste constante emergir 

e submergir que só a história promove e aglutina em si.  

Logo ficará claro que o próprio conceito que a palavra “estrada” carrega é 

contextual, ou seja, é próprio de um tempo, e segue mudando. Diante desse fato, 

pesquisar o significado da expressão “Estrada Real” vai mostrar de forma ainda mais 

clara que o termo genérico “estrada”, como estes nomes de elementos paisagísticos se 

inscrevem nas épocas e se transformam. Tratarei mais à frente do surgimento e 

utilização do topônimo “Estrada Real”, mas aqui já convém explicar algumas escolhas 

e desenvolver mais objetivamente alguns conceitos fundamentais para orientar o 

entendimento deste texto.  

Primeiro reconheço que seria mais acertado dizer sempre “Estradas Reais”, 

no plural para me referir ao objeto da pesquisa, constituído de mais de uma via de 
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trânsito. Entretanto muitas vezes utilizarei “Estrada Real” no singular, uma vez que 

essa expressão caiu no uso popular, fato que merecerá uma reflexão crítica que farei na 

última parte desta exposição.  

Algumas vezes aparecerão no texto as palavras “caminho” ou “via” como 

sinônimos de “estrada”, quando estiver falando genericamente dos logradouros em si, 

das passagens abertas na paisagem, das faixas no terreno que permitem o trânsito em 

condições relativamente melhores que as “trilhas” ou “picadas”. Esses últimos termos 

serão utilizados para identificar passagens mais rústicas, que, apesar do seu caráter 

“improvisado”, serviram de base para o estabelecimento das estradas e caminhos.  

Comumente associados aos termos “estrada”, “caminho” e “via” aparecerão 

outros como “itinerário” ou “roteiro” – usados para fazer referência às descrições 

(escritas ou não) dos pontos que se deve conhecer para fazer uma viagem ou trafegar 

por um caminho; da situação, direção e rumos das vias; das localidades servidas e/ou 

ligadas por essas vias, entre outras informações. Fica claro que a esquematização de 

itinerários e roteiros demanda, portanto, um conhecimento ou estudo prévios dos 

caminhos sobre os quais eles se estabelecem.  

Já a palavra “rota”, também utilizada neste trabalho, carrega um “sentido de 

antiguidade”, identificando roteiros ou itinerários muito utilizados, “consagrados pelo 

uso” e pela eficiência, estabelecidos há muito tempo. A ideia de rota geralmente está 

associada às atividades comerciais, ao trânsito de mercadorias importantes em 

determinadas épocas. 

Como se percebe, qualquer elemento paisagístico é construído e 

reconstruído pela ação ou mesmo pela observação humana. Mas será que podemos 

pensar que existiu um tempo em que a paisagem era completamente natural? Este 

tempo seria antes do aparecimento e da colonização da superfície terrestre pela nossa 

espécie? Pensando em qualquer porção de terra antes da chegada do homem talvez seja 

mais adequado usar o termo “espaço” para defini-la, pois o conceito de paisagem 

aparece sempre crivado de humanidade...  

Curiosamente, essa “humanização do espaço” presente no conceito de 

paisagem é perceptível até mesmo em fontes de informação de uso popular como no 

clássico Dicionário Aurélio Buarque de Holanda, bastante utilizado no nosso país, onde 
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se lê as seguintes definições do autor: “Paisagem - 1. Espaço de terreno que se abrange 

num lance de vista. 2. Pintura, gravura ou desenho que representa uma paisagem.”11. 

Quem vê, quem delimita, quem pinta, grava ou desenha a paisagem senão o homem? 

Afinal, o que era a paisagem antes de uma mente humana para observá-la, entender 

seus processos e interagir com ela? Constituída de matéria física plasmada no espaço, a 

paisagem é também, fundamentalmente, uma construção do observador. Quem cria a 

paisagem é o observador, “que emoldura a vista, que seleciona, ilumina ou sombreia os 

elementos que a compõem, conferindo-lhe sentido”12.  

Diferentes culturas humanas têm igualmente diferentes percepções a 

respeito do meio onde vivem e interagem de modos diversos com a paisagem. Se isso já 

acontece sincronicamente, tanto mais diacronicamente, quando as relações dos grupos 

humanos com um dado espaço se inscrevem em épocas muito distantes no tempo, como 

é o caso da história de longa duração que proponho aqui para as Estradas Reais. 

 Entendendo percepção e intervenção como diferentes modalidades de 

construção de uma paisagem13, eu mesmo estou (re)construindo, agora, a Estrada 

Real... 

As ciências possuem diversas formas de construir e conceituar paisagem e, 

consequentemente, a paisagem como uma construção conceitual sofre determinações 

dos contextos histórico-culturais e das próprias necessidades específicas (teóricas e 

metodológicas) de cada campo científico. Num trabalho transdisciplinar como este, que 

tem na paisagem um dos elementos centrais de discussão, é preciso, pois, tratar de 

algumas variações importantes referentes à sua conceituação e abordagem.  

O estudo da paisagem destaca-se pela centralidade ocupada na ciência 

geográfica. Sofrendo influências dos modelos de pensamento hegemônicos em cada 

época a paisagem na geografia foi ganhando nuances “naturalistas”, “positivistas”, 

                                                           
11 HOLANDA, Aurélio Buarque de. Minidicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1ª edição, s/data.  
 
12 MARTINS, Luciana de Lima. “O Rio de Janeiro dos viajantes”. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2011, 
p. 16, apud LINKE SÁLVIO, Vanessa; LIMA, Cláudio; LAGE, Daniela; VALENTE, Polyana. 
“Diamantina Rupestre: percepções e construções da paisagem em uma abordagem histórica, geográfica e 
arqueológica na região do antigo Distrito Diamantino”. Revista FUNADESP ano 1, n°1, jan. 2006, p. 150.  
 
13 LINKE SÁLVIO; LIMA; LAGE; VALENTE, op. cit., p. 150. 
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“evolucionistas”, “deterministas”, “possibilistas”14...  Ao longo dos séculos XIX e XX 

se desenvolveu todo um variado arcabouço teórico, em torno do qual percebe-se o lugar 

que a abordagem da paisagem ocupou em diferentes correntes desse campo científico. 

Mas não é o caso, aqui, de entrar em detalhes sobre todas as etapas da elaboração do 

conceito de paisagem na geografia15. O mais importante para esta pesquisa é deixar 

claro dois pontos: a historicidade do processo, no qual as diversas correntes geográficas, 

na verdade, dificilmente conseguiram romper completamente com as propostas das suas 

antecessoras, abrindo espaço para a continuidade dos debates; e a associação entre 

cultura e paisagem em diversas construções teóricas, que estabeleceu um diálogo 

importante entre geografia e antropologia16. Nessas concepções, surgidas desde a 

estruturação da ciência geográfica, a paisagem já passa a ser entendida, pois, como uma 

construção cultural.  

Aqui nos interessa essa paisagem humanizada, essa paisagem mutável, de 

acordo com as percepções, vivências e ações de diferentes grupos humanos nos seus 

tempos históricos sobre uma dada porção de terra. É nesse sentido que Milton Santos 

conceitua paisagem como “o conjunto de formas que num dado momento, exprimem as 

heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a 

natureza”17. Nessa perspectiva, a paisagem é um espaço produzido e herdado, que 

contém formas pretéritas impressas, bem como “estoques de valor” material ou 

simbólico. Às relações pioneiramente estabelecidas se agrega, reiteradamente, novas 

apropriações de um meio já transformado. Os grupos culturais se veem envolvidos e 

atuam sobre espaços já qualificados como segunda natureza (que contém marcas de 

                                                           
14 Ver: CHRISTOFOLETTI, Antonio. Perspectivas da geografia. 2 ed. Sao Paulo: Difel, 1985. 
JOHNSTON, R. J. Geografia e geógrafos: a geografia humana anglo-americana desde 1945. São Paulo: 
Difel, 1986. 
 
15 Um bom resumo sobre o tema pode ser encontrado também em LINKE, Vanessa. Paisagem dos sítios 
de arte rupestre da região de Diamantina. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 

16 Os geógrafos se apropriaram dos conceitos antropológicos de cultura para compor seus estudos da 
“paisagem cultural”, ainda que a geografia tenha insistido em conceitos de cultura que valorizavam o 
caráter adaptativo de grupos humanos, associando cultura ao meio, enquanto já se falava, na antropologia, 
da cultura como “uma lógica organizativa do pensamento que estrutura as ações e as relações sociais 
(LEROI-GOURHAN, 1984; LEVÍ-STRAUSS, 1991), ou como um conjunto de concepções simbólicas 
(GEERTZ, 1978).” LINKE, Vanessa. Paisagem dos sítios de arte rupestre da região de Diamantina. 
Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 

17 SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. São Paulo: Edusp, 2002, p. 103. 
 



33 

 

trabalhos e culturas mais antigas). Os contínuos processos de percepção e “produção” 

do espaço criam formas eminentemente humanas que vão sendo depositadas na 

superfície do planeta ao longo do tempo, moldando paisagens. A durabilidade histórica 

das formas de uma paisagem repousa na quantidade e qualidade de valores que lhe são 

agregados, no trabalho despendido em sua construção e na constante revivificação das 

formas herdadas, quando a estas é atribuída uma funcionalidade diante da organização 

social vigente18.  

Pensando desta maneira, o estudo da paisagem se insere no campo da 

geografia, mas demanda uma metodologia e um olhar histórico. É um trabalho 

eminentemente interdisciplinar marcado pela necessária historicidade, pela abrangência 

própria deste campo e pela verticalização ansiada nos resultados que a pesquisa 

historiográfica proporciona. 

O geógrafo Antonio C. Robert Moraes reconhece:  

 

“Seja a geografia material objetivada no espaço terrestre, seja o discurso 
geográfico acerca de tais realidades, ambos constituem elementos do fluir 
histórico, sendo por ele explicáveis. Logo, incluem-se na história, não 
podendo portanto reportar-se a ela como um outro. (...) reafirma-se a 
historicidade como caminho de entendimento dos objetos e processos 
sociais, entre eles os referentes à geografia.”19  

 

“(...) qualquer olhar geográfico já se exercita em uma concepção que sofre 
determinações históricas, qualquer leitura da paisagem sendo densa de uma 
temporalidade própria. Se é assim já com os elementos da percepção e da 
intuição, com muito mais vigor as determinações históricas exercitam-se 
sobre a elaboração das idéias e a produção dos textos, produtos também de 
um raciocínio que não foge a tais condicionamentos temporais. O 
conhecimento científico sobre o espaço terrestre e sobre seus usos bem 
exprime essa qualidade.”20  

 

Ao abordar as questões que giram em torno da construção de paisagens 

Moraes assume, assim, declaradamente uma perspectiva histórica, demonstrando a 

                                                           
18 MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e História no Brasil. São Paulo: Annablume, 2005. 

19 MORAES, op. cit., p. 22-23. 
 
20 MORAES, op. cit., p. 24. 
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estreita relação entre os campos científicos nessa seara. O autor concebe também a 

própria história “(numa ótica geográfica) como uma progressiva e reiterada apropriação 

e transformação do planeta, resultando numa cumulativa antropomorfização do espaço 

terrestre”, processo no qual “relações cada vez mais complexas se entabulam entre os 

grupos sociais e os espaços que os abrigam (...)”21. Percepção, apropriação e 

transformação do espaço, bem como fixação e perenização (ou não) de características 

na paisagem são situações explicáveis apenas em função do processo que as engendrou 

e a forma criada só se revela pelo seu uso social em cada momento histórico. Sintetiza 

Moraes: 

 

“Do mesmo modo que qualquer processo social, a valorização do espaço 
também se transforma historicamente, nesse sentido em que é também um 
processo histórico. (...) A temporalidade submete a espacialidade, e o 
processo universal de valorização do espaço torna-se, em si, denso de 
particularizações temporais e espaciais.”22 

 

Assim como ocorreu na geografia, o pensamento arqueológico foi 

influenciado por contextos históricos e sociais diferentes. A arqueologia também seguiu 

uma trajetória semelhante à realizada pela geografia na construção do conceito de 

paisagem, relacionando-o ao conceito de cultura23. Ao investigar a relação entre os 

vestígios deixados pelos grupos culturais humanos e o meio ambiente, buscando 

compreender as relações de apropriação e construção da paisagem, as diversas linhas de 

estudo arqueológico ora basearam-se em teorias evolucionistas, ora em questões 

adaptativas, todas, porém, fundadas na premissa de que o homem se relaciona com o 

meio natural a partir de suas técnicas. Desse modo, a arqueologia apreenderia a 

sucessão de sociedades na paisagem à medida que fossem detectadas mudanças nas 

técnicas necessárias para interagir com o ambiente. O resultado pretendido seria a 

                                                           
21 MORAES, op. cit., p. 42.  

22 MORAES, op. cit., p. 43.  

23 Sobre a evolução do conceito de paisagem na arqueologia ver mais detalhes em: LINKE, Vanessa. 
Paisagem dos sítios de arte rupestre da região de Diamantina. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: 
UFMG, 2008. FAGUNDES, Marcelo; PIUZANA, Danielle. “Estudo teórico sobre o uso conceito de 
paisagem em pesquisas arqueológicas”. Revista Latino-americana de Ciências Sociais. Juv. 8(1): 205-
220, 2010. (mimeog). 
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elaboração de um quadro geral de sucessão de sociedades identificadas a partir das 

diferenças expressas nas suas culturas materiais (artefatos e vestígios arqueológicos). 

O chamado “difusionismo” foi a primeira tentativa de entender e mapear as 

técnicas usadas pelos diferentes grupos humanos espalhados pelo planeta. O meio 

ambiente como fator determinante e a “difusão” do conhecimento técnico entre as 

sociedades (e não a possibilidade da invenção e apreensão de técnicas semelhantes por 

distintos grupos não vinculados historicamente), explicariam as diferenças nas 

configurações culturais identificadas pelos estudos arqueológicos.  

Na segunda metade do século XX, surgiram novas linhas de estudo, 

minimizando o peso das sequências de artefatos e das características adaptativas que 

estes congregariam, para valorizar, em contrapartida, os diversos processos de “gestão” 

do ambiente pelos grupos humanos. 

 

“Nestas novas abordagens inseridas na chamada Nova Arqueologia, ou 
Arqueologia Processual, os estudos dos sítios e dos artefatos faziam uso de 
concepções sistêmicas. Estas - relacionadas, em certa medida, às teorias dos 
Geosistemas, considerando, quando possível, todas as ‘facetas’ou layers da 
paisagem geográfica - passam a se interessar pela recriação de paleo-
ambientes associados aos vestígios arqueológicos, e, sobretudo, pelos 
processos de formação dos sítios, elaboração de modelos interpretativos 
sobre mobilidade, sistema de assentamento, variabilidade intra-sítio e 
organização tecnológica (BUTZER, 1984; DIAS, 2003).”24 

 

E o pensamento arqueológico continuou a evoluir, conforme indica V. 

Linke:  

 

“Em um movimento de críticas às propostas anteriores viu-se surgir algumas 
novas abordagens teóricas e metodológicas que objetivavam análises 
preocupadas não mais com os processos que envolvem as questões práticas 
da produção da cultura material, e sim com questões que envolvem a 
fenomenologia, como percepção, cognição, e que envolvem a construção 
social do espaço. Algumas destas abordagens começaram a focar suas 
análises na paisagem enquanto um texto que deve ser lido e interpretado 
através dos seus signos, utilizando-se da hermenêutica (TILLEY, 1991), e 
outras passaram a se preocupar com as questões mais voltadas para as 
relações sociais entre os grupos culturais produtores dos vestígios 

                                                           
24 LINKE, Vanessa. Paisagem dos sítios de arte rupestre da região de Diamantina. Dissertação de 
Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 16.  
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arqueológicos, que estariam de alguma maneira expressas na distribuição 
espacial dos vestígios na paisagem (ZARANKIN, 2002; ZARANKIN & 
NIRO, 2006; HABER, 2006).”25 
 

 

Além dessas concepções teóricas, marcadas, em comum, pela origem anglo-

saxônica, pesquisas arqueológicas desenvolvidas em outros países e continentes usaram 

abordagens distintas, entre as quais destacou-se o chamado “estruturalismo”.  

Originado na França e utilizado, na arqueologia, sobretudo por André Leroi-

Gourhan, o estruturalismo propõe que há uma lógica que estrutura a cultura, e que esta 

lógica é visível nas manifestações culturais, desde a cultura material até a maneira como 

esta se distribui pela paisagem. Como mostrarei na segunda parte desta dissertação, o 

estruturalismo vai marcar indelevelmente a arqueologia brasileira, sendo utilizado desde 

os primeiros estudos desenvolvidos no país e influenciando até hoje as novas pesquisas 

que quase sempre tomam essa matriz teórico-metodológica, senão como caminho, pelo 

menos como uma referência essencial.  

Todas as diferentes concepções teóricas apresentadas muito brevemente 

acima26 consideram a paisagem como uma importante fonte de informações, quando 

não mesmo objeto para a compreensão da “pré-história”. O que variou foi o significado 

dado aos elementos da paisagem, diferentemente valorizados e tratados ao longo da 

maturação do pensamento arqueológico.  

Diferentes também foram os métodos e modelos aplicados em diferentes 

realidades ambientais e arqueológicas. De modo que algumas concepções foram apenas 

individualmente utilizadas, em função de especificidades de alguns objetos de pesquisa 

e seus contextos27. Mas todas as correntes teóricas têm em comum o mecanismo básico 

da arqueologia: analisar a relação homem-paisagem/paisagem-homem através das 

marcas deixadas pelos grupos humanos no meio. O que diferencia as abordagens 

contemporâneas daquelas anteriormente formuladas é que, nos novos estudos, “não é a 

necessidade de ‘dominar’ e se adaptar ao meio que age estruturando as ações e 
                                                           
25 LINKE, op. cit., p.16-17. 
 
26 Para acessar mais informações sobre a evolução do pensamento arqueológico consultar: LEROI-
GOURHAN, André. Pré-História. São Paulo: EdUSP, 1981. MOBERG, Carl-Axel. Introdução à 
Arqueologia. Lisboa: Edições 70, 1981. BICHO, Nuno F. Manual de Arqueologia Pré-histórica. Lisboa: 
Edições 70, 2006. LINKE, Vanessa. Paisagem dos sítios de arte rupestre da região de Diamantina. 
Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 

27 LINKE, op. cit.  
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comportamentos humanos. São aspectos culturais, que abarcam não somente as relações 

de sobrevivência, mas também os fenômenos de percepção e atribuição de significados 

aos lugares”28. 

O entendimento da paisagem enquanto construção humana, na qual se 

relacionam questões do ambiente natural e do ambiente social, deu origem a uma 

vertente da arqueologia especialmente interessada em entender as maneiras como as 

paisagens se conformaram. Assim surge a “arqueologia da paisagem”29, empenhada em 

estudar 

 

 

“um tipo específico do produto humano (a paisagem), que usa uma dada 
realidade (o espaço físico) para criar uma nova realidade (o espaço social: 
humanizado, econômico, agrário, habitacional, político, territorial, etc.) por 
meio da aplicação de uma ordenação imaginada (espaço simbólico: na qual 
[sic] é sentido, percebido, pensado, etc). Esta concepção supõe que a 
dimensão simbólica forma uma parte essencial da paisagem social e que, 
portanto, é um entendimento integral que deve ser levado em conta.”30  
 

 

Embora esta pesquisa tenha sido formulada e fundamentada dentro da 

ciência histórica, os caminhos interpretativos que tomo na abordagem geral do meu 

objeto se aproximam dos pressupostos teóricos da arqueologia da paisagem. O próprio 

título da pesquisa deixa claro que entendo a Estrada Real como uma construção 

histórico-cultural, portanto, como “uma paisagem” que sofreu e vem sofrendo 

constantes processos de significação simbólica ao longo do tempo. Estou de acordo 

também com a visão sociológica de Henri Acselrad, para quem: 

                                                           
28 LINKE, op. cit., p.20. 
 
29 Mais informações sobre a conceituação e as diretrizes teórico-metodológicas da arqueologia da 
paisagem ver: CRIADO BOADO, Felipe. “Límites y posibilidades de la arqueologia del paisaje”. In 
SPAL Revista de Prehistoria y Arqueologia. Vol 2. Universidad de Sevilla. 1993 (mimeog). 
TRONCOSO, Andrés. “Stilo, arte rupestre y sociedad em la zona central de Chile”. Complutum, 13, 
2002, p.135-153. (mimeog.). FAGUNDES, Marcelo; PIUZANA, Danielle. “Estudo teórico sobre o uso 
conceito de paisagem em pesquisas arqueológicas”. Revista Latino-americana de Ciências Sociais. Juv. 
8(1): 205-220, 2010. (mimeog). ISNARDIS, Andrei e LINKE, Vanessa. “Pedras Pintadas, Paisagens 
Construídas: A Integração de Elementos Culturalmente Arquitetados na transformação e manutenção da 
paisagem”. Revista de Arqueologia. Vol 23, n° 1, p. 42-59. São Paulo: USP/Sociedade Arqueologia 
Brasileira, Julho de 2010. (mimeog.). LINKE, Vanessa. Paisagem dos sítios de arte rupestre da região de 
Diamantina. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2008.  
 
30 CRIADO, 1997, apud LINKE, Vanessa. Paisagem dos sítios de arte rupestre da região de Diamantina. 
Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p.22. 
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“(...) é pelas práticas de apropriação cultural do mundo material, onde para 
além dos modos de apropriação propriamente produtivos movidos pela 
dinâmica utilitária da economia e do processo de diferenciação social dos 
indivíduos, que o mundo material é objeto de inúmeras atividades de 
atribuição de significados. Pois os fatos culturais não restringem-se a simples 
epifenômenos das estruturas produtivas da sociedade, mas mostrando-se, ao 
contrário, como parte integrante do processo de construção do mundo, dando-
lhe sentidos e ordenamentos, comandando atos e práticas diversas a partir de 
categorias mentais, esquemas de percepção e representação coletivas 
diferenciadas. Tais operações de significação do espaço biofísico em que se 
constrói o mundo social configuram as chamadas formas culturais de 
apropriação do mundo material.”31 

 

Nesse sentido, na minha argumentação, preciso me reportar também ao 

conceito de território, historicamente associado ao de paisagem. A formação de um 

território também é um processo historicamente identificável e localizado de 

significação do espaço. O que o define é o uso social de uma porção da paisagem, 

inexistindo enquanto realidade apenas natural. É a própria apropriação física por parte 

de um ou mais grupos humanos que qualifica uma porção de terra como um território. 

Por isso, o conceito de território é fundamentado na relação sociedade-espaço de uma 

maneira talvez mais nitidamente reconhecível que o de paisagem. E mais, entendido 

como uma entidade mutável, em formação constante, resgata também a unidade 

dialética entre forma e processo, essencial para a ótica de abordagem que se busca32.  

 

“O valor fixado vai tornando-se uma qualidade do lugar, o quadro coro-
gráfico sendo cada vez mais o resultado de ações sociais aí desenvolvidas, 
obras humanas que subvertem as características naturais originais. 
Construções e destruições realizadas passam a fazer parte desse espaço, 
qualificando-o para as apropriações futuras. A constituição de um território 
é, assim, um processo cumulativo, a cada momento um resultado e uma 
possibilidade – um contínuo em movimento. Enfim, um modo parcial de ler 
a história.”33  

                                                           
31 ACSELRAD, Henri. “As Práticas Espaciais e o Campo dos Conflitos Ambientais”. In: ACSELRAD, 
Henri (org.). Conflitos Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; Fundação Heinrich Böll, 
2004, p. 15. (O referido autor concebe os processos de apropriação e significação da paisagem no campo 
da sociologia dos conflitos ambientais).  
 
32 MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e História no Brasil. São Paulo: Annablume, 2005. 
 
33 MORAES, op. cit., p. 45. 
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Para Moraes, enquanto os processos de valorização do espaço aparecem 

como horizonte teórico genérico, a formação territorial desenha-se como objeto 

empírico. O autor diz: “Do ângulo epistemológico, transita-se da vaguidade da 

categoria espaço ao preciso conceito de território”, que, no seu entender, devido à 

historicidade plena, inerente ao seu processo de constituição, oferece a possibilidade de 

identificar os agentes desse processo, “os sujeitos concretos da produção do espaço”34. 

Isso porque “o desenvolvimento histórico se faz sobre e com o espaço terrestre, e, nesse 

sentido, toda formação social é também territorial, pois necessariamente se 

espacializa”35.  

Em consequência, um território expressa combates e antagonismos entre 

interesses e projetos sociais, culturais, econômicos e políticos diferentes. Territórios 

podem ser entendidos, então, como singularizações espaciais de distintas sociabilidades 

humanas, como a objetivação espacial das práticas e conflitos sociais. O conceito de 

território necessariamente incorpora a dimensão do conflito pela apropriação do mundo 

material, descartando de vez concepções naturalistas presentes na noção de “meio 

ambiente”36.  

 

“(...) cada configuração territorial é o resultado, localizado no tempo, de 
práticas e lutas sociais pregressas e, simultaneamente, condição para 
construções e apropriações futuras. Portanto, os territórios não são 
construções congeladas, posto que a própria historicidade das práticas sociais 
a eles se transfere, isto é, as configurações espaciais designadas territórios 
são um processo histórico.”37  

 

Dessa maneira, o estudo da constituição do território, ou de uma porção 

dele, pode ser um rico caminho para a análise da formação histórica de um país, uma 

vez que, na sua qualidade de depositário de valores e projetos que se hegemonizaram 

                                                           
34 MORAES, op. cit., p. 45. 
 
35 MORAES, op. cit., p. 47. 
 
36 CARNEIRO, Eder Jurandir. O objeto teórico: conflitos ambientais e construção de territórios. 2008, p. 
03 (mimeo.). 
 
37 CARNEIRO, op. cit., p. 03. 
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ou permaneceram suspensos o território revela características históricas da sociedade 

em foco. É nesse sentido que o estudo das distintas concepções histórico-culturais de 

território entre indígenas e colonizadores, concepções essas em choque na constituição 

do território brasileiro, descortina importantes aspectos da nossa história.  

Para as sociedades indígenas de um modo geral a terra é muito mais que um 

meio de subsistência. Ela é o suporte da vida social e está diretamente relacionada aos 

sistemas de crença e conhecimento. Um território não é apenas um recurso natural, mas 

um recurso sociocultural. A terra não é e não pode ser objeto de propriedade individual. 

A noção de propriedade privada da terra, marcante no modelo de territorialização 

ocidental europeu do qual os conquistadores portugueses eram, naturalmente, 

tributários, não existe nas sociedades indígenas, onde todos têm acesso aos recursos do 

território. Por outro lado, considerações de limites territoriais, principalmente entre 

grupos culturais diferentes, não são estranhas às tradições indígenas. Esses limites, 

porém, não são tão rígidos que impossibilitem o acesso a outras comunidades e nem tão 

permanentes que inibam rearranjos espaciais. 

Outro dado importante a considerar é que uma comunidade indígena, para 

seu provimento, necessita de uma área utilizável bem maior do que a que circunda sua 

aldeia e suas roças. E essa necessidade de um território amplo é tanto maior quanto 

mais acentuado for o regime de mobilidade espacial do grupo. Trocando em miúdos: 

povos seminômades geralmente dependiam de um território maior que povos 

semissedentários ou sedentários.  

Aproveitando-se dessa característica inerente à conformação dos territórios 

indígenas, os colonos europeus solicitavam da administração colonial a posse sobre 

territórios de coleta e caça indígena, considerados “terra devoluta”, mas, na verdade, 

fundamentais para a sobrevivência das aldeias. A concepção de território dos 

conquistadores entrava em choque com os mecanismos de uso do território pelos 

indígenas e, para viabilizar a colonização, “vazios territoriais” eram forjados38. A 

                                                           
38 CORRÊA, Dora Shellard. “Descrições de paisagens. Construindo vazios humanos e territórios 
indígenas na capitania de São Paulo ao final do século XVIII”. Varia História. Vol 24, n° 39. Belo 
Horizonte: UFMG. Jan/jun 2008, p. 135-152. RESENDE, Maria Leônia Chaves de. “Minas dos 
Cataguases. Entradas e Bandeiras nos sertões do Eldorado”. Varia História. N° 33. Belo Horizonte: 
UFMG, janeiro de 2005, p. 186-202. 
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afirmação da existência de terras vazias, “sertões desertos”, justificava a tomada de 

áreas periodicamente utilizadas pelos indígenas, colocados, assim, na condição de 

população marginal nesse projeto de ocupação colonial do espaço. Quando destituída 

de sinais que os colonos interpretavam como indicativos de domínio territorial (roças, 

assentamentos, caminhos...) a paisagem era “naturalizada”, esvaziada de gente, porque 

eles assim a decodificavam ou mesmo queriam decodificar. A ausência dos indígenas e 

de suas culturas nesses cenários era, portanto, uma ilusão produzida pelo colonizador 

devido à sua decodificação da paisagem e tendo em vista seus interesses imediatos em 

expandir a fronteira colonial39.  

Os cenários desertos dos sertões também eram um engodo, uma tática de 

resistência criada pelos próprios indígenas que, ao perceberem a aproximação dos 

conquistadores abandonavam suas aldeias, eliminando as marcadas de sua ocupação e 

fugindo para outras áreas do território40.  

Fato é que a pretensa existência de desertos validou e justificou sua 

apropriação. A legislação colonial, de modo geral, estabelecia limites entre os 

aldeamentos e as áreas colonizáveis, limites estes, contudo, quase nunca respeitados na 

prática. Apenas do ponto de vista estritamente formal reconhecia-se os direitos dos 

índios sobre seus territórios, e mesmo quando se fazia respeitar a legislação, os limites 

impostos aos aldeamentos pela administração colonial seguiam uma lógica de 

organização espacial europeia, na qual os territórios demarcados eram insuficientes 

para a manutenção dos indígenas41.  

Uma sociedade indígena extirpada de seu território é uma sociedade 

mutilada, que tem poucas chances de sobreviver como grupo cultural autônomo42, uma 

                                                           
39 CORRÊA, op. cit., p. 135-152.  
 
40 CORRÊA, op. cit., p. 135-152.  
 
41 Ver: CORRÊA, Dora Shellard. “Descrições de paisagens. Construindo vazios humanos e territórios 
indígenas na capitania de São Paulo ao final do século XVIII”. Varia História. Vol 24, n° 39. Belo 
Horizonte: UFMG. Jan/jun 2008, p. 135-152. RESENDE, Maria Leônia Chaves de. “Minas dos 
Cataguases. Entradas e Bandeiras nos sertões do Eldorado”. Varia História. N° 33. Belo Horizonte: 
UFMG, janeiro de 2005, p. 186-202 
 
42 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. São Paulo: Ática, 1988 (2ª edição). 
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vez que esses grupos têm uma identidade territorialmente referenciada e a 

desterritorialização significa a perda dos seus “lugares identitários”.  

Falando em sociedades indígenas, por fim, penso que é preciso agora 

aprofundar um pouco mais na questão da abordagem conceitual científica feita sobre 

esses povos e, em meio a essa complexa paisagem, definir minhas direções no debate.  

Como dito há pouco, é problemática a utilização do nome genérico “índio”, 

usado para fazer referência à totalidade dos povos encontrados na América e, por 

conseguinte, no Brasil, quando da chegada dos conquistadores europeus. Primeiramente 

porque esse termo originou-se de uma concepção geográfica errônea por parte dos 

europeus que imaginaram ter chegado às Índias Orientais, batizando de “índios” os 

habitantes do Novo Mundo americano. Segundo, e talvez mais importante, porque o 

rótulo “índio” não corresponde a nenhuma unidade percebida pelos povos indígenas, 

unidade, de fato, inexistente. Muitos grupos nem sabiam uns dos outros, e a variedade 

de povos com diferentes línguas, culturas, sistemas sociopolíticos e econômicos, com 

modos distintos de atuar sobre o meio, era tão grande que fica difícil pensar em 

qualquer conceito unificador.  

Para dar conta de toda a diversidade inerente às sociedades indígenas na 

América as ciências criaram categorias entre as quais distribuíram os índios de acordo 

com critérios culturais, econômicos, sociais e políticos visualizados e adotados, sempre, 

pelos pesquisadores. Ou seja, essa categorização foi criada num contexto cultural 

ocidental “europeizado”, a partir de percepções do olhar científico “de fora” das 

culturas ameríndias em foco.  

A seguir traço um resumo das quatro principais categorias propostas por 

Stuart Schwartz para subdividir os grupos indígenas43: 

                                                           
43 Neste trabalho me sirvo da categorização de Schwartz (ver: SCHWARTZ, Stuart. “Os modos 
indígenas”. In: SCHWARTZ, Stuart e LOCKHART, James. A América Latina na Época Colonial. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p.53-80.), fundamentada na organização espacial, cultural, política e 
econômica dos diferentes grupos indígenas. Mas existem outras classificações, como a tipologia 
quadripartite dos povos da América do Sul sugerida por Julian H. Steward e Elman Service, adotada em 
outras pesquisas e publicações no Brasil (ver: STEWRAD, Julian H. Steward. Handbook of South 
American Indians, Washington: Smithsonian Instituition, 1946-1949. SERVICE, Elman. Primitive Social 
Organization: An Evolutionary Perspective. Nova York: Random House, 1962. FAUSTO, Carlos. Os 
Índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000). Para os indígenas brasileiros, muitos 
estudos utilizam uma classificação que adota fundamentalmente a linguística como critério, dividindo-os 
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1 – Povos “centrais ou imperiais sedentários”: construíram aldeias ou 

cidades, muitas vezes repletas de edifícios monumentais, que apresentavam alta 

densidade populacional. Urbanizadas, essas culturas dispunham de sofisticados 

sistemas de comunicação, distribuição de alimentos e água, agricultura intensiva, 

cobrança de tributos e organização político-religiosa. Viveram em torno de seus 

grandes centros urbanos no México, Peru e Bolívia. Incas e Astecas são os exemplos 

típicos de povos com essas características.  

2 – Povos “sedentários não-imperiais”: grupos com população densa, que 

possuíam aldeias e cidades mais modestas, construídas de madeira, bambu e barro. A 

organização social era fluida, suas unidades organizacionais apresentavam diferentes 

configurações, mas muitas vezes eram encabeçadas por uma nobreza sacerdotal à qual a 

massa populacional devia tributos. Alguns grupos possuíam escravos. Os chibchas 

(Colômbia) e arauaques (norte do Caribe) se enquadram neste grupo.  

3 – Grupos “semissedentários” agricultores: povos que também viviam da 

agricultura, mas que no decorrer do tempo, mudavam suas aldeias de lugar, muitas 

vezes em função mesmo das atividades agrícolas que praticavam ou da disponibilidade 

de recursos a serem coletados no território que ocupavam. A caça ainda era vital para 

esses povos e o pagamento de tributos a indivíduos politicamente superiores não era 

institucionalizado. Havia um forte sendo de etnia, mas a organização das aldeias era 

frouxa e instável. Em vez de grupamentos de classe ou especializações técnicas as 

divisões sociais eram feitas por idade, sexo e distinção na guerra. Eram povos 

guerreiros, armados de arco-e-flecha e projéteis envenenados (recurso que os colocava 

no mesmo nível bélico do invasor europeu) e tinham população numerosa, embora 

aparentemente menos adensada que a dos povos centrais. Viviam em toda a periferia 

dos territórios dos povos imperiais - nos atuais Chile, Colômbia, norte do México, 

nordeste do Paraguai, em boa parte do Caribe, na costa do Brasil, além das florestas do 

leste da América do Norte. Muitos grupos tinham forte ligação com as vias fluviais 

(“índios canoeiros”). Integram essa categoria os caraíba e os indígenas do tronco tupi-

guarani, que mantiveram contato próximo com os colonos portugueses no Brasil.  

                                                                                                                                                                          
entre os troncos ou famílias linguísticas Tupi-guarani, Jê, Caraíba, Aruaque e outras de expressão regional 
(Ver, por exemplo: HEMMING, John. “Os índios do Brasil em 1500”. In: BETHELL Leslie (org.). 
História da América Latina: América Latina colonial, 2ª ed. São Paulo: Edusp, 1998, p. 101-127). 
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4 – Grupos “não-sedentários”, “seminômades” ou “caçadores-coletores”: as 

três expressões são comumente usadas para definir povos indígenas que podiam ou não 

compartilhar componentes culturais com grupos mais sedentários com os quais se 

relacionavam historicamente, mas com um estilo de vida muito diverso. Não eram 

verdadeiramente nômades, no sentido de vagarem indefinidamente a esmo, mas sim 

migravam sazonalmente, seguindo uma lógica de obtenção de recursos de caça e coleta 

disponibilizados em um território bem definido, conhecido e dominado por eles. Nessas 

sociedades os pequenos bandos formavam acampamentos em vez de aldeias, a 

densidade populacional era baixa e a agricultura inexistia, ou era incipiente. Esses 

povos ocupavam toda a América, vivendo, sobretudo, nas paisagens mais inóspitas para 

os padrões da vida sedentária, como nas florestas mais fechadas e úmidas, nas secas 

planícies e nas encostas rochosas. São relacionados nessa categoria a maioria dos 

grupos indígenas pré-coloniais autores dos grafismos rupestres brasileiros, bem como 

os chichimecas do norte do México, os indígenas dos pampas argentinos, os pueblos e 

os apaches das planícies norte-americanas. Os Jê que viviam no Brasil central no 

período colonial possuíam raízes seminômades. 

Os diferentes povos indígenas existentes antes da conquista logicamente 

não estavam isolados uns dos outros, mas, ao contrário, viviam em sistemas articulados 

local e regionalmente. Ao que tudo indica, vastas redes de trocas comerciais e culturais 

uniam áreas e povos distantes44. Mesmo a distribuição geográfica podia favorecer o 

contato entre diferentes culturas indígenas – caçadores-coletores podiam viver em 

terrenos áridos muito próximos de centros urbanos imperiais, por exemplo. Contudo, 

povos mais sedentários em geral, tinham plena consciência da distinção entre eles e os 

caçadores-coletores seminômades, e sua atitude em relação a esses era muito 

semelhante à dos europeus: admiração romântica em certa medida e, por outro lado, 

desprezo por grupos que não apresentavam os traços mais básicos da vida “civilizada” 

que conheciam. A verdade escondida sob esse estereótipo era que a economia e 

organização dos caçadores-coletores lhes proporcionavam liberdade de ação e 

condições excelentes para resistir ao domínio por sedentários, fossem eles indígenas ou 

invasores europeus. Não se fixavam em povoações nem cultivavam a terra. A menos 

que levassem seus próprios suprimentos, povos sedentários que tentassem invadir seus 
                                                           
44 FAUSTO, Carlos. Os Índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. 
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territórios enfrentariam a ameaça constante da fome, numa paisagem nada atraente e 

sem estoques agrícolas a serem subtraídos. Devido à intensa mobilidade em que 

viviam, ao profundo conhecimento territorial, e à destreza na confecção e uso de armas 

a partir dos recursos naturais, os caçadores-coletores eram ainda mais eficientes do que 

os povos semissedentários nas guerras do tipo móvel, apresentando, assim, maior 

potencial de resistência e menor disposição para aceitar mudanças em seu modo de 

vida45.   

É interessante identificar também as diferentes formas desses grupos de 

lidarem com seus territórios. Para os sedentários o domínio territorial chegava a 

repercutir numa espécie de “patriotismo”, que identificava e diferenciava os grupos que 

constituíam grandes centros urbanos. No modelo semissedentário o território se 

identifica com a linhagem ancestral, sendo uma herança “dos antigos”, onde se 

assentavam aldeias em torno das quais girava a organização dos grupos. Já para os 

caçadores-coletores, povos organizados nas mais móveis e menores unidades 

funcionais tribais, a noção de território é muito mais ampla, referenciada como todo o 

ambiente explorado pelos grupos46.  

Schwartz coloca que, apesar das definições em categorias, nenhum povo era 

totalmente sedentário ou totalmente nômade. O que ocorreria comumente seria uma 

combinação de traços entre um extremo e outro e, daí surgiriam as mais diversas 

configurações culturais. Para explicar essa variação o autor se esquiva do 

evolucionismo, mas credita à influência do meio a causa dos diferentes modos de 

organização das sociedades indígenas, como se vê no trecho transcrito abaixo: 

 

“Em vez de estágios do desenvolvimento humano, as três categorias 
representam principalmente adaptações a determinados ambientes, dada a 
tecnologia existente. Nesta estrutura, cada um dos sistemas era tão capaz de 
manter-se quanto os outros, tão complexo na totalidade de suas relações com 
o meio ambiente quando os outros. E por serem ajustamentos a variáveis 
ambientais, os três sistemas de que falamos faziam parte de um continuum, e 
compartilhavam livremente as características apropriadas a uma determinada 

                                                           
45 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. São Paulo: Ática, 1988 (2ª edição). 
 
46 SCHWARTZ, Stuart. “Os modos indígenas”. In: SCHWARTZ, Stuart e LOCKHART, James. A 
América Latina na Época Colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p.53-80.  
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situação, de modo que a mistura nunca era exatamente a mesma em dois 
lugares diferentes.”47  

 

A maioria dos autores contemporâneos, contudo, trabalha na contramão da 

explicação assumida por Schwartz. A supervalorização da influência do meio coloca as 

sociedades humanas como vítimas do “ambiente”, sempre limitadas pelas condições 

naturais, minimizando a capacidade de escolher criativamente o tipo de relação a ser 

estabelecida com o meio. Várias críticas mostram que é mais acertado supor que uma 

dada configuração sociocultural seja engendrada, antes, pelas escolhas e experiências 

acumuladas na história dos grupos. A antropóloga Alcida Ramos, por exemplo, alerta 

que, “contrariamente a noções deterministas que atribuem única ou principalmente ao 

meio ambiente as formas de conhecimento e de práticas nas sociedades indígenas, 

nunca é demais enfatizar que esse conhecimento e essas práticas são frutos da criação 

cultural de cada sociedade.”48 

H. Acselrad, ao teorizar sobre os mecanismos que os diversos grupos 

humanos usaram para transformar o meio biofísico coloca: 

 

“Tais técnicas não representam simples respostas às restrições do meio, não 
sendo, portanto, determinadas unilateralmente pelas condições 
geofisiográficas do ambiente. São, ao contrário, integralmente condicionadas 
pelas formas sociais e culturais, ou seja, pelas opções de sociedade e 
modelos culturais prevalecentes. Aquilo que as sociedades fazem com seu 
meio material não resume-se a satisfazer carências e superar restrições 
materiais, mas consiste também em projetar no mundo diferentes 
significados – construir paisagens, democratizar ou segregar espaços, 
padronizar ou diversificar territórios sociais, etc.”49 

 

Outro exemplo que contradiz os modelos deterministas e adaptativos vem 

justamente do cenário teórico da arqueologia da paisagem, para o qual contribuíram 

                                                           
47 SCHWARTZ, op. cit., p 58. 
 
48 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. São Paulo: Ática, 1988 (2ª edição), p 35. 
 
49 ACSELRAD, Henri. “As Práticas Espaciais e o Campo dos Conflitos Ambientais”. In: ACSELRAD, 
Henri (org.). Conflitos Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; Fundação Heinrich Böll, 
2004, p. 15. 
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muito os estudos sobre o modo de vida e a cultura dos grupos caçadores-coletores. Vale 

a pena seguir a argumentação da arqueóloga Vanessa Linke a respeito: 

 

 

“As diferentes pesquisas mostraram que os grupos caçadores-coletores são 
caracterizados por um sistema de mobilidade intenso relacionado a um 
sistema de explotação dos recursos ambientais. Os grupos caçadores-
coletores têm grandes áreas como seu território, as quais ocupam de forma 
não permanente, mas sim de maneira sazonal e cíclica. Esta sazonalidade 
estaria vinculada à disponibilidade de recursos, que em outras áreas e em 
determinadas épocas se escasseariam, seja pela própria explotação dos 
recursos, seja por questões relacionadas às dinâmicas ambientais. Deste 
modo, considera-se que os grupos caçadores–coletores detinham na pré-
história um grande conhecimento dos recursos disponíveis e distribuídos em 
seus territórios. Certamente muitas das atividades realizadas por estes grupos 
mantinham um estreito viés com aspectos e elementos ambientais, e com o 
conhecimento de suas espacializações ao longo dos territórios. Estas relações 
poderiam estar vinculadas tanto às atividades preocupadas com a economia 
material dos grupos, mas também com uma economia simbólica, como hoje 
se vê nos trabalhos etnográficos realizados entre os grupos caçadores-
coletores contemporâneos (INGOLD, 2000;WIESSNER, 1982).”50 
 
 
 

A autora destaca que, especialmente no que tange aos registros rupestres 

deixados pelos grupos caçadores-coletores, a relação com os recursos ambientais não 

pode ser atribuída puramente a questões de subsistência e de economia material. Alguns 

estudos teorizam uma possível relação entre arte rupestre e práticas de obtenção de 

recursos alimentares (como a ligação entre caça e magia simpática), mas por outro lado, 

outras pesquisas a relacionam, por exemplo, ao mapeamento de trilhas e a narrativas 

míticas. É, pois, muito diversificada a relação da arte rupestre com outros aspectos 

culturais51.  

 

“Sendo assim, acredita-se que o relacionamento entre arte rupestre e 
paisagem se faz primeiramente no sentido da percepção, eleição, organização 
do espaço nos quais se realizaram atividades gráficas, ou que foram 
responsáveis pela produção dos grafismos. As questões de subsistência não 
são, portanto, a chave de compreensão e interpretação dos grafismos e das 
relações estabelecidas entre eles e a paisagem.”52 
 

                                                           
50 LINKE, Vanessa. Paisagem dos sítios de arte rupestre da região de Diamantina. Dissertação de 
Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p.17-18. 
 
51 LINKE, op. cit. 
 
52 LINKE, op. cit., p18. 
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Nessa perspectiva, a transformação no modo de compreender a cultura e a 

maneira como ela age no meio natural demanda, também, uma necessária mudança no 

entendimento do que é paisagem. A despeito da influência do ambiente sobre os 

homens, a paisagem passa a ser entendida não apenas como meio onde estes vivem e 

atuam, mas também como produto da ação antrópica. Estabelece-se aqui uma relação 

dialética na qual as diferentes paisagens influenciam, mas também são originadas, das 

experiências humanas orientadas por questões de naturezas as mais diversas, tais como 

relações de produção, de reprodução material, de significações simbólicas, afetivas e 

ideológicas.   

Enfim, após mostrar como o debate teórico e as construções conceituais 

para as quais contribuíram diversos campos científicos se relacionam intimamente, me 

resta aqui destacar que qualquer divisão da sociedade humana em tipologias só se 

justifica como um artifício necessário à descrição e análise53. A ciência precisa 

categorizar para sistematizar o conhecimento, e penso que as categorias explicadas 

anteriormente, ainda que limitadas e limitantes, ajudam a compreender didaticamente a 

paisagem antropológica ameríndia. Até mesmo o termo genérico “índio”, crivado de 

problemas, tem uma utilidade fundamental na medida em que diferencia o conjunto 

heterogêneo das populações humanas que primeiro colonizaram as Américas da 

segunda leva colonizatória europeia. Apesar da imensa variedade cultural e da ausência 

de autoconsciência étnica até iniciar-se o segundo processo de colonização, os povos 

indígenas se distinguem, em conjunto, dos europeus, devido ao fato de terem partilhado 

por milênios um habitat geográfico e nele terem vivido experiências semelhantes, que 

lhes deram algumas características distintas em relação aos povos do resto do mundo. 

Seguindo esse raciocínio adotarei sem maiores reservas o termo “índio”, bem como 

farei referências às categorias culturais explicadas, quando perceber que esse recurso é 

útil para expor as ideias que sistematizo aqui.  

De modo geral, historicamente, os colonizadores europeus concentraram 

suas atividades de conquista nos territórios de população indígena sedentária, haja vista 

que era mais interessante dominar ricos impérios já constituídos. No caso do Brasil, 

entretanto, os conquistadores tiveram que se valer do domínio sobre povos 

semissedentários para efetivar a colonização e, as tentativas de lidar com grupos 

                                                           
53 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. São Paulo: Ática, 1988 (2ª edição). 
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seminômades eram consideradas apenas como último recurso nesse processo, dadas as 

características arredias e resistentes desses últimos. No próximo capítulo procurarei 

tratar detidamente dos processos históricos acontecidos especificamente nas “minas 

gerais” da colônia portuguesa no Brasil.  
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Capítulo 2 : Territorialização, vida cotidiana e os caminhos coloniais 

 

Entre os grandes temas que se destacam na historiografia produzida e em 

produção sobre Minas Gerais figura a reconstrução histórica da sua conformação 

territorial. A dialética espaço/tempo, algumas vezes negligenciada nos estudos 

históricos, é reconhecida por diversos autores como uma chave indispensável para 

compreender a história da Minas colonial. Neste cenário a relação entre a paisagem 

geográfica (que em si já carrega as marcas das atividades humanas, como visto 

anteriormente) e paisagem antrópica (eminentemente cultural) é estreita. Sua própria 

formação geológica gerou a constituição de veios de minerais cobiçados pelos europeus 

colonizadores, e esse “fato geológico”, por si só, imprimiu características únicas no 

curso da história humana aqui vivenciada. A localização geográfica da região mineira, 

incrustada no centro da colônia portuguesa na América, também marcou 

definitivamente o desenrolar de sua experiência histórica singular.  

Vários estudos adotam século o XVIII como “ponto-chave” da história de 

Minas Gerais, talvez devido ao fato de que, nesse período, se configura mais 

nitidamente sua rede urbana e sua sociedade colonial, tendendo aos padrões europeus e, 

como isso, as fontes históricas tornaram-se mais abundantes, facilitando a pesquisa 

científica. No entanto, se tomarmos todos os grupos humanos como agentes históricos, 

a história de Minas começa muito antes do século XVIII, tendo início quando da 

chegada e territorialização dos primeiros grupos indígenas na região, que, a partir de 

então, tornou-se objeto de sucessivas apropriações e ressignificações espaciais 

empreendidas por sociedades de culturas diversas. 

Tendo em vista essa visão ampliada da história humana, a história de Minas 

ganha outra dimensão. 

Procurarei a partir daqui esboçar, em linhas gerais, uma história 

retrospectiva, tomando os séculos XVI, XVII e XVIII como referências importantes, 

mas visando chegar ao período pré-colonial, onde, a meu ver, foram criadas as bases 

sobre as quais surge Minas Gerais. Neste intuito, tomarei como objeto de análise e 

baliza geográfica os principais caminhos usados no período colonial, atualmente 

conhecidos sob o topônimo “Estrada Real”.  
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Na realidade constituída por mais de um caminho, a Estrada Real figura 

como elemento essencial de uma história da geografia humana mineira; como cenário 

de confronto e fusão de fronteiras étnicas; como substrato que dá suporte à construção 

de uma história social, política e econômica de Minas a partir das relações estabelecidas 

ali, cotidianamente, na longa duração do seu processo de conformação territorial. 

Mais que isso, como apontam vários autores e veremos a seguir, os 

caminhos que foram se constituindo, partindo das minas, tiveram um papel decisivo no 

próprio processo de interiorização da rede urbana colonial brasileira.  

Nos Séculos XVI e XVII a maioria das vilas erguidas no território brasileiro 

sob o domínio da coroa portuguesa, se concentrava na região litorânea, devido à 

necessidade de defesa contra ataques de outras nações. Entretanto, já em fins do século 

XVI alguns colonizadores pioneiros começaram, timidamente, a avançar para o interior. 

No que tange à conquista do território que viria a ser Minas Gerais, são recorrentes na 

historiografia menções a dois grupos de colonos: os bandeirantes paulistas e os 

criadores de gado vindos do nordeste. Estes se destacaram pela persistência e eficácia 

nas suas atividades, apesar de hoje sabermos que o mosaico cultural formado pelos 

primeiros colonos “mineiros” é mais diversificado.  

A história da criação de gado na colônia, propõe Antônio Calmon, começa 

com a chegada de Garcia d’Ávila ao Brasil, em 29 de março de 154954.  

Garcia d’Ávila era protegido de Tomé de Sousa, “primeiro governador desta 

terra” e viera para ocupar o cargo de “almoxarife da fazenda de el-rei”. Teria importado 

os primeiros animais, os quais tangeu ao longo do litoral nordestino, à procura de 

pastagens, longe das roças e dos canaviais nascentes. Organizou uma pequena sociedade 

pastoril nos limites de uma quinta, agregando índios à casa, comprando escravos da 

Guiné e multiplicando suas criações. Já em 1552 reclamava mais espaço para conquistar 

e, nas palavras de Pedro Calmon, “valendo-se dos ócios do emprego, saiu a paciente 

descobrimento(...). Garcia d´Ávila queria um monte, isolado, num largo horizonte de 

campos, onde morasse como senhor feudal”55. No seu avanço pelo litoral e interior 

                                                           
54 Ver CALMOM, Pedro. História da Casa da Tôrre. Uma dinastia de pioneiros. Rio de Janeiro: Livraria 
José Olympio Editora, 1958. (2ª edição). 
 
55 CALMOM, op. cit., p. 21. 
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enfrentou forte resistência indígena, mas recebeu sesmarias que alargavam seus 

domínios legais. Alcançou a Bahia e tomou dos jesuítas a colina de Tatuapara56, onde 

estes últimos tinham aninhado uma aldeia de tupinambás. Ali, o almoxarife dos 

armazéns reais levantou a “Casa da Torre”. “O resto da vida, entre 1563 e 1609, 

consumiu naquela construção ciclópica, que lhe permitiria enfrentar, como um conde do 

cimo de sua menagem, o corsário do mar e o bugre errante”57. A partir da Casa da Torre 

os seus rebanhos desceriam e ocupariam os prados ao norte e ao sul, alcançando as 

minas. 

Conforme afirma também Capistrano de Abreu, “a história da Casa da Torre 

começa com Tomé de Sousa e atravessa por todo o tempo colonial”58. Pedro Calmon 

mostra como a descendência de Garcia d’Ávila continuou sua obra de conquista. 

 

“Francisco Dias d´Ávila, como neto do velho Garcia d’Ávila, foi seu 
herdeiro. Ficou sobre a custódia de seu procurador – Manuel Pereira Gago, 
indicado pelo avô. Manuel era pai do padre Antônio Pereira.”59 

 

“O padre Pereira foi um bandeirante de sotaina. O pai legara-lhe a fome de 
terras, que o devorou tôda a vida. Na misantropia de capelão sertanejo, 
sonhava a ocupação de todo o nordeste, para além dos chapadões, onde as 
águas do São Francisco aproximavam os gentios de cinco raças. Francisco 
Dias d´Ávila, seu cunhado, viajava pelas sesmarias com séqüitos e aparato; 
êle, nas sombras da casa-forte, engenhava. Era um cérebro; o outro, todo 
ação, uma energia. Apenas o padre amassava laboriosamente a prosperidade 
dos sobrinhos. 

Tratou de desvendar o segrêdo das minas de Belchior Dias Moréia, promoveu 
o povoamento dos altiplanos da Jacobina, tangeu as pontas de gado do 
Itapicuru para o médio São Francisco. Fêz do boi o seu soldado. Os outros 
sertanistas se apossavam do país com tropas de guerrilheiros; êle o 
empalmou, com suas boiadas. O rebanho arrastava o homem; atrás dêste, a 
civilização. A terra ficava à mercê da colonização: êle a inundou de gados, 
em marcha incessante para o interior. Aquelês animais levavam nas aspas os 
limites da capitania. Dilatavam-na.”60 

                                                           
56 Carta de concessão de 1° de maio de 52, segundo CALMOM, op. cit. 

57 CALMOM, op. cit., p. 26-27. 

58 Capistrano de Abreu, Gazeta de Notícias, 21 de novembro de 1882, apud CALMOM, Pedro. História 
da Casa da Tôrre. Uma dinastia de pioneiros. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1958. (2ª 
edição). 

59 CALMOM, op. cit., p. 39-40. 

60 CALMOM, op. cit., p. 41. 
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Pelo que se nota nos trechos transcritos acima, o gado era o “motor” do 

colonizador pelo nordeste, contudo, estes conquistadores estavam sempre em busca de 

tudo que pudessem explorar, principalmente minérios preciosos, como pode ser visto 

baixo: 

 

“(...) Francisco Dias descobrira a própria Manoa, onde os tesouros 
incomparáveis atraíam os sertanistas ingênuos... Achou o salitre, vislumbrava 
pintas de ouro e estilhas de prata. Vinculou à sua casa imenso território, que 
atravessou, por seis semanas de jornada, sempre em direção do norte, até a 
água rasa do São Francisco.”61  

 

Segundo Calmon, foi apenas no São Francisco que, no seu avanço, “A 

Torre” alcançou uma fronteira. Nas imediações do grande rio deu-se o primeiro choque 

entre os Ávila e os Guedes de Brito, famílias empenhadas nas mesmas atividades e 

fome de conquista.  

 

“(...) os da Tôrre, reconheceram quão perigoso seria enfrentar adversário 
desse porte. Pela primeira vez, cederam. (...) Garcia e Guedes trataram-se 
como príncipes. Ajustaram dividir amigávelmente as suas terras.”62 

 

“Os Ávilas, no seu trajeto para o São Francisco, através do Itapicuru e do rio 
Real, insensivelmente procuravam Pernambuco, o Ceará-mirim, raias do 
Maranhão: eram homens do meridiano. Guedes de Brito cobiçou o ocidente, 
o curso superior do S. Francisco, o sertão que confinava com os espigões e as 
nascentes dum território misterioso que viria a chamar-se Minas Gerais.”63 

 

Assim temos as primeiras notícias da chegada, pelo norte, dos rebanhos ao 

território mineiro, alargando a fronteira colonial, expulsando os indígenas do seu 

                                                           
61 CALMOM, op. cit., p. 84. 

62 CALMOM, op. cit., p. 85. 

63 CALMOM, op. cit., p. 83. 
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território e estabelecendo vias de trânsito rumo às terras do sul, onde se constituiria a 

sociedade mineradora. 

 

“O gado era uma invasão perseverante, tardo e inevitável, por isso invencível. 
Não havia pará-lo. O tupinambá da costa, o caeté ribeirinho, o cariri da 
caatinga recuavam. Os bois remoendo, sonolentos, progrediam. 
Conquistavam tudo. Em São Paulo, o bandeirante caçava índios; na Bahia, 
descortinava pastagens. Era primeiramente o vaqueiro. Precisava do campo, 
da cacimba, da largueza, da umidade. O rebanho crescia, caminhando.”64 

 

Capistrano de Abreu destaca a facilidade com que o gado era manejado e 

ocupava o território colonial. 

 

“O gado vacum dispensava a proximidade da praia, pois como as vítimas dos 
bandeirantes a si próprio transportava das maiores distâncias, e ainda com 
mais comodidade; dava-se bem nas regiões impróprias ao cultivo da cana, 
quer pela ingratidão do solo, quer pela pobreza das matas sem as quais as 
fornalhas não podiam laborar; pedia pessoal diminuto, sem traquejamento 
especial, consideração de alta valia num país de população rala; quase abolia 
capitais, capital fixo e circulante a um tempo, multiplicando-se sem 
interstício; fornecia alimentação constante, superior aos mariscos, aos peixes 
e outros bichos de terra e água, usados na marinha. De tudo pagava-se apenas 
em sal; forneciam suficiente sal os numerosos barreiros dos sertões.  

(...) Ao compasso do afastamento do gado, novas passagens e novos 
caminhos iam sendo trilhados.”65 

 

O autor chega mesmo a dizer que a colonização das minas dependeu da 

criação do gado: 

 

“Além do sentimento de orgulho inspirado pela riqueza, pelo afastamento de 
autoridades eficazes, pela impunidade, a criação de gado teve um efeito, que 
repercutiu longamente. graças a ela foi possível descobrir minas. Desde 
1618, o autor dos Diálogos das Grandezas do Brasil [Ambrósio Fernandes 
Brandão, segundo o próprio Capistrano de Abreu] dizia que o problema da 
mineração não consistia em encontrar metais – estes existiam e não restava 
dúvida (...); o problema verdadeiro consistia na dificuldade de alimentar os 
mineiros. 

                                                           
64 CALMOM, op. cit., p. 58. 

65 ABREU, João Capistrano de. Capítulos de história colonial: 1500-1800 & Os caminhos antigos e o 
povoamento do Brasil. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1982, p. 131-132. 
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(...) o recurso só podia partir da bacia do rio S. Francisco. ‘Pelo dito rio pelo 
seu caminho [expõe um documento pouco posterior a 1705] lhe entram os 
gados de que se sustenta o grande povo que está nas minas, de tal sorte que 
de nem uma outra parte lhe vão nem lhe podem ir os ditos gados, porque não 
os há nos sertões de São Paulo nem nos do Rio de janeiro. Da mesma sorte se 
provêm pelo dito caminho de cavalos para suas viagens, de sal feito de terra 
do rio S. Francisco, de farinhas e outras coisas, todas precisas para o trato e 
sustento da vida’.”66 

 

Fica clara a importância da ligação entre a região mineira em formação e os 

conquistadores-criadores do nordeste, especialmente com as fazendas de gado dos rios 

das Velhas e São Francisco e com Salvador, por meio do chamado Caminho da Bahia, 

que continuou tendo papel essencial no abastecimento da futura capitania de Minas 

Gerais. Contudo é preciso matizar o panorama da colonização das minas com uma 

paleta mais variada. Como escreveu o próprio Capistrano de Abreu: “Nas margens do 

rio S. Francisco encontraram-se baianos e pernambucanos com os paulistas. Ao Sul e ao 

Ocidente podem-se determinar até certo ponto os limites das duas correntes opostas 

marcando os lugares (...)”67. Torna-se fundamental pesquisar também a atuação dos 

colonos do sul genericamente chamados de “paulistas”. 

Formadas no início da conquista do território brasileiro, as vilas instaladas 

no planalto paulista constituíam um núcleo isolado de colonização, distante milhares de 

quilômetros da zona canavieira de Pernambuco e da Bahia - região economicamente 

mais dinâmica da colônia à época. Graças à excepcional fertilidade dos seus solos de 

massapê, o nordeste sustentava monoculturas de cana-de-açúcar e os seus engenhos 

forneciam para a metrópole um dos produtos de exportação mais cobiçados no mundo. 

As capitais, Salvador e Recife, tornaram-se ricos centros em torno dos quais gravitava a 

vida urbana colonial. As vilas paulistas, ao contrário, pouca importância tinham aos 

olhos da coroa. Segundo a historiografia brasileira tradicional, nelas se plantava e criava 

apenas para garantir a subsistência e os núcleos urbanos permaneciam reduzidos e 

                                                           
66 Trecho transcrito do códice 51-VI-24, fls 460-467, da Biblioteca da Ajuda, mais tarde publicado com 
outros três sob o título geral de “Informação sobre as Minas do Brasil” – Anais da Biblioteca Nacional, 
vol LVII, 1939, págs. 178, 179, 180. A “informação” compõe-se de quatro documentos distintos, escritos 
por pessoas diferentes em épocas diversas, cada um deles constante de códices diferentes da Biblioteca da 
Ajuda e não de um único documento, como escreveu Rodolfo Garcia, na explicação que precede a 
publicação (nota de Miguel Costa Filho). ABREU, op. cit., p. 137-138. 

67 ABREU, op. cit., p.187. 
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pobres, formados por casebres de taipa e adobe recobertos de palha (uma adaptação das 

técnicas indígenas de construção de moradias), poucas ruas e vida familiar “semi-

indígena”68.  

 

“Por causa desse isolamento, as vilas paulistas mantiveram-se, desde a sua 
criação, como centros de uma região mais ou menos independente do 
controle real, que não tinha, objetivamente, muitas razões para estar presente 
ali. Deixada à própria sorte, a região cresceu pela ação de uma população 
absolutamente original, que pouco tinha a ver com os poderosos senhores de 
engenho genuinamente portugueses e com os escravos negros que ocupavam 
as zonas canavieiras. 

Os mamelucos, formados a partir da mesclagem entre o pai português e a 
mãe índia, eram um produto racial curiosíssimo, que juntava a civilização 
européia com os primeiros ocupantes da terra (...).”69 

 

A população das vilas paulistas era em sua maioria composta de mestiços - 

filhos de homens vindos da Europa que tomaram mulheres índias como companheiras. 

Acrescente-se aqui o grande número de índios empregados como mão-de-obra, uma vez 

que escravos negros praticamente inexistiam.  

Da ascendência indígena os paulistas herdaram costumes, crenças, 

habilidades, domínio de “uma alta tecnologia de adaptação à floresta tropical”70 e até 

uma língua geral, o nheengatu, fortemente marcada pela fala indígena materna, que os 

colonos levaram consigo de São Paulo a Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná71. 

Entre os historiadores brasileiros Sérgio Buarque de Holanda é quem vai 

tratar mais detidamente das características culturais da população paulista, 

profundamente marcada pela influência indígena, o que lhe parecia um “retrocesso a 

condições mais primitivas”, entretanto, “uma etapa necessária nesse feliz processo de 

                                                           
68 SANTOS, Márcio. As Estradas Reais: introdução ao estudo dos caminhos do ouro e do diamante no 
Brasil. Belo Horizonte: Ed. Estrada Real, 2001.  

69 SANTOS, op. cit., p. 24. 

70 RIBEIRO, Darci. O Povo Brasileiro: Evolução e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. 

71 SANTOS, op. cit.  
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aclimatação”, sem o qual não poderíamos conceber facilmente a imagem desses 

“sertanejos audazes”72.  

Sobre os paulistas também escreveu Diogo de Vasconcelos, nos seguintes 

termos:  

 

 “Com o correr dos tempos, os aventureiros, separando-se cada dia mais do 
povoado, e afastados sempre nos sertões chegaram à pintura que deles 
achamos nos cronistas: ‘Eram homens ousados, que se entranhavam pelos 
sertões. Para eles não havia bosques impenetráveis, rios caudalosos, 
precipícios e nem abismos. Se não tinham que comer, serviam-se de lagartos, 
sapos e cobras, que encontravam pelo caminho. Se não tinham que beber, 
sugavam o sangue dos animais, que matavam; mascavam as folhas silvestres 
e os frutos acres do campo. Já eram homens semibárbaros, falando a mesma 
linguagem dos índios, adotando muitos de seus costumes, seguindo muitas de 
suas crenças, admirando a sua vida e procurando imitá-la’”.73 

 

Para Holanda essa influência indígena seria o elemento essencial que “viria 

a animar, senão mesmo tornar possíveis, as grandes empresas bandeirantes”74 às quais 

os paulistas são imediatamente associados na historiografia.  

O bandeirantismo75, no plano paulista, pode ser explicado como a prática de 

organizar expedições de exploração dos “fundos territoriais” – espaços desconhecidos e 

                                                           
72 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 
21. 

73 VASCONCELOS, Diogo de. História antiga de Minas Gerais. 3ª Ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974, p. 
136. 

74 HOLANDA, op. cit., p. 21. 
 

75 O bandeirantismo, entendido com um fenômeno generalizado de exploração territorial, pode ser 
decomposto em três tipos de organização – as “bandeiras” propriamente ditas, as “entradas” e as 
“monções”. A historiografia geralmente faz a distinção da seguinte maneira: o nome bandeira se aplica 
aos grupos de exploradores que avançavam por terra, organizados de forma espontânea e por iniciativa 
privada de alguma liderança local, sendo o formato predominante desse tipo de atividade; já as entradas, 
se distinguem das bandeiras pelo fato de terem se organizado a serviço de representantes da Coroa, tendo, 
portanto, um cunho e aval oficial; as monções, por sua vez apresentavam a mesma organização das 
bandeiras, incluindo, neste caso a exploração pelas vias fluviais, processo no qual os expedicionários 
lançavam mão de técnicas de navegação que fundiam elementos indígenas e europeus (Ver: HOLANDA, 
Sérgio Buarque de. Monções. Brasiliense: São Paulo. 1990. HOLANDA, Sérgio Buarque de.Caminhos e 
Fronteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. SANTOS, Márcio. As Estradas Reais: introdução 
ao estudo dos caminhos do ouro e do diamante no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Estrada Real, 2001). Ainda 
sobre as bandeiras é muito importante assinalar: “Certamente a atividade bandeirante teve outros agentes 
que não somente os homens oriundos dos núcleos urbanos paulistas dos séculos XVI e XVII – a 
exploração do que hoje é o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais pelas entradas baianas, do sertão 
nordestino por expedicionários sergipanos e cearenses e da região do rio Doce pelas entradas organizadas 
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selvagens, na visão dos colonos – em busca tudo que pudesse render divisas aos 

expedicionários. Os objetivos mais comuns das bandeiras eram a captura de indígenas e 

a pesquisa de jazidas minerais.  

Com dito há pouco, a historiografia tradicional coloca que a população 

mestiça e empobrecida de São Paulo desenvolveu estratégias próprias de sobrevivência 

devido ao fato de estar distanciada do nordeste – eixo econômico dinâmico da época. 

Trabalhos recentes, contudo, rejeitam a tese de que a pobreza teria impulsionado o 

avanço territorial dos paulistas em busca de metais preciosos, creditando ao 

desenvolvimento de uma agricultura comercial fundamentada na produção de trigo no 

planalto paulista o motivo da expansão de seus colonos, em busca de escravos indígenas 

para trabalhar nas lavouras. Este desenvolvimento teria se dado já em meados do século 

XVII 76. Defende John Manuel Monteiro: “a expansão territorial na capitania, portanto, 

deu-se em função do acesso pleno a terras e mão-de-obra abundantes.”77 

De qualquer maneira, percebendo que a preação poderia ser uma fonte 

rendosa de divisas, desde muito cedo os paulistas organizaram incontáveis bandeiras 

visando a captura de índios das aldeias do “sertão”78 para serem escravizados nas vilas e 

propriedades rurais locais e depois, numa escala muito maior, para a venda de escravos 

nativos aos engenhos do Nordeste. A ambição sobre os “negros da terra” não demorou 

muito a alcançar as missões e reduções jesuíticas, onde os bandeirantes capturavam 

grandes grupos de índios catequizados, gerando um conflito aberto entre paulistas e 

padres, no qual, quase sempre os primeiros saíam vitoriosos. 

As bandeiras de preação tinham um caráter despovoador, uma vez que os 

indígenas que não se submetiam à captura eram simplesmente eliminados.  

                                                                                                                                                                          
na capitania do Espírito Santo são bons exemplos disso. Mas foi de São Paulo de Piratininga e das demais 
vilas paulistas que se irradiou a maior parte das expedições para a emergência do que podemos chamar de 
fenômeno histórico do bandeirantismo”. SANTOS, op. cit., p. 22. 
 
76 Ver: MORAES, Antonio Carlos Robert. Bases da formação territorial do Brasil: o território colonial 
brasileiro no ‘longo’ século XVI. São Paulo: HUCITEC, 2000. MONTEIRO, John Manuel, Negros da 
Terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Cia. das Letras, 1994.  

77 MONTEIRO, op. cit., p. 189. 
 
78 “Por ‘sertão’ entendia-se, então, tudo o que existia além dos últimos núcleos urbanos paulistas do vale 
do Paraíba”. SANTOS, op. cit., p. 36. 
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A prospecção de riquezas minerais era o segundo grande estímulo para a 

incursão dos paulistas pelo interior da colônia. Desde os primeiros movimentos das 

bandeiras de preação os exploradores buscavam também por ouro, prata e pedras 

preciosas. A partir da segunda metade do século XVII se intensificou a atividade 

bandeirantista de pesquisa, incentivada por cartas régias nas quais a coroa prometia 

prêmios e honrarias aos chefes paulistas que descobrissem reservas de minerais 

preciosos. Com o declínio paulatino do comércio de escravos indígenas as bandeiras de 

pesquisa mineral, compostas de um contingente menor de exploradores e mais baratas, 

ganharam importância.  

Além das duas modalidades de bandeiras mencionadas, devido a toda uma 

capacidade de organização de força militar reconhecida nos bandeirantes, por vezes, 

estes compuseram exércitos mercenários contratados para guerrear com indígenas e 

negros rebelados, especialmente no nordeste. Tropas comandadas por paulistas 

participaram decisivamente, por exemplo, da destruição do poderoso Quilombo dos 

Palmares em Pernambuco e da guerra contra os cariris no Rio Grande do Norte79. 

Foi assim que, sobretudo nos primeiros séculos da colonização a atividade 

bandeirantista dava aos colonos paulistas um caráter de grande mobilidade, em contraste 

com a tradição mais constante da colonização portuguesa de se fixar junto à marinha. 

Esta mobilidade implicava imediatamente na ideia da existência de uma “fronteira”. 

“Fronteira, bem entendido, entre paisagens, populações, hábitos, instituições, técnicas, 

até idiomas heterogêneos que aqui se defrontavam”80.  

Sobre a questão da fronteira colonial Antonio C. Robert Moraes coloca com 

propriedade: 

“A colonização é, antes de tudo, uma relação sociedade-espaço. A relação de 
uma sociedade que se expande e os lugares onde se realiza tal expansão, num 
contexto no qual os ‘naturais’ do lugar são concebidos como atributos do 
espaço, uma sorte de recurso natural local. Os atrativos evidentes – os 
imediatamente encontrados – comandam a instalação inicial dos 
colonizadores, mas os espaços desconhecidos atuam constantemente no 
imaginário colonial, fazendo da expansão progressiva um elemento sempre 
presente na vida da colônia. O devassamento e a apropriação de novas terras 
aparece como um dos componentes constantes dos processos de colonização, 

                                                           
79 SANTOS, op. cit. 
 
80 HOLANDA, op. cit., p. 12. 
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os quais têm assim um caráter extensivo intrínseco. A existência de fronteiras 
de ocupação em movimento é, assim, outro elemento caracterizador da 
realidade colonial.”81 

 

Avançando sobre um território ocupado há milênios por grupos indígenas, 

orientando-se pelos cursos d’água e pelas trilhas desses mesmos índios, os paulistas 

expandiram a fronteira colonial, constituindo uma sociedade-amálgama que fundia 

elementos culturais europeus com outros dos “negros da terra”. Alcançaram as terras 

mineiras, estabelecendo-se em pequenos núcleos fundados ao longo de caminhos que 

iam conquistando e melhorando. De exploradores vorazes tornaram-se produtores.  

 

“Muitos dos paulistas empregados nas guerras no Norte não tornaram mais a 
São Paulo, e preferiram a vida de grandes proprietários nas terras adquiridas 
por suas armas: de bandeirantes, isto é, despovoadores, passaram a 
conquistadores, formando estabelecimentos fixos. Ainda antes do 
descobrimento das minas sabemos que nas ribeiras do rio das Velhas e do S. 
Francisco havia mais de cem famílias paulistas, entregues à criação de 
gado.”82 

 

Antonio Carlos Robert Moraes salienta a importância do encontro dos 

bandeirantes paulistas e pecuaristas baianos no sertão do São Francisco para o processo 

de conformação territorial do Brasil: “Trata-se da articulação terrestre de dois fluxos de 

expansão que consolidam o domínio da heartland do território colonial brasileiro ao 

efetivar a conquista dessa zona com seu povoamento” – daí este autor se referir à 

segunda metade do século XVII como “período de consolidação da ocupação lusitana 

na América do Sul.”83  

De modo que, já no início do Século XVIII eram expressivas as 

transformações ocorridas no panorama urbano da colônia como um todo. Além das 

expedições sertanejas de preação de indígenas e pesquisa mineral e da expansão da 

criação de gado, as missões religiosas na Amazônia e as conquistas militares no sul 

                                                           
81 MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e História no Brasil. São Paulo: Annablume, 2005, p. 68. 
 
82 ABREU, João Capistrano de. Capítulos de história colonial: 1500-1800 & Os caminhos antigos e o 
povoamento do Brasil. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1982, p. 118. 

83 MORAES, Antonio Carlos Robert. Bases da formação territorial do Brasil: o território colonial 
brasileiro no ‘longo’ século XVI. São Paulo: HUCITEC, 2000, p. 386-387. 
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estão entre os movimentos que provocaram uma penetração crescente no interior do 

território brasileiro e acabaram resultando na ereção de vilas até a mais de 2000 Km da 

costa. 

 Apesar do fato de que em todo o período colonial apenas 12 cidades e 213 

vilas tenham sido criadas, das especificidades do processo de colonização da América 

portuguesa e do seu modelo de administração colonial84, teria resultado a estruturação 

de uma rede urbana dinâmica, com relativa rapidez.  

A descoberta do ouro em Minas Gerais85 representou o elemento central 

que transformou a estrutura político-administrativa, econômica e territorial da América 

                                                           
84 No referido modelo de colonização portuguesa o número de cidades e vilas não é parâmetro para 
qualificar o grau de urbanização. O Status de cidade implicava em importância religiosa, política ou 
militar, tanto em Portugal como em suas colônias. Para que um núcleo urbano viesse a receber uma 
diocese (sede de bispado) era necessário que fosse elevado à condição de cidade. Outro aspecto 
importante a ser considerado foram os movimentos de concentração/descentralização do poder que 
marcavam os vínculos entre colônia e metrópole e se reproduziam nos níveis locais. A ereção de cidades 
e vilas representava uma intensificação no esforço de povoamento e implantação de estrutura 
administrativa, jurídica, fiscal, militar e territorial, possibilitando maior controle pela Coroa. Disputas de 
caráter local, por sua vez, faziam com que as solicitações de emancipação de prósperos núcleos urbanos 
fossem negadas, como mecanismo de limitação dos poderes locais, resguardando o domínio da Coroa. 
Ver: MORAES, Fernanda Borges. “De arraiais, vilas e caminhos: a rede urbana das Minas coloniais”. In: 
RESENDE, Maria Efigênia L. de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais. As Minas 
Setecentistas. Belo Horizonte: autêntica, 2007. v.1, p 55-85. 

85 Sobre os descobertos Capistrano de Abreu diz: “De Minas Gerais o nome indica a fartura, a 
onipresença dos haveres. Quem os descobriu primitivamente é impossível apurar, tanto se contradizem as 
versões; o fato ocorreu pouco antes de 1690. Segundo Antonil-Andreoni, um mulato de Curitiba 
encontrou no riacho chamado Tripuí uns granitos cor de aço, que vendeu em Taubaté a Miguel de Sousa 
por meia pataca a oitava; levados ao Rio reconheceu-se neles ouro finíssimo. Foi este o primeiro 
descoberto. Seguiram-se o de Antônio Dias, a meia légua de Ouro Preto, o de João de Faria, o de Bueno e 
Bento Rodrigues pouco mais distantes, os do ribeirão do Carmo e do Ibupiranga, todos nas cercanias de 
Ouro Preto e Mariana; parte da bacia do alto rio Doce foi escavada, justificando o nome de minas gerais 
primeiramente aplicado a este distrito. Outros centros foram o rio das Mortes nas proximidades de São 
João e São José de el-Rei, caminho de São Paulo; o rio das Velhas, revelado por Manuel da Borba Gato, 
caminho da Bahia; Caeté e, ainda e sempre no alto rio Doce e na cordilheira do Espinhaço, o serro do Frio 
(ABREU, João Capistrano de. Capítulos de história colonial: 1500-1800 & Os caminhos antigos e o 
povoamento do Brasil. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1982, p. 141). Márcio Santos se refere 
às “páginas e páginas” gastas pelos cronistas antigos na tentativa de identificar a primeira descoberta do 
ouro no sertão dos cataguás (SANTOS, Márcio. As Estradas Reais: introdução ao estudo dos caminhos 
do ouro e do diamante no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Estrada Real, 2001, p. 59-60), para, afinal, diminuir 
o peso da questão e concordar com o que escreveu Boxer em 1960: “Coligindo as narrativas 
contraditórias e fragmentárias que nos vieram ter às mãos, pareceria que o ouro foi encontrado quase 
simultaneamente em regiões diversas da zona que hoje é Minas Gerais, e por pessoas diferentes ou 
diferentes grupos de paulistas, nos anos entre 1693 e 1695” (BOXER, C. R. A Idade de Ouro do Brasil. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1963, p. 49, apud SANTOS, op. cit.). 
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Portuguesa – foi a “introdução do elo que faltava à articulação de um imenso território 

colonial até então compartimentado” geográfica e economicamente86.  

Os mineradores, que viviam em acampamentos rústicos, passaram a se fixar 

no território mineiro. Os povoados e arraiais fundados por eles serviram de base para 

investidas em áreas mais longínquas, efetivando o processo de colonização das minas, 

uma vez que este processo se dava e avançava a partir de “zonas de difusão”, núcleos 

de assentamento, que serviam de bases para movimentos expansivos posteriores. A 

consolidação desses núcleos numa rede, com uma população fixa nos seus entornos e o 

estabelecimento de caminhos regulares entre eles, criou uma região colonial. A colônia 

foi sendo composta por estes conjuntos regionais (preexistentes e apropriados ou 

criados pelos colonizadores). É preciso lembrar, porém, que o território colonial vai 

além dessas unidades, incorporando áreas de trânsito sem ocupação perene, lugares 

recém-ocupados com uma colonização não consolidada e sempre avançava sobre os 

ditos “fundos territoriais” - áreas ainda não devassadas pelo colonizador, chamadas de 

“sertões”. Boa parte da vida colonial transcorria nestes espaços, caracterizados pelo uso 

transitório e a ocupação efêmera, empreendida por agentes sociais que tinham por 

qualidade o deslocamento espacial periódico87. 

Estas características podiam ser observadas na sociedade colonial que foi se 

constituindo em torno da zona de mineira. E a mineração acabou estimulando o 

desenvolvimento de outras atividades, especialmente as agropastoris e mercantis. 

Apesar do destaque dado à mineração na historiografia sobre Minas essas outras 

atividades sempre aconteceram, pois os minerados precisavam sobreviver com os 

recursos locais. Depender totalmente de alimentos vindos de fora, por exemplo, não era 

viável devido à precariedade das vias, especialmente no início da colonização das novas 

áreas, quando as estradas ainda não tinham se estabelecido.  

                                                           
86 MORAES, Fernanda Borges. “De arraiais, vilas e caminhos: a rede urbana das Minas coloniais”. In: 
RESENDE, Maria Efigênia L. de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais. As Minas 
Setecentistas. Belo Horizonte: autêntica, 2007. v.1. 

87 Ver: MELLO E SOUZA. Laura de. “Formas provisórias de existência: a vida cotidiana nos caminhos, 
nas fronteiras e nas fortificações”. In: História da vida privada no Brasil, vol 1. São Paulo: Cia das 
Letras, 1997. MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e História no Brasil. São Paulo: Annablume, 
2005. 
 



63 

 

Toda esta situação concorreu para configurar um processo de urbanização 

crescente em Minas Gerais. Márcio Santos considera que a urbanização nas minas 

atingiu tal magnitude, que já em meados do século XVIII, apenas um terço dos 

trabalhadores se ocupava da exploração mineral. Os outros dois terços exerciam os 

mais variados ofícios – eram comerciantes, taberneiros, burocratas, médicos, 

advogados, clérigos, soldados, mestres-escolas, tropeiros, etc. O número de escravos, 

por sua vez, chegaria a 100 mil88. 

Esta transformação regional nas minas gerou consequências em todo o 

domínio colonial português, tais como o deslocamento do eixo econômico-

administrativo para o centro-sul da colônia e o desenvolvimento de articulações com 

regiões distantes, integrando mercados e ampliando a fronteira colonial. Diante desse 

quadro, alguns autores chegam a falar em “fortalecimento de uma unidade territorial” 

interna já nesse período89. Essa ideia também fica explícita nos escritos de Darcy 

Ribeiro, como se pode ler abaixo: 

 

“A abertura das regiões mineradoras teve algumas consequências externas de 
importância capital, além das transladações de população. Ensejou a 
transferência da capital colonial da Bahia para o porto do Rio de Janeiro – 
que era um arraial paupérrimo, como o velho São Vicente – criando as bases 
para a implantação de um grande centro administrativo e comercial na costa 
sul (...). Estimulou a expansão do pastoreio nordestino pelos campos são-
franciscanos e do centro-oeste, assegurando-lhe um novo mercado 
consumidor, no momento em que decaía o nordestino. Finalmente, 
possibilitou a ocupação da região sulina, conquistada pelos paulistas com a 
destruição das missões jesuíticas, para o pastoreio de gado vacum, que se 
dispersara pelos campos, e, sobretudo, para a criação dos muares vendidos 
para os tropeiros, os quais faziam o transporte terrestre do Brasil colonial.  

Desse modo, a mineração, ademais de representar uma nova atividade de 
maior rentabilidade econômica que as anteriores, ensejou a integração na 
sociedade colonial, assegurando, assim, o requisito fundamental da unidade 
nacional brasileira sobre a vastidão do território já devassado. 

Meio século depois da sua descoberta, a região das Minas já era a mais 
populosa e a mais rica da colônia, contando com uma ampla rede urbana. 
Nas décadas seguintes, se ativaria com uma vida social brilhante, servida por 
majestosos edifícios públicos, igrejas amplas de primorosa arquitetura 

                                                           
88 SANTOS, Márcio. As Estradas Reais: introdução ao estudo dos caminhos do ouro e do diamante no 
Brasil. Belo Horizonte: Ed. Estrada Real, 2001, pt. 76. 
 
89 Ver: MORAES, Fernanda Borges. “De arraiais, vilas e caminhos: a rede urbana das Minas coloniais”. 
In: RESENDE, Maria Efigênia L. de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais. As 
Minas Setecentistas. Belo Horizonte: autêntica, 2007. v.1, p 55-85. 
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barroca, casas senhoriais assobradadas e ruas pedradas engalanadas com 
pontes e chafarizes de pedra esculpida.”90 

 

Percebe-se o entusiasmo de Darcy Ribeiro ao falar da “paisagem social” das 

Minas Gerais no século do ouro. Contudo, estudos historiográficos como o de Laura 

Mello e Souza captaram a situação de um ângulo bastante diferente, “pessimista” até: 

 

“Quando a capitania das Minas Gerais conhecia seu apogeu, milhares de 
homens viviam na miséria, passavam fome, vagavam sem destino pelos 
arraiais, tristes frutos deteriorados de um sistema econômico doente e de 
uma estrutura de poder violenta. 

Da riqueza extraída das Minas, quase tudo ia para a Metrópole, onde se 
consumia em gastos suntuários, em construções monumentais (...), no 
pagamento das importações de que Portugal necessitava. Poucos foram os 
privilegiados que enriqueceram na capitania do ouro, e insignificantes os 
efeitos produtivos gerados pela mineração, de um e de outro lado do 
Atlântico. Por isso, muitos economistas da época não se cansaram de apontar 
o caráter ilusório da riqueza gerada pela prospecção do ouro, aconselhando 
como medida mais certa a volta às atividades agrícolas.”91 

 

Seja como for, ainda que se tenham construído diferentes visões acerca da 

sociedade mineira na segunda metade do século XVIII, percebe-se que seu 

funcionamento já apresentava um quadro crescentemente autônomo em relação à 

atividade mineratória, e, nessa época, a própria crise da mineração teria estimulado 

outras atividades econômicas92, conforme sintetiza Capistrano de Abreu:  

                                                           
90 RIBEIRO, Darci. O Povo Brasileiro: Evolução e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995, p. 376-377.  

91 MELLO E SOUZA. Laura de. “Formas provisórias de existência: a vida cotidiana nos caminhos, nas 
fronteiras e nas fortificações”. In: História da vida privada no Brasil, vol 1. São Paulo: Cia das Letras, 
1997, p. 75-76. Na sua argumentação a historiadora parece assumir uma postura de “herdeira” da corrente 
fisiocrata... No entanto, penso que é preciso reiterar a importância da mineração para a própria 
constituição da sociedade mineira. Se Minas Gerais tivesse se constituído em torno apenas das atividades 
agropastoris, como era defendido pelos fisiocratas, seu perfil social, cultural, político e econômico 
certamente seria totalmente diverso e, não necessariamente, “melhor”... A mineração, inegavelmente, 
financiou e deu condições para o estabelecimento de uma sociedade urbana na região, ainda que 
socialmente injusta e ambientalmente degradante. Talvez o argumento mais forte e evidente que se pode 
evocar para destacar a importância fundamental da mineração pra a constituição da Capitania, depois 
Estado, de Minas Gerais seja o próprio nome dessa porção territorial, herança direta da principal atividade 
econômica historicamente desenvolvida aqui. 
 
92 Teria havido, inclusive, crescimento demográfico, mesmo da população escrava, o que representaria 
um indício de desenvolvimento econômico, na interpretação de Fernanda B. de Moraes (em MORAES, 
op. cit., p 55-85). 
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“Na constância da derrama surgiram os primeiros fenômenos da decadência 
da mineração. Explicaram-na pelos extravios cada vez mais numerosos, 
graças à multiplicidade das vias de comunicação. 

(...) 

Desenganada de ouro a população procurou outros meios de subsistência: a 
criação do gado, a agricultura de cereais, a plantação de cana, de fumo, de 
algodão; com o tempo avultou a produção ao ponto de criar-se uma indústria 
especial de transportes, confiada aos históricos e honrados tropeiros.”93 

 

A Extração de diamantes continuou sendo um negócio extremamente 

lucrativo durante todo o período colonial e a pecuária encontrava-se em franca 

expansão. Aguardente, carne seca, couro, rapadura, fumo, sal, toucinho, peixe, algodão 

e gado eram os principais produtos de exportação da capitania. Em contrapartida, cada 

região oferecia às populações mineradoras os artigos de que dispunha, estimulando o 

aumento da capacidade produtiva e a ampliação e melhoramento das vias de transporte 

de mercadorias. Os caminhos que penetravam pelo interior da colônia foram 

convergindo nos sertões mineiros e ligando eixos macrorregionais – O Caminho da 

Bahia ou do São Francisco, Caminho Novo do Gado e Caminho de João Gonçalves 

ligavam Minas ao Nordeste; o Caminho Velho e Caminho de Fernão Dias Paes 

levavam a São Paulo; O Caminho Novo ao Rio de Janeiro e pela Picada de Goiás e suas 

variantes alcançava-se o centro-oeste. Esses caminhos constituíram os fios 

estruturadores de uma economia e organização territorial macro e microrregional, 

fundamentais para dar ao território mineiro e brasileiro sua configuração.  

Entre as vias que cortavam a colônia apenas algumas receberam o título de 

“Estradas Reais”. No artigo A origem histórica das estradas reais nas Minas 

Setecentistas94, Friedrich E. Renger pretende “esclarecer questões de natureza 

conceitual” sobre o tema. O autor destaca que a legislação do Reino de Portugal, do 

século XV, já definia as vias públicas (terrestres e fluviais) como direito real, 

pertencentes à Coroa. Seguindo essa política, o surgimento das Estradas Reais em 
                                                           
93 ABREU, João Capistrano de. Capítulos de história colonial: 1500-1800 & Os caminhos antigos e o 
povoamento do Brasil. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1982, p. 147. 
 
94 RENGER, Friedrich E. A origem histórica das estradas reais nas Minas Setecentistas. In: RESENDE, 
Maria Efigênia L. de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais. As Minas 
Setecentistas. Belo Horizonte: autêntica, 2007. v.1, p. 127-137. 
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Minas seria uma consequência da descoberta do ouro na região, sobre o qual incidia o 

direito real do quinto95. Renger concluiu que o termo “Estrada Real” aplicava-se aos 

caminhos coloniais onde o interesse e poder do Estado se fizeram presentes nas 

decisões, e nos direitos de entrada e cobrança de pedágios e impostos. Assim, as 

Estradas Reais nas Minas teriam surgido em decorrência da inserção do interior do 

Brasil na política fiscal exercida pela Coroa – o título “Estrada Real” seria, pois, um 

conceito fiscal aplicado a alguns caminhos das Minas Gerais dos séculos XVII e 

XVIII96.  

Percebe-se de pronto a estreita relação entre história e espaço ao abordar os 

caminhos, estradas e trilhas que se espalharam pelas Minas Gerais como suporte físico 

                                                           
95 Sobre o “quinto” escreveu Diogo de Vasconcelos: “As minas de qualquer espécie, conforme a 
legislação antiquíssima, pertenciam à coletividade representada nos soberanos, municípios ou 
imperadores. Quando no Brasil a idéia dos descobrimentos acentuou-se em fatos esperançosos, o Rei 
espanhol tratou de reformar o sistema e promulgou o regimento de 1603 a que logo seguiu  o de 1618, 
mais completo, sob cujas disposições manifestaram-se ainda as minas do Sul, e mais tarde as nossas, dos 
Cataguases. O Rei, que então personificava a coletividade, e se reputava o senhor do subsolo, não as quis 
explorar por si oficialmente, e mais interessante, julgou dá-las a particulares, que se mostrassem 
habilitados e idôneos, mediante, porém, o pagamento de uma porção enfiteuticária do ouro extraído em 
salvo as despesas. E foi o quinto.” (Ord. L. 2° Tít. 34, § 4 apud VASCONCELOS, Diogo de. História 
antiga de Minas Gerais. 3ª Ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974, p. 163-164). Já Capistrano de Abreu 
coloca: “As ordenações do Reino enumeravam as minas entre os direitos reais. Como a experiência de 
quase um século patenteasse a dificuldade de desfrutá-las, triunfou a idéia, sugerida talvez por D. 
Francisco de Souza e incorporada no regimento de 1603, de permitir a lavrança, com a ressalva do quinto 
para a Coroa. Enquanto o ouro andou por oitavas e libras, a percentagem foi por assim dizer deixada aos 
escrúpulos de cada mineiro, mera afirmação de um princípio teórico; com os descobertos de Cataguases 
transformou-se em propulsor de todo o mecanismo colonial. (ABREU, João Capistrano de. Capítulos de 
história colonial: 1500-1800 & Os caminhos antigos e o povoamento do Brasil. Brasília, Editora 
Universidade de Brasília, 1982, p.145-146). 

96 RENGER, op.cit., p. 127-137. Elementos muito semelhantes definem que é um “camino real” no 
contexto da colonização hispânica – vias de interesse público, controladas pela coroa através da legislação 
e dos mecanismos administrativos – como se vê no trecho: “Para definir el camino real en América hay 
que situar a todos aquellos caminos que a lo largo del período español reciben esta denominación en el 
contexto de la integración territorial de toda la América española según las directrices de la Corona. 
Dentro de un plan globalmente concebido desde instancias superiores, el camino real es el camino de 
interés público desde el punto de vista oficial. Su ruta, como veremos, puede variar o incluso ser 
alternativa, pero siempre es una ruta que articula el territorio en su totalidade según las directrices de la 
economía de la zona. Cuando se denomina a un camino “real”, subrayando su importancia y su utilidad, 
se recoge todo el bagaje legal peninsular y americano: la aspiración tradicional de la Monarquía por 
consolidar al unísono el poder real, el estado y los elementos indispensables para sustentarlos. Por esto, el 
camino real en América tiene un valor añadido y fundamental: consolida la colonización como uma 
empresa real. Y esto es algo que van a aprovechar tanto los beneficiados por las disposiciones reales 
como las autoridades que representan a la Corona para ir formando la red de caminos reales.” 
(GONZÁLES, María Luisa Pérez. “Los caminos reales de América en la legislación y en la historia”. In: 
Anuario de Estudios Americanos. Tomo LVIII, 1. Universidad de Sevilla, 2001, p. 45). 
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para as relações de troca econômicas, culturais, políticas e sociais na Capitania. Aqui os 

caminhos são vistos como elementos de conflito pelo domínio espacial/social, que 

revelam as relações de poder vividas no cotidiano da colônia.  

Recapitulando, entre 1697 e 1704 as descobertas sucessivas das minas do 

“Sertão dos Cataguases”, do Caeté, do rio das Velhas, do Serro Frio e do rio das Mortes 

geraram os núcleos urbanos primários, polarizadores de população, elementos de 

irradiação do processo de territorialização dos colonos em Minas Gerais, como já dito. 

No entorno dos “Caminhos do ouro” instalaram-se vendas, roças e capelas, dando 

origem aos primeiros arraiais – regiões de “turbulência endêmica”, segundo Maria 

Efigênia L. de Resende97. Essa fase de “territorialidades em (trans)formação” forçou a 

coroa a tecer articulações microrregionais para manter seu domínio, pois tanto as áreas 

de mineração como os sertões constituíam espaços onde a ordem político-

administrativa ainda era precária. Problemas de jurisdição entre capitanias e uma 

sucessão de insurreições “forçaram”, enfim, a criação da Capitania de Minas Gerais em 

1720. Em seguida estabeleceram-se suas primeiras comarcas – Rio das Velhas ou 

Sabará, Rio das Mortes e Vila Rica – com a ereção de vilas, instalação de câmaras e 

demarcação de seus termos. Esse movimento de urbanização constituiu polos regionais 

em torno dos quais se foi formando uma complexa rede urbana. Ao mesmo tempo em 

que a Coroa cuidava para evitar a ampliação da autonomia desses núcleos urbanos 

(impedindo, por exemplo, a instalação de novas vilas ou fracionando outras já criadas 

para enfraquecer o poder das elites locais), preocupava-se também com o nível 

macrorregional. O contrabando de minerais preciosos e a evasão fiscal gerou a 

necessidade de impor uma rigorosa vigilância nas vias de comunicação. A Coroa 

precisou criar mecanismos para controlar o fluxo de pessoas e de divisas. Assim 

surgiram os interditos - “passagens” e “registros” – com a função de instituir com maior 

eficiência o policiamento e a cobrança de tributos em locais estrategicamente 

posicionados nos caminhos.  

Estudos realizados sobre documentos históricos revelam os vínculos 

existentes entre aspectos do cotidiano dos caminhos, a administração colonial e a 

                                                           
97 RESENDE, Maria Efigênia Lage de. “Itinerários e interditos na territorialização das Geraes”. In: 
RESENDE, Maria Efigênia L. de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais. As Minas 
Setecentistas. Belo Horizonte: autêntica, 2007. v.1, p 25-53.  
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estruturação da sociedade mineradora, considerando a forma como a coroa, os 

governadores e os colonos lidavam com as estradas, bem como os diversos interesses 

envolvidos na abertura e conservação dessas vias.  

A documentação oficial, já exaustivamente investigada, ainda pode ser lida 

por um prisma revelador, dependendo das questões formuladas pelo pesquisador98. 

Bandos, ordens, requerimentos, despachos, cartas e ofícios do governo da Capitania de 

Minas, são fontes de informação não apenas sobre os aspectos administrativos das vias 

públicas, mas podem ajudar também a entender o modo de pensar característico do 

período colonial, tornando possível tecer uma “história social” em torno dos caminhos.  

Alguns estudos de caso, como os referentes à abertura e uso ilegal de 

picadas que geravam denúncias envolvendo os colonos e a administração colonial 

(denúncias essas levadas a cabo, muitas vezes, em função de questões pessoais, com 

acusações de ambos os lados, cada qual se dizendo fiel servidor do rei), revelam uma 

face do mecanismo de distribuição de poder no Antigo Regime – a formação de redes 

clientelares, caracterizadas pelas trocas de favores entre as partes (colonos e coroa)99. 

Entre os manuscritos relativos a Minas Gerais reunidos no Arquivo Ultramarino de 

Lisboa estão documentos que também ilustram muito bem situações características das 

redes clientelares, tais como requerimentos para demarcação de “roças” e sesmarias ao 

                                                           
98 SCARATO, Luciane C. “Caminhos e descaminhos do ouro nas Minas Gerais Setecentistas: uma 
contribuição da documentação oficial”. In: MONTEIRO, Rodrigo (org.). Espelhos deformantes: fontes, 
problemas e pesquisa em história moderna. São Paulo: Alameda, 2008. p. 227-248.  

99 O “clientelismo” é uma marca característica do modelo de colonização mista português, no qual coroa e 
colonos agiam em relativa consonância, mesmo que muitas vezes essa “ação conjunta” se tornasse 
conflituosa. Sobre os modelos de colonização Antonio C. Robert Moraes escreveu um texto esclarecedor: 
“As particularidades inerentes a cada Estado metropolitano já determinam a variedade dos processos de 
colonização e da estruturação dos aparatos coloniais. Cada país colonizador possui a sua geopolítica 
metropolitana, a qual orienta a organização do espaço imperial como um todo, numa lógica na qual cada 
colônia aparece como parte de uma estrutura que trabalha para o centro do sistema. As características da 
organização sociopolítica de cada Estado projetam-se nas instituições coloniais por eles geradas, dando 
uma marca dinástica (depois nacional) para cada processo colonizador. Houve empreendimentos 
totalmente privados, isto é, criados e sustentados por particulares articulados em grandes empresas de 
colonização (sendo paradigmático o caso holandês, no qual o Estado não tem participação direta no 
movimento colonial). Por outro lado, houve processos integralmente montados e impulsionados pelo 
Estado, o que faz da aventura colonial um empreendimento intrinsecamente estatal (como no caso da 
Espanha). E também ocorreram formas mistas, nas quais a delimitação entre a ação privada e a estatal não 
ficavam bem demarcadas (tanto Portugal quanto a Inglaterra apresentavam esta plasticidade em suas 
expansões coloniais)” MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e História no Brasil. São Paulo: 
Annablume, 2005, P. 64.  
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longo dos caminhos100, ofícios que informam sobre a arrematação, condições e 

rendimentos de contratos dos Direitos de Entradas101, bem como muitos pedidos de 

confirmação de cargos. 

Falando em clientelismo e em se tratando da história da Estrada Real o caso 

“emblemático” é o do potentado Garcia Rodrigues Paes, que como compensação por 

“abrir o Caminho Novo” recebeu sesmarias ao seu redor e o controle de rendas 

advindas do trânsito de passageiros nessa via102. 

No entanto, no interior das relações clientelistas o estudo dos documentos 

mostra constantes situações de tensão que revelam os movimentos de poder exercido 

pela administração colonial e pelos potentados. Caetano Costa Matoso, no seu diário de 

viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais, enquanto esteve hospedado na casa de Pedro 

Dias (filho de Garcia Rodrigues e, à época, “guarda-mor de todas as Minas”), escreveu 

o seguinte relato, no qual expõe as contradições do sistema clientelista:  

 

“Seu avô [de Pedro Dias] era natural de São Paulo, chamado Fernão Dias, 
que foi quem teve a resolução de entrar por estes sertões, descobrir as minas, 
e neste descobrimento morreu. E seu filho, Garcia Rodrigues, pai deste 
Pedro Dias, também natural de São Paulo, tendo acompanhado seu pai nos 
descobrimentos, e pelas notícias da situação em que se achavam, entrou a 
abrir este caminho do Rio de Janeiro pelo Couto até as Minas, e por este e 
outros mais serviços e os de seu pai lhe fez el-rei dom Pedro II a mercê de 
três léguas de terra para cada filho que tivesse na parte do caminho que 
descobria (...). Também lhe fez mercê do ofício de guarda-mor das Minas, 

                                                           
100 Ver Inventário dos Manuscritos Avulsos Relativos a Minas Gerais Existentes no Arquivo Ultramarino 
(Lisboa). Coordenação de Caio C. Boschi; índices de Júnia F. Furtado. Belo Horizonte: Fundação João 
Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1998. Documentos: 125, 154, 3624, 3630, 4335, 
4970, 11960. 

101 Inventário dos Manuscritos Avulsos Relativos a Minas Gerais Existentes no Arquivo Ultramarino 
(Lisboa). Op. cit. Documentos: 218, 425, 451, 493, 780, 858, 883, 947, 1160, 1191, 1472, 1742, 1756, 
1854, 2156, 2347, 5981, 9888, 13843. 

102 Esta passagem é ilustrada por Vasconcelos da seguinte maneira: “Em seguida aos descobrimentos das 
Minas Gerais, saindo do seu Ribeirão em 1702, foi Garcia Rodrigues a Borda do campo, e daí começou 
(...) a picada do caminho Novo para o Rio de Janeiro, obra que foi concluída por Domingos Rodrigues da 
Fonseca. Por carta de 24 de julho de 1709, o Rei agradeceu a Garcia Rodrigues os serviços prestados 
nessa empresa, que atestará perpetuamente a dedicação dos homens antigos. Em remuneração concedeu-
lhe o Rei, por carta de 14 de novembro de 1718, quatro sesmarias, e mais uma a cada filho, escolhidas ao 
longo da estrada: e foram as da Borda do Campo (Registro Velho), berço de Barbacena, a de Matias 
Barbosa, berço de Juiz de Fora, a de Paraíba do Sul, onde está situada a cidade e a de Macacos, a sopé da 
serra, por onde desceu com a estrada, a qual, depois de renovada há poucos anos, tomou o nome de 
Presidente Pedreira.” VASCONCELOS, Diogo de. História antiga de Minas Gerais. 3ª Ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1974, p. 220. 
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que ele não queria aceitar dizendo arrogantemente que ele não queria que el-
rei lhe fizesse mercê porque ele é que as queria fazer a el-rei, e levado desta 
mesma elevação de paulista deu a el-rei a passagem destes dois rios 
[Paraíba e Paraibuna] que no princípio mandava fazer pelos seus escravos, 
sem emolumento, e ofereceu a el-rei dizendo podia fazer nela um bom 
rendimento.”103 

 

O excerto acima mostra Garcia Rodrigues como um típico potentado 

paulista, dotado da “liberdade de ação” que caracterizava os primeiros desbravadores 

do sertão. Pelos dados históricos, ele realmente teria sido um dos patriarcas de uma 

extensa rede familiar, típica da época, que, no caso, tinha por coluna dorsal e território 

de atuação o Caminho Novo das Minas104. No trecho transcrito destaquei duas 

informações que chamam a atenção: primeiro, o documento, ao se referir à abertura do 

Caminho Novo, afirma que Garcia Rodrigues “descobriu” um caminho, o que é um 

forte indicativo de que a rota preexista à sua atuação. Em segundo lugar o texto faz 

menção à “elevação de paulista”, ou seja, ao “sentimento de independência” dos 

colonos paulistas em relação à coroa, situação que resultava numa tensão cotidiana.  

As questões em torno da conservação dos caminhos também revelam 

conflitos de interesse entre coroa e colonos. Na documentação fica claro que, mesmo 

depois de consolidados, os caminhos coloniais dependiam de manutenção constante 

para permitir o tráfego. Em seu diário de jornada, escrito no “Caminho Novo” entre 

27/01 e 07/02 de 1749, Costa Matoso nos deixou indicações a esse respeito: 

 

“(...) e por entre arvoredos e caminho apertado, que em partes não cabe mais 
que uma besta carregada, vim, e sempre por entre morros, admirando o 
denso dos matos e o elevado e grosso de muitas árvores, que bem seria só 
poderiam ter com a criação do mundo a sua origem. Era o caminho, por este 
respeito, sombrio, e pelas muitas chuvas de trovoadas, que neste tempo de 
verão há certas quase todos os dias, estavam impraticáveis os caminhos.”105 

 

                                                           
103 Códice Costa Matoso. Coord. Luciano R. A. Figueiredo e Maria Verônica Campos. Estudo Crítico 
Luciano R. A. Figueiredo. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos Históricos, 1999, 
p. 888-889. 

104 Mais adiante, quando for tratar da história do Caminho Novo, voltarei a falar de Garcia Rodrigues com 
maiores detalhes. 
 
105 Códice Costa Matoso. Op. cit., p. 884. 
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“E entrei a trepar por um morro acima de não pequena altura, e depois dele 
se seguiram três igualmente grandes, a que chamam os três irmãos, e neles 
não há mais que subir e desder sem demora, nem embaixo nem em cima, e 
me foram penosos porque como a trovoada também para este sítio na tarde 
antecedente carregou com chuva pôs o caminho incapaz e o mais indigno 
que tinha encontrado (...).”106 

 

De fato, os caminhos precários atrasavam o fluxo e encareciam os produtos 

comercializados nas vilas, criando problemas para a coroa, que precisava manter o bom 

funcionamento da “máquina mineradora”. Os colonos deveriam manter as vias nas 

melhores condições possíveis para o trânsito, por ordem Régia, mas o atraso nas 

viagens os favorecia, pois poderiam vender produtos e hospedar viajantes. Por isso, 

protelavam o mais que podiam os serviços de manutenção das vias.  

Estudos sobre o pesado regime fiscal imposto às lavras e sobre o 

contrabando107 – temas que necessariamente perpassam a história dos caminhos e das 

relações sociais na colônia – também trazem à tona tensões tais como desmandos de 

potentados, fragilidade do direito régio de domínio, desafios ao poder real, entre outras 

situações de instabilidade que envolviam a circulação de mercadorias e de pessoas em 

um território em formação.  

                                                           
106 Códice Costa Matoso. Op. cit., p. 890. 

107 Sobre este tema diz Capistrano de Abreu: “Levaria longe os pormenores do regime fiscal, imposto a 
Minas Gerais e até onde o permitiam as distâncias e a população esparsa, à Bahia, Goiás e Mato Grosso; 
a proibição de abrir novas picadas, a proibição de fundar novos engenhos, a proibição de andar com ouro 
em pó, a proibição de andar com ouro amoedado, a proibição de exercer o ofício de ourives, os impostos 
múltiplos, os donativos implorados por prazo certo e curto e depois exigidos imperiosamente por prazo 
muito maior (...). Apenas uma amostra. Divulgada em 1730 a existência de diamantes no Tijuco, logo D. 
Lourenço de Almeida, governador de Minas Gerais, estabeleceu a capitação de 5$ por cada escravo 
empregado nas lavras; no ano seguinte mandou despejar as minas, expulsar da comarca do Serro negros, 
mulatas e mulatos forros, limitar a mineração a certa zona, pagando-se pelo menos 60$ anualmente, 
afinal por muito favor reduzidos a 20$, proibiu vendas fora do povoado e só as permitiu na povoação 
com o sol de fora; em 1734 a capitação foi elevada a 40$, e logo em seguida vedada a mineração a 
mandado que nenhum dos habitantes do distrito pudesse ter bateia, almocrave, alavanca ou qualquer 
outro instrumento de minerar. Com o tempo foi-se tornando mais tirânico o regime de modo a permitir 
que a Coroa portuguesa ficasse senhora do mercado de diamantes do mundo inteiro.” ABREU, João 
Capistrano de. Capítulos de história colonial: 1500-1800 & Os caminhos antigos e o povoamento do 
Brasil. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1982, p. 146. 
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Diversos corpus documentais registram as reiteradas ordens da coroa 

visando o controle da mineração e dos caminhos. Nos manuscritos do Arquivo 

Ultramarino de Lisboa encontrei cartas do rei solicitando providências imediatas dos 

seus representantes na colônia para combater “descaminhos” e os salteadores que 

infestavam as vias, a fim de evitar as perdas resultantes do contrabando e dos 

assaltos108.  

Considerando o conteúdo do manuscrito “Das Villas”109 Maria E. Lage de 

Resende trata da interdição do Caminho do Rio São Francisco, que ligava Bahia a 

Minas, estabelecida, segundo este documento, pela ordem régia de 1710, através da 

qual o trânsito de pessoas e mercadorias foi proibido, à exceção do gado para 

abastecimento dos mineiros. A autora destaca a preocupação da Coroa com a evasão de 

minerais preciosos por essa via que levava ao sertão110.  

Também nesse sentido um documento real de 1702 contido no Códice 

Matoso já revela a intenção de controlar o fluxo de pessoas e mercadorias nessa via: 

 

“Nenhuma pessoa do distrito da Bahia poderá levar às Minas pelo caminho 
do sertão outras fazendas ou gênero que não sejam gados; e querendo trazer 
outras fazendas, as naveguem pela barra do Rio de Janeiro e as poderão 
conduzir por Taubaté ou São Paulo, como fazem os mais, para que desta 
sorte se evite o levarem ouro em pó, e eles ficam fazendo o seu negócio 
como fazem os mais vassalos. E o superintendente e guarda-mor terão muito 
cuidado em lançar das Minas todas as pessoas que // nelas não forem 
necessárias, pois estas só servem de descaminhar os quintos e de gastar 
mantimentos aos que lá são precisos, como também não consentirão nelas 
outras pessoas que vierem do distrito da Bahia pelo sertão com outras 
fazendas que não for gado.”111 

                                                           
108 Ver Inventário dos Manuscritos Avulsos Relativos a Minas Gerais Existentes no Arquivo Ultramarino 
(Lisboa). Op. cit. (Documentos: 1165, 1202, 9306).  

109 Das Villas de São Paulo para o rio de São Francisco. Do Governo próximo de Portugal, Tomo I, Séc. 
XVII-XVIII. Códice com a cota 51-IX-33, fls. 460-467 (15p.), Biblioteca da Ajuda, Portugal. “Desse 
documento há uma cópia publicada nos Anais da Biblioteca Nacional, edição de 1935, inclusa numa série 
de quatro, reunidos sob o título geral de Informação sobre as Minas do Brasil, com imprecisa referência 
arquivística.” RESENDE, Maria Efigênia Lage de. “Itinerários e interditos na territorialização das 
Geraes”. In: RESENDE, Maria Efigênia L. de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas 
Gerais. As Minas Setecentistas. Belo Horizonte: autêntica, 2007. Vol. 1. 
 
110 RESENDE, op. cit., p 25-53.  

111 “Regimento original do superintendente, guardas-mores e mais oficiais deputados para as minas de 
ouro que há nos sertões do Estado do Brasil”. Rei; Lisboa; 19/04/1702. In Códice Costa Matoso. Op. cit., 
p 319. 
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O Códice Matoso contém outras informações que mostram a preocupação 

constante da Coroa com os caminhos e descaminhos. A “Coleção abreviada da 

legislação e das autoridades de Minas Gerais”, por exemplo, cita o: 

 

“Alvará de 27 de outubro de 1733, por que se proíbe abrirem-se novos 
caminhos ou picadas para quaisquer minas, tanto que nelas se tiver já dado 
forma da arrecadação da Fazenda Real, e sendo preciso se lhe faça presente 
com a pena mesma dos que descaminham ouro.”112 

 

Entretanto, pelo que se vê em diversas coleções de documentos, a interdição 

dos caminhos era inviável, devido ao poder local exercido por “paulistas” e criadores 

de gado, à habilidade dos moradores em transitar por “veredas incógnitas”, tangenciais 

aos caminhos principais e à “qualidade” dos moradores das Minas, sempre tidos como 

rebeldes às ordens da Coroa113. Vide trechos transcritos abaixo: 

 

“(...) [Com o] sertão do Brasil todo atravessado de caminhos, com [as] portas 
francas para o desvio do ouro pelas ilhas e pela costa da Mina, com o trânsito 
fácil para muitos estados que na América vizinha com os desta Coroa, parece 
que assaz fundamento tem o Conselho para recear que a maior parte do ouro 
sairá sem ser quintado e deixará de vir o 1 por 100 e às casas da moeda, e 
por conseguinte que será muito maior do que se imagina a perda de Vossa 
Majestade.”114 

 

“Não há prevenção, pena, nem cautela que baste (suposta a malícia dos 
homens) para se evitarem os desvios do ouro, porque os desertos, sertões, 
veredas e caminhos ocultos são infinitos (...).”115 

                                                           
112 “Coleção abreviada da legislação e das autoridades de Minas Gerais”. In Códice Costa Matoso. Op. 
cit., p. 360. 

113 RESENDE, Maria Efigênia Lage de. “Itinerários e interditos na territorialização das Geraes”. In: 
RESENDE, Maria Efigênia L. de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais. As Minas 
Setecentistas. Belo Horizonte: autêntica, 2007. v.1, p 25-53. 

114 “Consulta do Conselho Ultramarino sobre o decreto de 3 de dezembro de 1750 que lhe havia mandado 
formar a minuta do regimento das casas de fundição e a resolução que Sua Majestade tomou em 4 de 
março de 1751”. Conselho Ultramarino; Lisboa; 22/02/1751. In Códice Costa Matoso. Op. cit., p. 587. 

115 “Representação da Câmara de Vila Rica contra a Lei Novíssima das Casas de Fundição”. Senado da 
Câmara de Vila Rica; Vila Rica; 24/04/1751. In Códice Costa Matoso. Op. cit., p.519. (No mesmo 
documento há ainda várias menções à opressão imposta pela coroa com seus quintos e derramas sobre a 
população das minas). 
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Partindo dessas constatações já se afirmou que o “descaminho era prática 

social constitutiva e instituinte da sociedade colonial”116, uma vez que os 

administradores nomeados pela Coroa sabiam que os caminhos ilegais existiam e que 

estes eram efetivamente usados pelos contrabandistas. Citando Paulo Cavalcante, 

Luciane Scarato reforça a ideia de que “o caminho convida ao descaminho”. Tomando 

como fato a existência do contrabando, a autora questiona e investiga as razões da 

preocupação da Coroa a ponto de tentar limitar o número de estradas, a ocupação 

territorial e o fluxo de pessoas nas Minas, chegando à conclusão de que o medo da 

invasão por nações estrangeiras e a criação de uma “sociedade de aparências”, na qual a 

existência de leis e ordens daria a impressão de controle exercido pela Coroa, forçavam 

esse tipo de atuação por parte da administração colonial.  

Dessa maneira, pela observação das formas pelas quais coroa e colonos 

lidavam com a abertura e fiscalização dos caminhos, todos estes estudos evidenciam o 

movimento pendular entre sujeição ao Estado Português e a relativa autonomia local na 

colônia. Revelam um mecanismo de equilíbrio de poder típico do Antigo Regime, 

caracterizado por Tocqueville como a combinação entre “uma regra rígida” e uma 

“prática flácida”. Como coloca M. Efigênia L. de Resende: na complexidade do 

funcionamento do sistema colonial conviviam a teoria, as leis, as normas e as 

circunstâncias117. 

 

 

 

 

                                                           
116 CAVALCANTE, Paulo, Negócios de Trapaça: caminhos e descaminhos na América portuguesa 
(1700-1750), São Paulo, Hucitec, 2006, p. 43, apud SCARATO, Luciane C. “Caminhos e descaminhos 
do ouro nas Minas Gerais Setecentistas: uma contribuição da documentação oficial”. In: MONTEIRO, 
Rodrigo (org.). Espelhos deformantes: fontes, problemas e pesquisa em história moderna. São Paulo: 
Alameda, 2008. p. 245. 
 
117 RESENDE, Maria Efigênia Lage de. “Itinerários e interditos na territorialização das Geraes”. In: 
RESENDE, Maria Efigênia L. de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais. As Minas 
Setecentistas. Belo Horizonte: autêntica, 2007. v.1, p 51. 
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Capítulo 3: Os “caminhos antigos” e a fronteira étnica 

 

Pelo exposto até aqui fica evidente que a pesquisa histórica sobre as vias de 

comunicação nos revela muito sobre as relações sociais e mecanismos de poder 

vivenciados no período colonial. Entretanto, um estudo meticuloso das Estradas Reais 

pode nos remeter a questões ainda mais profundas, muitas vezes encobertas por uma 

historiografia alinhada aos moldes europeus de concepção histórica. Falo 

especificamente das relações estabelecidas entre etnias diferentes nos meandros desses 

caminhos, desde seus primórdios. A busca pela origem das Estradas Reais suscita o 

estudo das “fronteiras étnicas”, uma vez que essas vias foram essenciais para a expansão 

de uma “fronteira europeia” – limite da penetração e ocupação do território brasileiro 

por uma cultura estrangeira; divisão entre povos de composição racial, étnica, religiosa 

e tecnológica diferentes118.   

Contudo, de acordo com o que diz John Hemming: 

“Na prática, a fronteira era menos precisa do que foi possivelmente na 
percepção dos colonos. Os homens que desbravavam, exploravam ou 
atacavam a fronteira eram em geral mamelucos de sangue mestiço de europeu 
e índio. Muitos deles falavam o tupi-guarani ou outras línguas indígenas. 
Estavam quase sempre acompanhados de índios, que eram seus guias, 
ajudantes ou trabalhadores forçados, e adotavam eficientes métodos 
indígenas de marcha e de sobrevivência. Mesmo depois que os colonos 
europeus se estabeleceram firmemente nas terras tribais conquistadas, a 
fronteira não era necessariamente o limite entre a civilização e a barbárie, Os 
índios que estavam além da fronteira é que eram os mais civilizados. Em 
muitas formas de expressão artística e frequentemente na organização 
política e na harmonia social, os índios eram superiores aos homens da 
fronteira, que de modo geral eram grosseiros, violentos, ignorantes, 
gananciosos e incivilizados.”119 

 
                                                           
118 Stuart Schwartz, contra-argumentando essa ideia, procura comparar características “originais” das 
sociedades indígenas e europeias, elencando diversos elementos de semelhança e aproximação entre elas. 
Mostra que, mesmo antes de entrarem em contato, europeus e indígenas não eram “extremamente 
diferentes” conforme propõe uma visão “romantizada” da história colonial, criticada pelo autor. Schwartz 
considera que os efeitos do isolamento das populações americanas até a colonização teriam se traduzido 
em diferenciação drásticas dos índios em relação aos europeus somente nas áreas da epidemiologia e de 
alguns processos de evolução tecnológica. No mais, em tudo, esses dois grandes grupos culturais se 
assemelhariam. Ver: SCHWARTZ, Stuart. “Os modos indígenas”. In: SCHWARTZ, Stuart e 
LOCKHART, James. A América Latina na Época Colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, 
p. 52-80. 

119 HEMMING, John. “Os índios e a fronteira no Brasil colonial”. In: BETHELL Leslie (org.). História 
da América Latina: América Latina colonial, 2ª ed. São Paulo: Edusp, 1998, vol. 2, p. 423-469. 
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Apesar de crivada de juízos de valor, a exposição de Hemming destaca de 

maneira muito contundente a caracterização de uma fronteira para além do seu caráter 

físico-geográfico, como uma delimitação permeável entre dois grupos culturais distintos 

(europeus e índios), mostrando situações de relativização das fronteiras culturais nas 

fronteiras geográficas. Desta maneira, o autor destaca o surgimento dos chamados 

“homens de fronteira” – colonos europeus “barbarizados”, que incorporaram 

características supostamente encontráveis no comportamento dos nativos da América, 

levando essa “mistura cultural” a extremos de incivilidade.  

Esta relativização cultural na fronteira repercutiu mesmo na conformação 

geográfica do território sobre o qual se debatiam as etnias em contato, como mostram 

algumas pesquisas contemporâneas. Inspirados nos trabalhos “clássicos” da nossa 

historiografia, esses estudos tem recuperado a ideia da relação direta entre os antigos 

caminhos indígenas e as vias usadas pelo colonizador europeu. Para tratar dessa questão 

passarei a sistematizar resumidamente, a seguir, informações que encontrei nas obras e 

na documentação acerca de três dos principais caminhos que compõem a atual rota 

turística da Estrada Real. Não entrarei em pormenores sobre o “Caminho do 

Sabarabuçu”, pois, embora ele conste do mencionado roteiro contemporâneo, figura, 

entretanto, como uma via regional, variante dos demais caminhos. Devido ao fato de 

ainda não ter sido incorporado pelo projeto turístico da Estrada Real, também não 

abordarei aqui o já mencionado Caminho da Bahia (considerado como caminho real por 

alguns pesquisadores).  

Por fim, fechando esta parte da dissertação, tratarei do surgimento dos 

“índios coloniais” – outro curioso produto da relativização das fronteiras culturais que, 

na perspectiva de Hemming, talvez possa ser entendido como “homens de fronteira às 

avessas” – aqueles indígenas que se integraram parcialmente à sociedade colonial 

nascente, passando a viver nas vilas coloniais ou se relacionando continuamente com os 

colonos europeus.  

Comecemos pelos caminhos. 
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3.1 O Caminho Velho 

 

 

Traçados do Caminho Velho. (Fonte: SANTOS, Márcio. As Estradas Reais: introdução ao estudo dos 
caminhos do ouro e do diamante no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Estrada Real, 2001) 



78 

 

A antiguidade e origem indígena do Caminho Velho é consensual nos 

trabalhos publicados a respeito do início do período colonial. Sobre esse fato há 

indicações também na documentação histórica que investiguei, como se pode ler neste 

trecho anônimo: “(...) o outro registro é de tudo o que entra da parte de São Paulo, a que 

chamam o Caminho Velho, e foi o primeiro caminho para estas Minas (...)”120. 

Para tratar da história do Caminho velho na perspectiva que adoto aqui, 

além de mencionar seus antecedentes indígenas, terei que voltar a falar da atuação dos 

bandeirantes, pois foram estes dois grupos – índios e bandeirantes paulistas (que, no 

processo histórico da colonização se mesclaram) – os responsáveis pela constituição 

dessa via.  

Na obra “Caminhos e Fronteiras”, apresentada pelo próprio autor, como 

uma “aventura bandeirantista por rudimentares caminhos de índios”121, Sérgio Buarque 

de Holanda afirma:  

 

“O fato de as bandeiras saídas de São Paulo, ora em direção ao Guairá, ora 
rumo ao sertão do alto São Francisco, terem já nas primeiras investidas 
atinado com o caminho mais apropriado mostra até onde se valeriam seus 
cabos da colaboração indígena. Não importa que fosse uma colaboração 
absolutamente involuntária e indireta, como chega a sugerir Orville Derby, ao 
assegurar que os sertanistas apenas seguiam caminhos já existentes pelos 
quais se comunicavam entre si os índios de diversas tribos relacionadas, ou 
grupos de uma mesma tribo.”122 

 

Capistrano de Abreu traçou um panorama ilustrativo bastante condensado 

da colonização no plano paulista, que vale a pena ser transcrito aqui: 

 

“Paraíba, o rio ruim, ou por suas más condições de navegabilidade, ou pelo 
predomínio de contrários aos indígenas de língua geral, ou por qualquer outro 

                                                           
120 Anônimo. “Catálogos de Capitanias e donatários e de governadores e vice-reis do Estado do Brasil e 
outros apontamentos de leitura”. Local não identificado; ca. 1752. In Códice Costa Matoso. Coord. 
Luciano R. A. Figueiredo e Maria Verônica Campos. Estudo Crítico Luciano R. A. Figueiredo. Belo 
Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos Históricos, 1999, p. 841. 

121 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.  

122 HOLANDA, op. cit., p. 25. 
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motivo não esclarecido nem esclarecível, condensou a população entre a 
Mantiqueira e a cadeia marítima, facilitou a passagem para a bacia do São 
Francisco, para os reinos do gado e as terras do ouro. Sua ação até certo 
ponto repartiu-se com a do Sapucaí, caminho de Fernão Dias e D. Rodrigo de 
Castelo Branco. Gargantas várias fendiam a Mantiqueira, emparelhando 
ambos até que a atração fluminense os divorciou. Pelo menos uma garganta, 
conhecida dos Guaianases, ligava o Paraíba à marinha. Por ela andou 
Knivet; Garcia Pais remeteu as esmeraldas paternas à cidade de São 
Sebastião sem passar por Piratininga; por ela explica-se a casa de quintos de 
Taubaté contemporânea dos primeiros descobertos auríferos, de Taubaté 
saída para o Rio de Janeiro. Ainda hoje a cidade de Cunha recorda a velha 
garganta.”123 

 

De acordo com as informações encontradas na obra de Capistrano, os 

grupos indígenas que primeiro estabeleceram uma relação mais duradoura com os 

paulistas foram chamados de maramumis, guarulhos124 e guaianás, entretanto ficaram 

conhecidos pelo nome generalista de “guaianases” todos os “índios encontrados pelos 

colonos europeus que primeiro transpuseram a serra de onde se avista o mar e se 

estabeleceram nos campos corridos pelo Tietê”125.  

Os cronistas referem-se a estes índios como habitantes de beira-mar. Porém, 

Knivet afirma que da ilha Grande subiam a serra do Mar em busca de escravos 

encomendados pelos colonos. A afirmação se comprovaria pela existência da estrada do 

Facão, que precedeu a invasão portuguesa, em cuja margem se estabeleceu a cidade de 

Cunha. Assim, maramumis e guarulhos, isto é, os guaianases dos cronistas ocupavam o 

litoral, chegavam ao alto Paraíba, e certamente transporiam também a Mantiqueira, 

pelas muitas gargantas que permitiam sua passagem. “A imagem provável dos 

Guaianases-Guarulhos-Maramumis pré-cabralinos, é de vasto grupo distribuído pelo 

litoral, por uma e outra aba da cordilheira marítima e da Mantiqueira, estendendo-se 

para o Norte até o rio Jequitinhonha, talvez (...).”126 

                                                           
123 ABREU, João Capistrano de. Capítulos de história colonial: 1500-1800 & Os caminhos antigos e o 
povoamento do Brasil. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1982, p. 336. 

124 “(...) A aldeia desapareceu; o nome de Guarulhos persiste e é bem conhecido”. ABREU, op. cit, p. 
218. 
 
125 ABREU, op. cit., p. 217. 
 
126 ABREU, op. cit., p. 220.  
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Capistrano destaca a importância do acesso ao conhecimento territorial 

desses grupos indígenas para avanço do colonizador, para o processo de colonização:  

 

 “Se recordarmos que os Guaianases-Guarulhos-Maramumis frequentavam as 
estradas de Facão e Passa Vinte, antes dos bandeirantes para lá terem dirigido 
suas hordas, teremos uma idéia de seu papel histórico: antes de Garcia 
Rodrigues haver desbravado o Paraibuna e transposto a balança das águas 
entre o Paraíba e Guanabara, não podia, quem do rio quisesse ir aos 
descobertos auríferos, tomar caminho diferente.”127 

 

 “Artur de Sá, governador do Rio de Janeiro, o primeiro que visitou as minas 
gerais, teve de ir por terra desta cidade a Parati, e de Parati a Taubaté, pra 
transpor a Mantiqueira. Seguiu assim uma trilha antiquíssima dos guaianases, 
porque do mesmo modo que a gente de Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo, 
os fluminenses não se animaram a varar a mata de um a outro lado.”128 

 

 

A respeito das etnias em contato com os paulistas Sérgio Buarque de 

Holanda, por sua vez,  diz:  

 

 “Desses índios [guaianá, guarulho e guaramomi, segundo Capistrano de 
Abreu, constituintes de um só grupo, falantes de língua diversa da geral] 
sabemos, por mais de uma referência, principalmente das atas da Câmara 
paulista, que eram andantes e sem pouso certo. Muito caminho pisado mais 
tarde pelas bandeiras foi aberto e trilhado inicialmente por eles, e assim terão 
contribuído para marcar de modo definitivo a fisionomia da terra onde 
vagaram. De sua prática nos terrenos montanhosos, primeiro quando 
necessitaram de escravos – pois os índios iam buscá-los à serra, sempre que 
lhes encomendavam – e finalmente quando precisavam de guias nos 
caminhos do sertão.”129 

 

É nesse sentido que a historiadora contemporânea Maria E. Lage de 

Resende explicitamente segue os passos de Holanda ao investigar o já mencionado 

manuscrito “Das Villas”, minucioso relato de Francisco Tavares de Brito, que descreve 

                                                           
127 ABREU, op. cit., p. 219.  
 
128 ABREU, op. cit, p. 237. 
 
129 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 
33. 
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detalhadamente o sistema viário das Minas – Caminho Geral do Sertão (estrutura 

básica) e incontáveis desdobramentos, caminhos secundários, picadas e veredas. A 

autora levanta evidências de que essa via principal teriam se originado de antiga trilha 

indígena “descoberta” pelos paulistas e “progressivamente melhorada” em sua 

infraestrutura, facilitando o trânsito130.  

O pesquisador Márcio Santos mostra que, nos dois primeiros séculos da 

colonização, devido à sua posição geográfica e à mobilidade característica da sua 

população, as vilas paulistas tornaram-se um centro de entroncamento de importantes 

rotas de penetração territorial131. Historicamente o Caminho Geral do Sertão132 tornou-

se a mais importante dessas vias, constituindo o acesso inicial dos bandeirantes à região 

mais promissora da colônia em termos de riquezas minerais. Ligava São Paulo de 

Piratininga e as vilas do vale do Paraíba (Mogi, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba e 

Guaratinguetá) atravessando a Mantiqueira e, cruzando o trecho oriental do rio Grande, 

à região do rio das Velhas. Foi esse o roteiro tomado pelo lendário bandeirante Fernão 

Dias, seguido pelos exploradores que o sucederam, nas muitas expedições que 

esquadrinharam a vasta área que hoje é o centro-sul do estado de Minas Gerais, em 

busca de ouro. Com a descoberta do ouro de aluvião nas bacias do rio das Velhas, do rio 

Doce e do rio das Mortes, foi esse também o caminho utilizado pelas levas de 

aventureiros que acorriam às minas partindo dos núcleos urbanos paulistas. 

Não demorou muito a correr a notícia dos descobertos pelas outras regiões 

da colônia e até na Europa. Assim começou um movimento de aventureiros que partiam 

                                                           
130 RESENDE, Maria Efigênia Lage de. “Itinerários e interditos na territorialização das Geraes”. In: 
RESENDE, Maria Efigênia L. de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais. As Minas 
Setecentistas. Belo Horizonte: autêntica, 2007. Vol. 1.  
 
131 Além do Caminho Geral do Sertão convergiam para a vila de São Paulo várias rotas sertanistas: O 
caminho do sul, rumo às missões jesuíticas situadas em terras espanholas do Rio Grande do Sul, de 
Sacramento (Uruguai) e do que é hoje o Paraguai; os caminhos do norte, que chegavam às minas de 
Goiás, por Mojimirim, atingindo também o sul de Minas, pela região de Atibaia e Bragança; o caminho 
fluvial das monções, que partia do Tietê em direção a Cuiabá e o caminho do mar que, via Santos, ligava 
São Paulo ao litoral (SANTOS, Márcio. As Estradas Reais: introdução ao estudo dos caminhos do ouro e 
do diamante no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Estrada Real, 2001). Sobre essa multiplicidade de caminhos 
Sérgio Buarque de Holanda destaca: “A permanência de caminhos numerosos que da vila de São Paulo 
conduziam, ora às minas gerais, ora ao sul, onde se estabeleceriam as primeiras reduções de guaranis, 
parece ter fixado, muito mais do que o rio Tietê, as direções iniciais da expansão bandeirante.” 
(HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 
34). 

132 Também chamado de “estrada geral de São Paulo” por Capistrano de Abreu (ABREU, op. cit., p. 333.) 
ou ainda de “caminho do vale do Paraíba”, segundo Márcio Santos (SANTOS, op. cit., p. 43).  
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por uma rota mista que começava na cidade de São Sebastião do Rio de janeiro, 

seguindo, por terra, até a baía de Sepetiba e daí por mar até Parati, de onde um segundo 

trecho terrestre levava, através da serra do Facão, até a mesma “estrada geral de São 

Paulo”. 

Capistrano de Abreu descreve da seguinte maneira a rede de caminhos 

existente à época: 

 

“Dos caminhos primitivos um partia de São Paulo, acompanhava o Paraíba, 
transpunha a Mantiqueira, cortava as águas do rio Grande e além bifurcava 
para o rio das Velhas ou o Doce, conforme o destino; outro ou saía de 
Cachoeira na Bahia e subia o rio Paraguaçu, ou tomando outras direções, 
passava a divisória do São Francisco. Margeava-o a maior ou menor distância 
até o rio das Velhas que perlongava; o caminho do Rio seguia por terra ou 
por mar até Parati, pela antiga picada dos Guaianá galgava a serra do Facão 
nas cercanias da atual cidade do Cunha e em Taubaté entroncava na estrada 
geral de São Paulo. Mais tarde o entroncamento fez-se em 
Pindamonhangaba.”133 

 

Nota-se em destaque a informação sobre a utilização de antiga trilha 

indígena como via inicial para estabelecer o caminho.  

O trecho refere-se ainda às alterações na junção do caminho paulista e do 

caminho fluminense, que se fazia originalmente por Taubaté, depois por 

Pindamonhangaba e, finalmente, por Guaratinguetá – modificações feitas de modo a 

encurtar cada vez mais as viagens e que vão estabelecer um roteiro definitivo.  

 

“É exatamente esta via a partir do Rio de Janeiro que, depois da abertura do 
‘caminho novo da cidade do Rio de Janeiro para as minas’, que Antonil já 
registrava em 1709, passou a ser conhecida como Caminho Velho. Até a 
consolidação do Caminho Novo, foi essa via o principal acesso da cidade 
fluminense à região das minas. À medida que a região era ocupada, e 
portanto deixava de ser simplesmente ‘o sertão’, e também em razão da 
maior importância do Rio de Janeiro em relação a São Paulo no século 
XVIII, o nome “Caminho Geral do Sertão” caiu em desuso. Prevaleceu a 
expressão “Caminho Velho” para designar o que na realidade era o trecho 
paulista até Guaratinguetá mais o ‘caminho velho do Rio de Janeiro’, por 
contraposição ao Caminho Novo.”134 

                                                           
133 ABREU, op. cit., p. 141.  
 
134 SANTOS, op. cit., p. 46. 
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Pelo esclarecedor trecho de Márcio Santos transcrito acima chegamos a um 

entendimento de como surge o nome Caminho Velho, já no contexto de formação da 

sociedade mineradora, precedida pela penetração bandeirante e pelos primeiros 

habitantes do território – os índios.  

Dessa maneira o Caminho Velho transformou-se na principal rota de acesso 

e abastecimento da região mineradora. Após os primeiros exploradores paulistas e os 

aventureiros de outras regiões da colônia e da Europa, também transitaram por ele os 

comboios de escravos usados na mineração e mercadores que negociavam produtos 

geralmente vindos das vilas paulistas (gado bovino, toucinho, aguardente, açúcar, 

milho, trigo, marmelada, frutas, panos, calçados, drogas e remédios, algodão, 

ferramentas e produtos importados como o sal, armas, azeite, vinagre e vinho).  

Zemella caracteriza vividamente a paisagem dos caminhos paulistas àquela 

época: 

 

“Os caminhos paulistas de penetração nas Gerais, apesar de penosos, apesar 
de longos, eram caminhos cheios de vida, cheios de movimento, percorridos 
incessantemente por levas de forasteiros que iam instalar-se nas minas, bem 
como por barulhentas tropas de mercadores que iam levar às Gerais tudo 
aquilo que suas populações reclamavam.”135 

 

Já em meados do século XVIII, Sérgio Buarque de Holanda afirma que não 

seriam muito numerosos, em São Paulo, os índios de carga, substituídos, cada vez mais, 

pelos cavalares e, especialmente, muares. O recurso aos animais de carga sem dúvida 

representou progresso notável na rapidez dos negócios, além de poupar trabalhadores 

num momento em que a mão-de-obra indígena era menos abundante, e em que os 

negros, excessivamente dispendiosos, ficavam geralmente reservados às fainas agrícolas 

e ao trabalho na mineração136. A partir do momento em que o muar prevaleceu como 

alternativa ao transporte de cargas nas costas de escravos índios e negros (ou de 

                                                           
135 ZEMELLA, Mafalda P. O Abastecimento da Capitania das Minas Gerais no Século XVIII. São Paulo: 
Hucitec, s/d, p. 56. Apud SANTOS, op. cit. 
 
136 HOLANDA, op. cit. 
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bastardos e mamelucos, que faziam o mesmo trabalho mediante remuneração), 

estabeleceu-se no centro-sul do território colonial uma verdadeira rede de circulação de 

tropas. O tropeirismo se firmou como a modalidade de transporte mais eficiente por 

aquelas vias ainda em consolidação, criadas unicamente para uso de pedestres, mas que 

não ofereciam maior dificuldade ao trânsito dos muares.  

Foi assim que a intensa circulação de pessoas, mercadorias e ouro pelos 

caminhos paulistas paulatinamente fez nascer, às suas margens, alguns pousos, ranchos 

e vendas que deram origem a arraiais, povoados e vilas.  

Desde a descoberta dos primeiros veios de minerais preciosos, preocupada 

com a arrecadação de tributos que mais tarde pesaram tão duramente sobre a população 

das Minas Gerais, a coroa portuguesa não tardou em instalar os primeiros registros 

(postos de cobrança de tributos) na rota do Caminho Velho137. E mesmo depois da 

consolidação do Caminho Novo como rota de acesso que facilitou enormemente o 

trânsito até as minas, partindo do Rio de Janeiro, o Caminho Velho manteve uma 

importância relativa. Segundo alguns autores, há indicativos de que por ele continuou a 

passar pelo menos uma parte do ouro extraído na região do rio das Mortes e nas minas 

do rio das Velhas (respectivamente sul e centro do que é hoje o estado de Minas 

Gerais).138 

 

 

 

 

                                                           
137 O Registro do Ouro de Parati foi criado já em 1704 para controlar o fluxo de ouro que, pelo Caminho 
Velho, escoava das minas gerais para o litoral. Ainda de 1704 é o Registro do Ouro de Santos, um dos 
principais portos por onde, nos primeiros anos da mineração, as riquezas auríferas deixavam a colônia. 
Em 1714 é criado o Registro do Caminho Velho, instalado nas proximidades de Parati (SANTOS, op. 
cit.).  
 
138 Ver: ABREU, João Capistrano de. Capítulos de história colonial: 1500-1800 & Os caminhos antigos e 
o povoamento do Brasil. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1982 (p. 267). CARVALHO, Daniel 
de. Estudos e Depoimentos. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1953. CARVALHO, Daniel de. Novos 
Estudos e Depoimentos. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1959. SANTOS, Márcio. As Estradas 
Reais: introdução ao estudo dos caminhos do ouro e do diamante no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Estrada 
Real, 2001 (p. 53). 
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3.2 O Caminho Novo 

 

 

O Caminho Novo com suas variantes. (Fonte: SANTOS, Márcio. As Estradas Reais: introdução ao 
estudo dos caminhos do ouro e do diamante no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Estrada Real, 2001) 
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Para tratar do Caminho Novo, a historiografia, de modo geral, começa por 

fazer referência à atuação de Fernão Dias Paes, famoso bandeirante paulista que, 

tomando como rota o Caminho Geral do Sertão, devassou a vasta área que viria a ser o 

centro-sul de Minas Gerais. Da sua expedição participou Garcia Rodrigues Paes Leme, 

seu filho, responsável por dar parte à coroa das “riquezas” encontradas pela bandeira de 

seu pai – uma porção de supostas esmeraldas139.  

Em seguida entra em cena Artur de Sá e Meneses, primeira autoridade 

colonial a visitar a recém-descoberta região das minas. “Este governador, cujo nome 

viverá ligado sempre ao berço e organização das Minas, tomou posse no Rio a 2 de abril 

de 1697. A principal missão que recebeu de Sua Majestade foi o descobrimento das 

minas (...)”140. Neste intento, segundo Diogo de Vasconcelos, Artur de Sá teria partido 

do Rio de janeiro no dia 15 de outubro de 1697, rumo às vilas da comarca de São Paulo, 

a fim de averiguar as minas já denunciadas. Durante a viagem teria lhe chegado aos 

ouvidos “a opinião de sertanistas práticos sobre a possibilidade de um caminho, que 

partindo do Rio viesse diretamente às novas minas dos Cataguases, como informou ao 

Rei em ofício de 24 de maio de 1698 nos seguintes termos”141: 

 

“Depois de ter adquirido algumas notícias de pedras que podem prometer 
metais, e examinando em todas aquelas vilas antigas tradições destes 
negócios, que não podem ser averiguáveis sem mineiro que o entenda, 
enquanto este não vem, pareceu-me conveniente ao serviço de Vossa 
Majestade buscar todos os caminhos para que os quintos de ouro de lavagem 
não se extraviem, e continuem o aumento das minas; como as dos Cataguases 
são tão ricas pareceu-me preciso facilitar aquele caminho de sorte que 
convidasse a facilidade dele aos mineiros de todas as vilas e os do Rio de 
Janeiro a irem minerar, e poder ser as minas providas de mantimentos, o que 
tudo redundará em grande utilidade da Fazenda de Vossa Majestade, o que 
me obrigou a fazer diligências em São Paulo por pessoa, que abrisse o 
caminho do Rio de Janeiro para as Minas (...). Sabido este negócio por 
Garcia Rodrigues, o descobridor das chamadas esmeraldas, se me veio 
oferecer com todo o zelo e desinteresse para fazer este, porém, não se podia 
expor a ele sem eu vir ao Rio de Janeiro para o auxiliar; e é sem dúvida que 

                                                           
139 Na verdade, como afirma Diogo de Vasconcelos, “nenhum resultado prático se obteve da expedição de 
Fernão Dias, terminada pela entrega das esmeraldas a 11 de dezembro de 1681. Apenas ficou 
descortinado o sertão do Rio das Velhas, e fundados os primeiros arraiais, fortalezas, que defendiam as 
respectivas regiões e guarneciam os caminhos.” (VASCONCELOS, Diogo de. História antiga de Minas 
Gerais. 3ª Ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974, p. 141). 

140 VASCONCELOS, op. cit., p. 198. 

141 VASCONCELOS, op. cit., p. 199. 
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se o dito Garcia Rodrigues consegue o que intenta, fará grande serviço à 
Vossa Majestade, e a este governo grande obra; porque pende o interesse de 
se aumentar os quintos pela brevidade do caminho; porque por este donde 
agora vão aos Cataguases se porá do Rio não menos de 3 meses e de São 
Paulo, 50 dias e pelo caminho que se intenta abrir, conseguindo-se, se porão 
pouco mais de 15 dias. Agora se consegue a utilidade dos Campos Gerais, os 
quais são tão férteis para os gados que dizem estes homens virão a ser outro 
Buenos Aires. Do Rio a estes campos são 7 a 8 dias e daí às Minas pouco 
mais de 8.”142 

 

Diante de informações como esta passou para a posteridade a ideia de que 

Garcia Rodrigues teria sido o único autor da façanha de abrir o Caminho Novo. 

Capistrano de Abreu, além de mostrar o roteiro tomado por Garcia Rodrigues, se refere 

à abertura do caminho da seguinte maneira: 

 

“Artur de Sá, primeira autoridade que visitou os descobertos, tratou com 
Garcia Rodrigues Pais a abertura de uma linha mais direta de comunicação 
com a cidade de São Sebastião, a verdadeira capital do Sul. O filho de Fernão 
Dias deu conta cabal da incumbência. Nas proximidades da hodierna 
Barbacena reuniam-se os caminhos do rio das Mortes, o do rio das Velhas, e 
o do rio Doce; começou daí, venceu a Mantiqueira, procurou o Paraibuna, 
seguiu-o até sua barra na Paraíba e pela serra dos Órgãos chegou à baía do 
Rio, passando em Cabaru, Marcos da Costa, Couto e Pilar. O trecho entre o 
Paraíba e a baía já estava ligado em 1725 por outro caminho, devido a 
Bernardo Soares de Proença, correspondendo em parte ao traçado da E. de F. 
de Petrópolis a Entre-Rios, em parte acompanhando o rio Inhomirim.”143 

 

Entretanto há que se prestar atenção em duas situações levantadas pelo 

próprio Diogo de Vasconcelos:  

 

“Do ofício acima transcrito compreendemos também que já antes de seu 
tempo, sertanistas haviam penetrado pelo menos até os campos, vindos do 
Rio de Janeiro; salvo se a notícia minuciosa de tal caminho não foi 
prestada pelos índios, que certamente conheciam todo o país por onde 
viviam quase nômadas, ou escorraçados pelas guerras do litoral.”144 

                                                           
142 VASCONCELOS, op. cit., p. 199-200. O autor não cita a fonte deste ofício.  

143 ABREU, João Capistrano de. Capítulos de história colonial: 1500-1800 & Os caminhos antigos e o 
povoamento do Brasil. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1982, p. 141-142. 
 
144 VASCONCELOS, op. cit., p. 200. 
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 “Em 1701, o Guarda-mor Garcia Rodrigues Pais tomou a si abrir o caminho 
novo de Minas para o Rio de Janeiro, mas no fim de quatro anos de trabalho, 
sentiu-se exausto de meios para concluí-lo e teria assim ficado, se o 
Coronel Domingos Rodrigues não lhe emendasse a mão, concorrendo com 
seus escravos e acabando a obra à custa de grandes cabedais. 

Este caminho, que partindo da Borda do campo, atravessou a Mantiqueira na 
Garganta de João Aires, passava em João Gomes, Chapéu-d’Uvas, Juiz de 
Fora, Matias Barbosa, Simão Pereira, Serraria, Entre Rios, Barra do Piraí e 
descia a serra do Mar sobre Macacos, Inhaúma, Pavuna, Penha e Rio de 
Janeiro: foi a demonstração cabal da orientação prática desses homens 
incomparáveis. 

Garcia Rodrigues seria hoje aclamado príncipe dos engenheiros, como deverá 
sê-lo dos homens generosos, que sem um ceitil dos cofres públicos, realizam 
os grandes cometimentos. O traçado do Caminho Novo é com raras variantes 
o mesmo da Estrada de Ferro Central, coincidência que se nota igualmente na 
Estrada de Ferro Minas e Rio e no ramal de Ouro Preto, linhas ambas, que 
perfilaram sobre as picadas dos bandeirantes.”145 

 

Pelo que se nota, Vasconcelos, mesmo no seu estilo próprio da época, 

preocupado em exaltar os feitos de potentados como Garcia Rodrigues, pondera a 

questão da abertura do Caminho Novo e sugere, de uma maneira muito clara, que antes 

de Rodrigues tomar para si a incumbência, a rota já era conhecida e utilizada por 

indígenas e bandeirantes. Desse ponto de vista o referido caminho teria sido 

conquistado e melhorado, e não totalmente construído, pelo potentado. Ainda assim, 

Garcia Rodrigues não levou a tarefa a cabo sozinho, sendo, finalmente, auxiliado, pelo 

citado Coronel Domingos Rodrigues da Fonseca Leme146. E mesmo depois do empenho 

dos dois, o Caminho Novo ganhou ainda uma variante que encurtava a viagem entre a 

cidade do Rio de Janeiro e o rio Paraíba. O novo trecho, conhecido como “Caminho do 

Proença”, foi aberto pelo sargento-mor Bernardo Soares de Proença por ordem régia, 

tornando-se um “atalho definitivo” do Caminho Novo, devido às vantagens que 

oferecia.  

Entre os historiadores contemporâneos Renato Pinto Venâncio me parece 

ser quem foi mais longe na questão da origem e do processo de incorporação do 

                                                           
145 VASCONCELOS, op. cit., p. 222. 
 
146 O Coronel Domingos Leme, segundo Márcio Santos, era cunhado de Garcia Rodrigues. Ver: 
SANTOS, Márcio. As Estradas Reais: introdução ao estudo dos caminhos do ouro e do diamante no 
Brasil. Belo Horizonte: Ed. Estrada Real, 2001, p. 82. 
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Caminho Novo à história da Minas colonial. Enquanto boa parte da historiografia 

tradicional aceita a ideia de sua construção como resultado exclusivo do esforço de 

paulistas e portugueses, mais especificamente de Garcia Rodrigues, o pesquisador faz 

referências a indícios arqueológicos que provariam a ancestralidade indígena do 

caminho. Venâncio toma como referências obras pioneiras da historiografia brasileira147 

que relacionam as Estradas Reais às rotas indígenas e, servindo-se do conceito de 

“longa duração”, propõe que “vista por essa ótica a história dos caminhos mineiros deve 

ser considerada como a da usurpação de estruturas viárias pré-coloniais por parte dos 

povoadores de origem européia.”148 

O autor compara as fases de povoamento de Minas e percebe um 

descompasso: em fins do século XVII, os caminhos demoravam cerca de seis anos para 

“surgir”. Já na segunda metade do século XVIII as rotas levavam décadas para se 

consolidar – de acordo com Venâncio, um indicativo de que os primeiros caminhos já 

estavam impressos na paisagem antes da ação do colonizador e de que a abertura de 

novas vias teria enfrentado a resistência de grupos indígenas territorializados na região. 

As pesquisas arqueológicas desenvolvidas pela equipe de Maria da 

Conceição Beltrão no Caminho Novo completam o quadro exposto pelo hitoriador: a 

ocupação humana desse trecho da Estrada Real teria ocorrido há cerca dez mil anos A. 

P. como desdobramento de um eixo inicial de povoamento pré-histórico, que, originário 

dos Andes e/ou da Amazônia, teria desembocado no sudeste brasileiro e alcançado o 

litoral atlântico149. Segundo a arqueóloga, a elevada altitude da rota constituiria, 

inclusive, uma estratégia de proteção contra a megafauna vivente à época e um 

mecanismo para facilitar a visualização da paisagem. Os vestígios arqueológicos – 

material lítico característico do pleistoceno (buril e raspador), coletado a 800 metros de 

altitude no “Caminho Novo de Garcia Rodrigues Paes” – seriam a prova até então 

encontrada da ocupação mais antiga da região.  

                                                           
147 No seu trabalho o autor cita, por exemplo, Caminhos e Fronteiras e Monções, de Sérgio Buarque de 
Holanda e Os Caminhos Antigos e o Povoamento do Brasil de Capistrano de Abreu.  
 
148 VENÂNCIO, op. cit., p. 184. 

149 BELTRÃO, Maria da Conceição et alli. “Arqueologia e História. Um binômio para a sistematização da 
transdisciplinaridade”. Anuário do Staden. Estudos Brasileiros, 1988, n. 36.  
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Venâncio recorre novamente a Maria Beltrão, em diálogo com Capistrano 

de Abreu150, para ressaltar que, não só a malha viária, mas também os pontos de 

assentamento indígenas constituíram estruturas pré-coloniais usurpadas pelos 

conquistadores, originando tanto o eixo fundamental de ligação entre o litoral e a região 

aurífera, como os primeiros povoados do Brasil-colônia. Nessa perspectiva, a história 

do Caminho Novo muda de configuração – deve ser entendida como a história da 

identificação e usurpação de um percurso milenarmente utilizado e, nas palavras de 

Venâncio, “não é absurdo supor, portanto, que a utilização da referida rota teve de 

superar a resistência indígena. (...) Podemos afirmar que os colonizadores, para 

conseguirem atingir o litoral, tiveram de construir primeiramente uma estrada de 

sangue, uma estrada de guerra e de dominação das etnias que há muito habitavam Minas 

Gerais.”151 

Fato é que após a atuação de Garcia Rodrigues, nos primeiros anos da 

década de 1700, o Caminho Novo foi franqueado à passagem dos colonos152. A “nova” 

rota, contudo, não foi prontamente adotada pelos transeuntes, enfrentando mesmo a 

resistência dos colonos. Márcio Santos cita documentos da primeira década do 700 que 

demonstram a insatisfação com as condições apresentadas pelo Caminho Novo. Apesar 

de muito mais curto, o caminho era vazio, faltava mantimentos e outros recursos, bem 

como pousos, estalagens e vendas às quais os viajantes poderiam recorrer. Até pelo 

menos 1711 o novo caminho não permitia a passagem das tropas de muares e, por ser 

vazio, havia sempre o risco de assaltos. O Caminho Velho, ao contrário, era bem 

conhecido e pontuado de vilas, povoados e marcado pela intensa movimentação dos 

tropeiros, boiadas, comboios de escravos e outros viajantes.  

Diante dessa situação, os negociantes fluminenses escreviam petições 

solicitando melhorias no caminho e/ou permissão para continuar utilizando o Caminho 

Velho. Os camaristas paulistas, por sua vez, antevendo o forte impacto que suas vilas 

                                                           
150 BELTRÃO, op. cit.  
 
151 VENÂNCIO, op. cit., p. 189. 
 
152 Segundo Vasconcelos, Garcia Rodrigues teria começado a “fazer” o Caminho Novo “em 1702, na 
Borda do Campo (Registro Velho) e terminado em 1707.” (VASCONCELOS, Diogo de. História antiga 
de Minas Gerais. 3ª Ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974, p. 243). 
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sofreriam pelo desvio das rotas comerciais chegaram a pedir o fechamento e proibição 

da circulação pela nova via153.  

O Caminho Novo, ao contrário dos outros caminhos abordados aqui, que 

nasceram de forma espontânea a partir das trilhas indígenas transformadas pela atuação 

dos bandeirantes e outros colonos, foi uma obra ensejada e contratada oficialmente pela 

coroa portuguesa. Apenas em relação a este detalhe sua história é diferente dos demais. 

Como os outros caminhos, seu planejamento teria sido realizado sobre antigas picadas 

abertas pelos índios, ou seguindo a orientação destes. E sua consolidação, de acordo 

com o que mostrei, também não se deu subitamente, como, aliás, não é o caso de 

nenhum dos caminhos coloniais. O próprio Garcia Rodrigues, aos poucos, foi 

melhorando a estrada para o tráfego das tropas de muares154 e, com o alargamento da 

via e a abertura da variante do Proença o caminho foi se consolidando. Em poucas 

décadas já estaria bastante povoado, marcado pela presença de dezenas de roças, 

pousos, ranchos e povoados, de acordo com o relato do ouvidor-geral Costa Matoso no 

seu diário de viagem entre o Rio de Janeiro e a região das Minas, de 1749155. 

O trânsito pelo Caminho Novo causou modificações de toda ordem na 

organização colonial. Os reinóis, portugueses e colonos de outras regiões (chamados de 

“emboabas” pelos paulistas) passaram a dispor de uma via direta para as minas, 

independente do controle paulista exercido no Caminho Velho. Melhorada, a nova via 

facilitou sobremaneira a circulação de mercadorias e foi franqueado o acesso dos 

comerciantes fluminenses ao novo e lucrativo mercado consumidor da região 

mineradora. A produção agrícola fluminense cresceu pra atender às crescentes 

demandas por açúcar, cachaça, gado, feijão, arroz, farinha e outros gêneros. O porto do 

Rio de Janeiro tornou-se o principal entreposto para os produtos importados a serem 

comercializados nas minas: vidros, espelhos, louças, tecidos, bebidas, armas, pólvora, 

sal, ferro e principalmente o escravo negro, indispensável para a atividade mineradora.  

                                                           
153 Ver SANTOS, Márcio. As Estradas Reais: introdução ao estudo dos caminhos do ouro e do diamante 
no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Estrada Real, 2001. 
 
154 Este seria o seu grande objetivo empresarial, segundo SANTOS, op. cit., p. 88. 
 
155 Códice Costa Matoso. Coord. Luciano R. A. Figueiredo e Maria Verônica Campos. Estudo Crítico 
Luciano R. A. Figueiredo. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos Históricos, 1999, 
p. 883-897. 
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Os moradores mais ricos da capitania do Rio de Janeiro não demoraram a 

ser aquinhoados com concessões de sesmarias ao longo do novo caminho, o que 

configurava um abuso injustificável aos olhos de Garcia Rodrigues e dos colonos 

paulistas de maneira geral. A supremacia paulista na região das minas se via em franca 

decadência.  

Por fim, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser o principal porto de 

escoamento da produção mineral da capitania de Minas Gerais. 

 

“Em 1703 foram extintas as casas dos quintos de Taubaté e Guaratinguetá, 
pelo mesmo ato que criou a Casa dos Quintos de Parati. A antiga Casa de 
Fundição de São Paulo, que vinha funcionando em situação deficitária 
durante longo tempo, foi finalmente fechada em 1762, passando o ouro nela 
quintado a sê-lo na Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Também a Casa da 
Moeda da Bahia experimentou sensível redução no seu movimento ao longo 
do século. Enquanto isto, o porto do Rio de Janeiro podia se orgulhar de 
manter, em meados do século XVIII, o comércio exterior mais volumoso 
dentre todos os outros portos da colônia.”156 

 

Márcio Santos sintetiza muito bem o impacto provocado pelo Caminho 

Novo na estrutura colonial: 

 

“Consolidado, por fim, este novo caminho, uma poderosa transformação 
econômica e política se operou. A cidade do Rio de Janeiro passou a 
centralizar a rota de povoamento, abastecimento e circulação mineral da 
região aurífera, suplantando os núcleos urbanos paulistas e a Bahia como 
centro distribuidor de pessoas e mercadorias para a capitania das Minas 
Gerais e como porto de escoamento do ouro.”157 

 

 

 

 

 

 
                                                           
156 SIMONSEN, Roberto. C. História Econômica do Brasil. 5 ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1967, p. 362, apud SANTOS, op. cit. 

157 SANTOS, op. cit., p. 92. 
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3.3 O Caminhos dos Diamantes  

 

 

Caminho dos Diamantes. (Fonte: SANTOS, Márcio. As Estradas Reais: introdução ao estudo dos 
caminhos do ouro e do diamante no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Estrada Real, 2001) 
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Há poucas referências historiográficas sobre o caminho que dava acesso ao 

chamado Distrito Diamantino, que compreendia a demarcação oficial, feita pela 

administração colonial, das terras onde se encontravam os diamantes, diferenciando-as 

das demais áreas de mineração.  

Esta carência é suprida, em parte, pelos relatos de viajantes naturalistas do 

século XIX que, cada um à sua maneira, de acordo com o contexto intelectual em que se 

inseriam, nos legaram descrições que contribuem para reconstruir essa paisagem. É 

interessante, por exemplo, perceber as diferentes impressões acerca da região 

diamantífera através da comparação dos relatos de Johann B. von Spix e Carl. F. P. von 

Martius com os textos escritos por Richard Burton. Ao transitarem pelas estradas de 

Minas na sua viagem de Vila Rica ao Distrito Diamantino, Spix e Martius apontaram 

suas impressões e construíram a paisagem seguindo os princípios característicos do 

século das luzes. Descreveram, admirados, um cenário romântico, aprazível:  

 

“Na região em que cavalgávamos agora, parecia que todas essas formas se 
houvessem harmonizado num todo encantador. Os outeiros e vales 
serpeantes, interrompidos por montanhas isoladas, são bordados, ao longo do 
sopé delas, e nos vales, animados por claros regatos com mata de folhagem 
densa de árvores sempre virentes; junto das encostas estendem-se contínuos 
campos verdes, interrompidos por moitas de arbustos de toda espécie, e sobre 
as lombadas pouco inclinadas expandem-se as mais bonitas campinas, nas 
quais estão distribuídas liliáceas, moitas baixas de arbustos e arvorezinhas 
isoladas, enfeitadas com variegadas flores, de modo tão encantador, que se 
caminha por meio delas, como se fosse num parque artisticamente 
planejado.”158. 

 

Em contraposição à idílica descrição de Spix e Martius, Richard Burton, 

caracteriza o caminho que liga Sabará ao Distrito Diamantino como se lê abaixo: 

 

“O caminho corre sobre cristas e em torno dos flancos do familiar terreno dos 
campos, cuja superfície é arenosa, encascalhada ou seixosa, com pedras 
soltas dispersas, coberta de vegetação enfezada, cerrados, capões e matas, ou 

                                                           
158 SPIX, Johann B. von & MARTIUS, Carl. F. P. von. Viagem pelo Brasil – 1817/1820. Belo Horizonte: 
Itatiaia, 1981, p. 27. 
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florestas anãs, isenta de vegetação rasteira, como as encantadoras florestas da 
França.”159 

 

Chegando à região diamantífera Burton continua seu relato: 

 

“À direita, em uma depressão chata e verde, junto à margem do Ribeirão do 
Tigre, outro afluente do Paraúna, havia casas e pequenas roças; na encosta do 
morro, uma alta cruz negra em uma base nova e um cemitério construído há 
pouco e já em atividade. Em torno, estendia-se uma espécie de prado, alto e 
sujeito à ventania, como provavam as bromélias raquíticas e as velóseas 
enfezadas; o capim era espesso, mas escuro na parte de cima e de um verde 
metálico embaixo, dando a impressão de bom pasto. (...) As queimadas 
tornam o céu sem brilho e a fumaça produz o efeito de uma nuvem, 
obstruindo a luz solar, e, em certos lugares, lançando uma sombra no chão; 
abençoamos essa sombra protetora. Nosso destino, Gouveia, ficava longe, a 
nordeste; estávamos agora a meio caminho, e a estrada se desenrolava diante 
de nossos olhos, uma fita marrom avermelhada cortando a vegetação 
queimada pelo sol.”160 

 

Com se vê, as percepções são bastante diferentes. Enquanto Spix e Martius 

ressaltam a beleza local aos seus olhos, Burton, na sua viagem até Diamantina, que ele 

chama de “uma localidade em um buraco”161, destaca aspectos “trágicos” da paisagem, 

como ele mesmo sintetiza neste outro trecho: “(...) por toda parte, estampa-se a imagem 

da desordem e da aridez.”162 

Dessa maneira, como coloca a pesquisadora Vanessa Linke, a paisagem do 

antigo Distrito Diamantino foi e vem sendo “(re)construída a cada observação, a cada 

crítica, a cada percurso”163. Seguindo os passos dos naturalistas o Caminho dos 

Diamantes recebeu geógrafos, arqueólogos e historiadores, entre outros cientistas 

estimulados pelo vasto campo de pesquisa a que essa via dá acesso. Tão vasto que as 

                                                           
159 BURTON, Richard. Viagem de canoa de Sabará ao Oceano Atlântico. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 
1977, p. 72. 
 
160 BURTON, op. cit., p. 79. 
 
161 BURTON, op. cit., p. 82. 
 
162 BURTON, op.cit., p. 76.  
 
163 LINKE SÁLVIO, Vanessa; LIMA, Cláudio; LAGE, Daniela; Valente, Polyana. “Diamantina 
Rupestre: percepções e construções da paisagem em uma abordagem histórica, geográfica e arqueológica 
na região do antigo Distrito Diamantino”. Revista FUNADESP ano 1, n°1, jan. 2006, p. 169.  
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publicações ainda são insuficientes para dar conta de milênios de uma riquíssima 

história natural e humana acontecida ali.  

A escassez de estudos históricos voltados especificamente para o Caminho 

dos Diamantes talvez possa ser explicado, pelo caráter “regionalista” da via, como 

coloca Márcio Santos. Para ele, esse caminho teria uma amplitude e uma importância 

apenas regional, pois ligava Vila Rica (atual Ouro Preto), maior núcleo urbano da 

Capitania das Minas Gerais, a um de seus distritos – o arraial do Tijuco (Diamantina). 

Ou seja, ligava centros de uma mesma capitania, em contraposição aos outros caminhos 

coloniais que se constituíram sobre uma base territorial extensa, abarcando toda a região 

centro-sul do território colonial brasileiro, conectando, a partir da região mineradora, 

pelo menos três outros importantes centros urbanos – Rio de Janeiro, Salvador e as vilas 

paulistas164.  

Ainda assim, com a exploração dos diamantes na região do Serro Frio e do 

Tijuco essa estrada ganhou destaque no contexto dos caminhos e da história colonial. À 

época o Caminho Novo já constituía a principal via de escoamento das riquezas 

minerais subtraídas da colônia, uma vez que este levava ao porto do Rio de Janeiro, de 

onde o ouro e as pedras preciosas eram mandados à Europa. O Caminho dos Diamantes 

teria se tornado “uma ‘via subsidiária’ do Caminho Novo, continuando o seu traçado 

para ligar Vila Rica à região aurífera e diamantífera do Serro Frio e do Tijuco. Três 

pontos de convergência teriam passado, dessa forma, a orientar o longo caminho daí 

resultante: Rio de Janeiro, Vila Rica e o Tijuco.”165 

                                                           
164 Esse tipo de situação também ocorria entre os caminhos reais da América Hispânica, como mostra 
Gonzáles: “Observando la red de caminos reales en América, parece que existan dos tipos dentro de esta 
denominación. Unos de muchísima longitud, como el Camino Real de Tierra Adentro, desde la ciudad de 
México hasta Santa Fe del Nuevo México, el Camino Real de Chiapas desde México a Guatemala o el 
camino Real de Lima a Venezuela, cuya función como integradores del territorio es obvia. Y otros más 
cortos pero que abren uma vía de comunicación imprescindible o soportan un tráfico fundamental. Por 
ejemplo, los caminos reales de Veracruz y Acapulco.” (GONZÁLES, María Luisa Pérez. “Los caminos 
reales de América en la legislación y en la historia”. Anuario de Estudios Americanos Tomo LVIII, 1. 
Universidad de Sevilla, 2001, p. 48). Mesmo assim, os caminhos mais curtos ou que atendiam a regiões 
muito específicas não perdem a “qualidade real”, uma vez que, como dito, o que os distinguia dos demais 
era a incidência do direito real de domínio e fiscalização. 
 
165 SANTOS, Márcio. As Estradas Reais: introdução ao estudo dos caminhos do ouro e do diamante no 
Brasil. Belo Horizonte: Ed. Estrada Real, 2001, p. 111. 
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Segundo Santos, as primeiras notícias da descoberta de diamantes na região 

são de 1714, na lavra de um faiscador localizada junto à serra da Lapa e também no 

córrego do Mosquito, regiões do arraial do Tijuco. Até então a comarca do Serro Frio 

vivera da mineração de ouro e os descobertos das “pedrinhas brancas” foram mantidos 

em segredo. O próprio Governador e Capitão Geral da Capitania de Minas Gerais, Dom 

Lourenço de Almeida, teria acobertado a situação, escondendo da coroa a existência dos 

diamantes no Tijuco. Essa atitude foi severamente censurada por ofício do Rei166 que, 

após a confirmação da descoberta, promulgou, por decreto, a partir de 1730, uma longa 

série de regimentos que instituíam pesadas taxas e impostos sobre a mineração, 

procurando também regulamentar a vida cotidiana na região167.  

Em 1734 foi criada a Intendência dos Diamantes, sediada no arraial do 

Tijuco e controlada por um intendente que tinha grande autonomia tanto em relação aos 

poderes do governador da capitania, quanto aos do vice-rei da Bahia. As terras 

diamantíferas foram demarcadas e denominadas “Distrito Diamantino”, sendo este 

estendido sempre que se descobriam novos veios de diamantes em terras fora da 

demarcação, de modo a incluí-las. Todo o vale do Jequitinhonha estava na área de 

jurisdição da intendência, sendo policiado por patrulhas militares e marcado por 

registros instalados em pontos estratégicos. À mais leve suspeita por parte do 

contratador de que alguém estivesse minerando ou comercializando diamantes sem 

autorização oficial poderia se seguir a sua expulsão do distrito.  

A imposição de normas asfixiantes sobre o Distrito Diamantino visava 

controlar o fluxo de pessoas, impedir a extração e comércio ilegal das pedras preciosas e 

mesmo limitar a produção dos diamantes com o objetivo de aumentar o valor das pedras 

na Europa.  

 

“É possível que as severas restrições metropolitanas à imigração para a zona 
diamantífera e à sua expansão econômica tenham interferido decisivamente 
na circulação pelo caminho para o Distrito Diamantino. Durante o século 
XVIII, a ocupação humana no distrito foi desencorajada e mesmo restringida, 
o que levou a número relativamente baixo de habitantes, se comparado aos 

                                                           
166 O ofício está transcrito em SANTOS, op. cit., p. 103-104. 
 
167 Ver SANTOS, op. cit., p. 102- 114. 
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demais núcleos urbanos da capitania. O controle sobre a circulação mercantil 
pela via, certamente o mais severo da colônia no auge da extração 
diamantífera, também deve ter contribuído para torná-la menos utilizada que 
os demais caminhos coloniais da região das minas.”168 

 

A atuação repressora da administração colonial certamente influenciou para 

manter o baixo índice de povoamento da região até, pelo menos, a década de 1750, 

como mostra o relato de um cronista anônimo: 

 

“(...) em toda a comarca [do Serro Frio], que é muita parte grande e 
despovoada, têm algumas lavras, em que se acham alguns arraiais, 
principalmente na freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro, 
em distância de três dias de viagem antes de chegar à vila [do Príncipe], mas 
por diverso caminho para a parte de leste do caminho que vai direto à vila. 
Tem mais o arraial da Senhora do Pilar, de pouca gente, o arraial dos 
Córregos, também pequeno, a Tapera e Itapanhoacanga, também pequenos, e 
todos da dita freguesia da Conceição. Tem mais, indo do Sabará para o 
Tijuco, e daí para a vila, o arraial da Paraúna, o da Gouveia, o do Milho 
Verde, o de São Gonçalo, todos pequenos (...)”169 

 

Entretanto, mesmo com todas as restrições oficiais, os descobertos sempre 

atraíam aventureiros, estimulando a migração, os assentamentos e iniciando processos 

de urbanização nos locais onde ocorriam. É o que revela o seguinte trecho de 

documento datado de 1750:  

 

“Antônio Soares deu maior salto, mais comprida e laboriosa diligência à 
parte do norte, que chegou ao Serro do Frio – nome que os portugueses 
traduziram em língua própria, sendo que na gentílica é Ivituruí, que quer 
dizer Serro do Frio, aludindo ao muito e regelado frio que faz pelo cume 
daquela serra, com frigidíssimos ventos pelo seu dilatado cume, por onde 
passa o caminho que hoje serve e então servia aos gentios e sertanistas 
(...) – e descobriu ouro com grande conta, para onde concorreu grande 
parte do povo desacomodado, povoando-o e pondo-o cultivado como 

                                                           
168 SANTOS, op. cit. p. 112-113. 
 
169 Anônimo, “História da Vila do Príncipe e do modo de lavrar os diamantes e de extrair o cascalho”. In 
Códice Costa Matoso, Coord. Luciano R. A. Figueiredo e Maria Verônica Campos. Estudo Crítico 
Luciano R. A. Figueiredo. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos Históricos, 1999, 
p. 849. 
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está, e hoje com maiores haveres e ínclitas opulências de finíssimos e 
preciosíssimos diamantes (...).”170 

 

O testemunho de Bento Fernandes Furtado extraído do Códice Matoso, além 

de aludir ao processo de colonização da região, menciona ainda, explicitamente, as 

raízes indígenas do caminho usado para chegar ao Distrito Diamantino, não deixando 

dúvidas quanto à sua procedência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
170 FURTADO, Bento Fernandes. “Notícias dos primeiros descobrimentos das primeiras minas de ouro 
pertencentes a estas Minas Gerais, pessoas mais assinaladas nestes empregos e dos mais memoráveis 
casos acontecidos desde os seus princípios”. Minas Gerais; ca. 1750. In Códice Costa Matoso. Op. cit., p. 
184.    
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3.4 “Índios coloniais” 

Nem toda expansão territorial resulta em colonização. Uma colônia expressa 

a instalação e internalização do agente externo colonizador, que passa a atuar como 

elemento de estruturação interna daquela localidade.  

Para que a colonização ocorra de fato é necessário que aconteça todo um 

processo de conquista que se objetiva na submissão das populações encontradas no 

território invadido; na subordinação dos poderes eventualmente defrontados; na 

apropriação dos lugares que, no caso brasileiro se deu pela expropriação, ou seja, pela 

subtração de um território milenarmente ocupado por povos indígenas; na efetivação da 

ocupação do espaço pelos colonos; e na criação de uma nova estrutura articulada com os 

interesses da expansão nas terras incorporadas ao patrimônio da sociedade que se 

expande (centro difusor da colonização). Enfim, é preciso que ocorra uma série de 

situações que configuram o sucesso de um processo crescente de dominação171. 

Logicamente tal processo quase nunca se dá de maneira natural, pacífica, como assevera 

Antonio C. Robert Moraes: 

 

“A necessidade de estruturas militares de apoio à colonização emerge em 
todas as situações, sendo portanto elemento comum a qualquer processo 
colonial. Há um componente de violência que acompanha de forma 
inelutável a apropriação de novas terras quando estas possuem habitantes 
autóctones, pois eles devem ser submetidos ao novo poder que se instala.”172 

 

A existência de diversas sociedades indígenas territorializadas na região das 

minas representava um paradoxo para o processo de colonização: criava obstáculos à 

ocupação das terras, mas, ao mesmo tempo, facultava aos colonizadores informações 

fundamentais para a sobrevivência no sertão, especialmente sobre fontes de alimento, 

drogas utilizadas na medicina e sobre a geografia local. Aqui inclui-se o conhecimento 

das trilhas e caminhos que cortavam o território. Sobre esse fato diz Sérgio Buarque de 

Holanda:  

                                                           
171 MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e História no Brasil. São Paulo: Annablume, 2005. 
 
172 MORAES, op. cit., p. 64. 
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“Da existência efetiva dessas vias já com caráter mais ou menos permanente, 
antes de iniciar-se a colonização, nada autoriza a duvidar. E ainda hoje, o 
traçado de muitas estradas de ferro parece concordar, no essencial, com os 
velhos caminhos de índios e bandeirantes, sinal de que sua localização não 
seria caprichosa.”173 

 

Assim, pode-se afirmar que a orientação indígena foi fundamental para 

direcionar a construção da trama viária de caminhos que se consolidaram no período 

colonial e mesmo para a localização de propriedades rurais e implantação de núcleos 

urbanos. Este fato está muito bem ilustrado nos trechos de duas obras diferentes de 

Sérgio Buarque de Holanda, que vale pena transcrever:  

 

“Embora acolhendo com devida reserva tais precisões, pode-se admitir, no 
entanto, que os índios se utilizassem continuamente de determinados 
caminhos e até mesmo que os adaptassem às necessidades de um trânsito 
freqüente. Afirma-se dos Carijós do Guairá, que chegavam a semear em suas 
estradas certa variedade de gramínea, capaz de impedir o desenvolvimento 
das macegas e, assim, de evitar qualquer obstrução. Há, ainda hoje, veredas 
indígenas de muito trânsito, onde se deparam, aqui e ali, instrumentos de 
cozinhar e moquear, canoas, choças, redes, cabaças de apanhar água; tudo 
rigorosamente previsto para as conveniências de um constante percurso. A 
presença de tais petrechos faz supor, naturalmente, cuidadosa escolha do 
local – sítios onde existam rios piscosos, ou lagrimais, ou barreiros que 
atraem a caça. Vários desses lugares privilegiados serviriam, com o tempo 
para neles se estabelecerem pousos reiúnos, de onde sairiam depois alguns 
povoados prósperos.”174 

 

”Será sem dúvida excessivo imaginar-se um traçado inteiramente fixo para as 
trilhas de índios usadas depois pelos bandeirantes. É bem conhecida a 
instabilidade de algumas dessas primitivas vias de comunicação, sobretudo 
quando surgia uma interrupção mais ou menos prolongada no seu uso. 
Assim, cada viagem tomaria, de certo modo a aparência de uma exploração 
nova, de um novo trabalho de engenharia. Todavia, a escolha cuidadosa, 
pelos indígenas, dos lugares mais apropriados ao trânsito, preservava ao 
menos a direção geral do traçado e garantia, nos lugares acidentados, a 
passagem obrigatória por determinados sítios, que serviam de baliza ao longo 
trajeto. 

A pouca largura desses caminhos, que se adaptavam particularmente ao 
sistema de marcha característico dos índios, não constituiu sério obstáculo a 
que fossem mais tarde utilizados pelos adventícios. O que sucedeu em outros 

                                                           
173 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 
26. 

174 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções. Brasiliense: São Paulo. 1990, p. 17-18. 
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lugares da América, onde as picadas abertas pelos naturais da terra serviam 
mais tarde aos europeus, permitindo sua expansão através do continente 
ocorreu igualmente, e em maior escala, entre nós. Há testemunhos desse 
aproveitamento e é significativo que em textos coloniais a presença de 
alguma trilha indígena se presta, não raro, para determinar a localização de 
datas de terras. Assim o caminho dos guaianás, que em fins do século XVI 
servira a Martim de Sá em sua expedição às regiões correspondentes ao sul, 
ou antes, ao sudeste do atual território de Minas Gerais, é o mesmo que, mais 
de três decênios depois, ainda constituía ponto de referência numa petição de 
sesmaria apresentada por Miguel Aires Maldonado e filhos (...)”175 

 

A evolução do trânsito e o processo de melhoramento dos caminhos 

coloniais também são brilhantemente descritos pelo historiador: 

 

A marcha em fileira simples, usual até nossos dias entre caipiras, seria 
inevitável nessas primeiras veredas, em regra pouco melhores do que 
carreiros de anta. O costume, tradicional entre os naturais do país, tinha a 
vantagem de proporcionar maior segurança ao viajante em lugares perigosos 
e infestados de gentio brabo. Salvo nos casos excepcionais, como o famoso 
Piabiru ou Caminho de São Tomé, no Guairá, que, com seus oito palmos de 
largo, não era, nisto, inferior a algumas ruas principais da Lisboa 
quinhentista, tais veredas dificilmente permitiam em toda a sua largura mais 
de uma pessoa ao mesmo tempo. É possível dizer-se que aqui, como no resto 
do Brasil, e em quase todo o continente, a América do Norte inclusive, o 
primeiro progresso real sobre as velhas trilhas indígenas só foi 
definitivamente alcançado com a introdução em grande escala dos animais de 
transporte. Em São Paulo, particularmente, com as primeiras tropas de 
muares. Quebrando e varrendo a galharia por entre brenhas espessas, as 
bruacas ou surrões que pendiam a cada lado do animal serviam para ampliar 
as passagens. Novo progresso surgiria mais tarde com a introdução dos 
veículos de roda para jornadas mais extensas. Pode-se ter idéia de como foi 
lento esse progresso(...)”176 

 

Observando o caso da consolidação dos caminhos reais e sua importância 

para o avanço da fronteira colonial pode-se afirmar, com Renato Venâncio, que “foi 

através da combinação da destruição e da assimilação do mundo indígena que Minas 

                                                           
175 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 
33-34. 

176 HOLANDA, op. cit., p. 26. 
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veio à luz”177, ou seja, as fronteiras da Minas colonial constituíam limites móveis, 

resultantes da derrota/assimilação de povos indígenas de várias etnias. 

Antes da colonização europeia cada uma dessas centenas de tribos indígenas 

também tinha suas próprias fronteiras. As fronteiras tribais eram variáveis, porém, no 

mais das vezes definidas geograficamente e bem conhecidas por todos seus membros. 

Constituíam limites entre grupos guerreiros quase sempre hostis, sendo também linhas 

de demarcação até onde iam as incursões de caça ou onde podia se realizar o ciclo de 

coleta anual de cada tribo.  

Esses grupos tradicionalmente viviam em intensa movimentação e, muitas 

vezes, chocavam-se uns contra os outros, nas “guerras indígenas”178, criando novas 

correntes migratórias.  

As fontes são imprecisas quanto ao número de etnias que ocupavam Minas 

no período colonial e as estimativas tornam-se ainda mais duvidosas devido à 

intensificação das migrações a partir da ação colonizatória, que provocou o 

deslocamento de grupos provenientes do litoral, em processo de ocupação pelos 

portugueses. Já no século XVI, o início da pressão exercida pelos bandeirantes em 

busca de escravos forçou novas migrações indígenas para a área. Partindo desses fatos é 

possível perceber a especificidade do processo de colonização de Minas Gerais: a 

crescente movimentação dos grupos indígenas intensificou a atividade guerreira entre 

eles, e precedeu a chegada dos colonos. “E o português vai utilizar bastante esta índole 

guerreira e a hostilidade intertribal em suas estratégias de conquista”179, nos lembra, 

oportunamente, Antonio Carlos Robert Moraes. Assim, toda uma organização cultural, 

                                                           
177 VENÂNCIO, Renato Pinto. “Antes das Minas: Fronteiras coloniais e populações indígenas”. In: 
RESENDE, Maria Efigênia L. de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais. As Minas 
Setecentistas. Belo Horizonte: autêntica, 2007. v.1, p 88. 

178 É preciso destacar que algumas pesquisas antropológicas minimizam o papel do avanço sobre 
territórios alheios como causa das guerras entre grupos indígenas detentores desses territórios. Segundo 
esta corrente de pensamento, as sociedades indígenas se caracterizavam como “sociedades-para-a-
guerra”, ou seja, as guerras constituíam, curiosamente, um elemento estruturante das relações intra e 
extra-grupais, cujo motor principal seria a vingança e captura de prisioneiros e a manutenção do status de 
guerreiro atribuído às lideranças em torno das quais se formavam os grupos. Ver: KOSHIBA, Luiz. O 
índio e a conquista portuguesa. São Paulo: Atual, 1994. FAUSTO, Carlos. Os Índios antes do Brasil. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000, p. 79. 
 
179 MORAES, Antonio Carlos Robert. Bases da formação territorial do Brasil: o território colonial 
brasileiro no ‘longo’ século XVI. São Paulo: HUCITEC, 2000, p. 295. 
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social e espacial milenar indígena sofreu intensos processos de mudança para dar lugar 

a uma nova situação que, no entanto, dependia desse alicerce indígena. 

É difícil delimitar o “primeiro espaço mineiro”. Essa Minas em formação 

era conhecida por nomes genéricos180 como “Sertão do São Francisco”, do Rio Grande, 

dos Cataguases181, dos Guaiases, dos Araxás... Como visto, bem antes da Capitania de 

Minas emergir como unidade administrativa autônoma seu território foi explorado em 

diversas direções pelos colonizadores, e já a partir do século XVII as “guerras 

indígenas” conviveram com “guerras coloniais” levadas a cabo principalmente nos dois 

eixos centrais de penetração na região mineira: grosso modo, as campanhas que partiam 

do nordeste, vindas da Bahia e do sul, saindo de São Paulo. Inicialmente as expedições 

correspondiam às necessidades de escravos em ambas as regiões. A população indígena 

era, aos olhos dos colonos, uma riqueza natural, um “insumo” a ser apropriado, 

“domado” e usado como mão-de-obra. No entanto, a expansão das fazendas de gado no 

sertão mineiro mudou o perfil do eixo norte de penetração. O objetivo dos colonos não 

era mais escravizar índios, mas conquistar terras. A expansão da pecuária extensiva 

dependia da conquista de espaço. Ao mesmo tempo, o gado era presa fácil de ser 

abatida e usada na alimentação, situação que agravou os choques entre colonos e 

                                                           
180 Diogo de Vasconcelos trata dessa questão da seguinte maneira: “Denominação geral, que se desse ao 
território, nenhuma houve; eis que denominações gerais também faltaram; e nem os índios demoravam-se 
nas regiões o tempo necessário para perpetuarem o nome de seus efêmeros reinos. Entretanto, como a 
parte mais conhecida foi a limítrofe de São Paulo e pertencia à nação dos cataguá, o nome deles 
generalizou-se para todo o sertão ao norte da Mantiqueira, e sem limites apontados sobre o interior do 
continente. O nome Cataguá dado a princípio ao sertão serviu até 1710 para designar também as minas 
dos Cataguases, inclusive o distrito das Minas Gerais. Antonil, no capítulo ‘Primeiro Descobridor’, diz: 
‘Há poucos anos que se começaram a descobrir as Minas Gerais dos Cataguases’. E no da ‘Abundância 
de Ouro’, diz: ‘Das Minas Gerais dos Cataguases as melhores e de mais rendimento foram até agora, as 
do Ribeiro de Ouro Preto; as do Ribeiro de N. S. do Carmo; e as do Ribeiro de Bento Rodrigues. Também 
o Rio das Velhas é abundante.’ Por estas citações vemos que não houve distinção alguma de distritos para 
a denominação geral do país. Com o povoamento, o âmbito de Ouro Preto, Mariana e Sabará chamou-se 
Distrito do Ouro, a fim de se não confundir com os demais distritos de outros produtos, como foi o dos 
diamantes, e o dos couros, nome este que se dava à região pastoril. Em conseqüência dos conflitos e 
discórdias de paulistas e emboabas, o governo régio destacou da capitania do Rio os distritos de São 
Paulo e Minas para formarem uma nova capitania (alvará de 9 de novembro de 1709).” 
VASCONCELOS, Diogo de. História antiga de Minas Gerais. 3ª Ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974, p. 
138-140. 

181 Cataguases ou cataguás são termos genéricos utilizados pelos conquistadores para se referirem às 
“perigosas” e desconhecidas tribos estabelecidas nos vales dos rios Grande e das Velhas. Em comum 
essas tribos tinham a descendência e a língua do tronco Gê. Eram chamados genericamente de “tapuias” 
pelos tupis-guaranis, como a todos os outros povos majoritariamente habitantes do interior da colônia, 
que não compartilhavam do seu tronco linguístico. As terras habitadas por estes grupos indígenas bravios 
foram chamadas pelos paulistas de “sertão dos cataguás” e, com os descobertos, de “minas dos 
Cataguases”, tornando-se estas expressões muito comuns para os cronistas da época. O mesmo se aplica 
aos outros nomes de tribos associadas aos territórios por elas habitados, como os Guaiases e Araxás.  
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indígenas. Inicia-se, assim, um longo processo de guerras de extermínio aos índios do 

sertão.  

No século XVII, se configuraram, portanto, formas de contato com o mundo 

indígena, que oscilaram entre escravização e extermínio182. Em fins deste século, com a 

descoberta das lavras de ouro, iniciou-se a colonização efetiva do território mineiro. A 

partir do século XVIII as possibilidades de migração diminuíram e os grupos indígenas 

encontraram-se constrangidos entre núcleos populacionais baianos, norte-fluminenses, 

capixabas e do interior mineiro. Para regulamentar a relação dos colonos com os 

indígenas foram então publicadas ordens reais que estabeleceram o mecanismo da 

administração – sistema que era usado para burlar a legislação que proibia a 

escravização indígena e dissimulava a situação de escravização sofrida, na prática, por 

grande parte dos índios que viviam nos territórios coloniais. Sob o regime da 

administração, os índios aprisionados pelas expedições, desterrados de suas aldeias, e 

considerados “incapazes”, passavam a viver nos núcleos urbanos sob a custódia de seus 

administradores – colonos que assumiam a “missão” de ensinar a doutrina cristã e 

integrar os indígenas à sociedade colonial. Nessas condições, os curadores particulares 

podiam exercer total controle sobre os índios administrados, sem que isso pudesse ser 

caracterizado como escravidão. Daí, a possibilidade de vir a ser um administrador de 

índios virou um bom negócio e acabou estimulando novas expedições de captura.  

Mesmo Diogo de Vasconcelos, apesar da reserva com que sua obra é 

acolhida entre os historiadores e da sua ótica europeia (etnocêntrica) de narrativa 

histórica, no capítulo intitulado “Desaparecimento” da sua História Antiga de Minas 

Gerais, vol1, reconhece a delicada situação do indígena na Minas Colonial:  

 

“Escusado é dizer que a máxima parte das tribos tupi foram as primeiras que 
desapareceram. As nações organizadas resistiram mais tempo. Dos ferozes 

                                                           
182 Quando falo em processo de extermínio me refiro ao extermínio voluntário, que se dava através do 
assassinato de indígenas pelos colonos. Mas é preciso lembrar que a propagação de doenças transmitidas 
pelos europeus, para as quais os índios não apresentavam defesas imunológicas também contribuiu 
decisivamente para sua mortandade em massa. É impossível quantificar a extensão do despovoamento 
provocado por essas situações em conjunto. “Quaisquer que tenham sido os dados reais, não pode haver 
dúvida de que ocorreu uma tragédia demográfica de grande magnitude”, conforme afirma HEMMING, 
John. “Os índios e a fronteira no Brasil colonial”. In: BETHELL Leslie (org.). História da América 
Latina: América Latina colonial, 2ª ed. São Paulo: Edusp, 1998, vol. 2, p. 423-469.  
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restam os botocudos, a família decadente dos aimorés, e os puchichá em 
pequeno número. A varíola nas tribos foi o princípio mais violento do exício.  

Extinguiram-se os índios, é certo, mas por diversas causas. Tirados da 
liberdade para a escravidão, do ócio para os trabalhos forçados, da incúria 
para as obrigações, da ignávia para a catequese, degeneraram de forças e 
sucumbiram à nostalgia. É pura verdade que a vida civil iniciou os selvagens 
na prostituição e nos abusos do álcool. Os vícios fizeram o que as moléstias 
não completaram.”183 

 

O autor diz que nunca teria havido, de fato, escravidão em Minas – 

afirmação baseada no regimento de 18 de agosto de 1618, reiterado em outras leis e 

alvarás, que “mandava repartir os índios pelos mineiros, como livres, ganhando salário e 

com direito a tratamento regular, ao vestiário e à educação”184. Contudo sabemos que 

um historiador deve tomar cuidado com as interpretações literais de documentos que 

podem mascarar uma realidade muito diferente. As fontes documentais citadas por 

Vasconcelos na verdade se referiam justamente à instituição da administração indígena, 

e ele próprio matiza a questão, reconhecendo logo a seguir: “Se os escravos, porém, ao 

menos custavam dinheiro, óbvio é que os infelizes administrados, contudo, ficavam 

mais expostos à morte pelo abandono”185. Ou seja, falando claramente, a administração 

podia ser “pior” que a escravidão, pois havia um cuidado mínimo com a manutenção 

dos escravos, que eram caros quando adquiridos, o que não se dava com os 

administrados. 

Por fim é muito importante destacar que, ao contrário do que Vasconcelos e 

toda uma linha historiográfica “europeizada” deixa explícito nas suas obras, apesar de 

todas as violências impostas aos índios, eles não se extinguiram na Minas colonial. O 

tão falado genocídio indígena é uma chave de entendimento totalmente equivocada para 

explicar a “ausência” dos índios nesta fase da história de Minas.  

Outros autores, mais cautelosos, mas não menos desinformados, chegaram a 

falar num “silêncio das fontes” sobre a situação dos índios à época da fundação dos 

                                                           
183 VASCONCELOS, Diogo de. História antiga de Minas Gerais. 3ª Ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974, 
p. 136-137. 

184 VASCONCELOS, op. cit., p. 137. 

185 VASCONCELOS, op. cit., p. 137. 
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arraiais e vilas em Minas sugerindo, implicitamente, o seu desaparecimento, o que não 

corresponde à realidade.  

Nem tampouco a caracterização dos indígenas remanescentes seguiria o 

perfil traçado por John Hemming, aqui transcrito: 

 

“No final do período colonial, os poucos índios que viviam sob o domínio 
português eram criaturas patéticas no extrato mais baixo da sociedade, meio 
aculturados, despojados da maioria das suas tradições e orgulho tribal, mas 
totalmente incapazes de adaptar-se aos costumes europeus ou de 
compreender qualquer dos pontos mais refinados da civilização européia. 
Aquelas tribos que resolveram retira-se para o interior antes do avanço dos 
portugueses, para evitar a destruição ou a absorção pelo Brasil português, não 
eram mais que uma vaga ameaça numa fronteira distante.”186 

 

Uma mudança na inquirição e na percepção das informações contidas nos 

documentos mostra que a realidade dos “índios coloniais” era bem outra. Os processos 

de acomodação da fronteira traçaram sim limites entre as sociedades indígenas e 

colonial, limites estes, contudo, bastante fluidos. E é nesse “espaço intersticial” que os 

indígenas reafirmavam sua resistência. 

 Publicações recentes de historiadores e outros pesquisadores187 mostram 

que os contatos entre colonos e indígenas continuaram ocorrendo ao longo de todo 

período colonial, tanto nas vilas em construção como no sertão de Minas e, nesse 

processo, os indígenas lançaram mão de todos os recursos para resistirem, tanto física 

como culturalmente. Eles não se portaram como vítimas de uma situação de 

colonização, como mostram, de maneira muito distorcida algumas publicações, mas 

                                                           
186 HEMMING, John. Os índios e a fronteira no Brasil colonial. In: BETHELL Leslie (org.). História da 
América Latina: América Latina colonial, 2ª ed. São Paulo: Edusp, 1998, vol. 2, p. 469. 

187 Ver: ESPINDOLA, Haruf Salmen. Sertão do Rio Doce. Bauru: Edusc, 2005. RESENDE, Maria 
Leônia Chaves de. “Minas dos Cataguases: Entradas e Bandeiras nos sertões do Eldorado”. Varia 
Historia. Belo Horizonte: UFMG - Departamento de História, Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, v. 33, 2005, p. 186-202. RESENDE, Maria Leônia Chaves de. “‘Brasis coloniales’: índios e 
mestiços nas Minas Gerais Setecentistas”. In: RESENDE, M. E. e VILLALTA, L. C. As Minas 
Setecentistas. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. v. 1, p 221-251. LANGFUR, Hal e RESENDE, Maria 
Leônia Chaves de. “Minas Expansionista, Minas mestiça: a resistência dos índios em Minas Gerais do 
século do ouro”. Anais de História do Além-Mar. Lisboa, n.9, 2008. p. 78-103. MORAES, Antonio 
Carlos Robert. As bases da formação territorial do Brasil: o território colonial brasileiro no ‘longo’ 
século XVI. São Paulo: HUCITEC, 2000. MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e História no 
Brasil. São Paulo: Annablume, 2005. 
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constituíram sim agentes da sua própria história quando não aceitavam a dominação e 

guerreavam contra os colonizadores e mesmo quando, à força ou espontaneamente, se 

uniram a estes últimos, passando a viver imersos na sociedade colonial.  

Um “índio colonial” não deixa de ser índio. Há relatos de inúmeras 

situações de resistência cultural indígena no seio da sociedade colonial. Muitas vezes os 

índios chegaram a acionar os próprios mecanismos judiciais coloniais para garantir seus 

direitos e mesmo a mestiçagem tornou-se um recurso de resistência, quando eram 

transmitidos às novas gerações elementos culturais indígenas. Não se pode esquecer o 

fato de que, não só em Minas, mas em todo o Brasil, a expansão da fronteira colonial se 

deu pelo avanço de uma população profundamente mestiça, marcada pelo elemento 

indígena. O próprio Diogo de Vasconcelos destaca: 

 

“(...) como a História não transige, antes compensa as grandes dores da 
realidade, é mister não esquecer da fusão dos indígenas no sangue dos 
colonos. Os livros das antigas paróquias registram nos primeiros tempos, de 
1700 a 1715, a proporção de 10 nascimentos legítimos para 100 
ilegítimos.”188 

 

Portanto, esse processo contínuo de contato interétnico resultou em duas 

situações: por um lado na fusão e/ou “apagamento” proposital (logo, não passivo) das 

fronteiras étnicas entre sociedades indígenas e colonial, processo no qual até indígenas 

“puro-sangue”189 se ocultaram sob a nomenclatura de “mestiços” para evitar a 

estigmatização e, por outro lado, na manutenção indiscutível da animosidade e das 

contendas entre colonos e índios, que finalmente eclodiram na “Guerra aos Botocudo”, 

empreendida oficialmente já no contexto do Brasil Imperial.  Deduz-se daí que a relação 

indígena/colono nunca deixou de ser tensa e se inscreveu ao longo de toda a história da 

Minas colonial, ecoando fortemente na posteridade.  

                                                           
188 VASCONCELOS, Diogo de. História antiga de Minas Gerais. 3ª Ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974, 
p. 138 

189 Refiro-me aos filhos de pai e mãe indígena, independentemente da etnia. Na realidade sabemos que, 
em se tratando da raça humana, nunca existiu uma “raça pura”. Mesmo os grupos étnicos evidenciam 
processos de mestiçagem com seus pares mais próximos. 
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De acordo com o trabalho de pesquisa desenvolvido por Maria Leônia C. de 

Resende190, fontes diversas demonstram que os índios na sociedade colonial 

compunham um percentual entre 0,5 e 3,5 % da população. Depois de catequizados e 

batizados com nomes cristãos esses índios passavam a ser tratados como mestiços e 

muitas vezes, como já dito, eles mesmos assumiam essa situação social forjada para 

escapar da discriminação. Contudo, a legislação da época era flácida, permitindo a 

escravização de mestiços, no caso, quando estes procediam de linha matriarcal negra, e 

os colonos se aproveitavam dessas brechas da lei, impingindo a escravidão também 

sobre os indígenas. Quando perceberam essa armadilha arquitetada pelos colonos, os 

índios passaram a acionar a justiça colonial para provar sua identidade indígena e 

reclamar seu direito à condição jurídica de homens livres. Esta deve ter sido a primeira 

situação de ressurgência étnica ocorrida no Brasil, processo contemporaneamente 

chamado de “etnogênese”, no qual os indígenas instrumentalizaram a sua condição 

étnica como mecanismo de luta pelo direito à liberdade, assegurado pela Lei da 

Liberdade de 1755.  

                                                           
190 Ver: RESENDE, Maria Leônia Chaves de. Minas dos Cataguases. “Entradas e Bandeiras nos sertões 
do Eldorado”.Varia História. N° 33. Belo Horizonte: UFMG, janeiro de 2005, p. 186-202. RESENDE, 
Maria Leônia Chaves de. “‘Brasis coloniales’: índios e mestiços nas Minas Gerais Setecentistas”. In: 
RESENDE, M. E. e VILLALTA, L. C. As Minas Setecentistas. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. v. 1, p 
221-251. LANGFUR, Hal e RESENDE, Maria Leônia Chaves de. “Minas Expansionista, Minas mestiça: 
a resistência dos índios em Minas Gerais do século do ouro”. Anais de História do Além-Mar. Lisboa, 
n.9, 2008. p. 78-103. SIQUEIRA, Humberto. “Índios de Minas”. Jornal Estado de Minas, caderno Gerais, 
19 de abril de 2008. A historiadora tem se dedicado especialmente à pesquisa da “inquisição indígena” – 
denúncias contra os índios feitas ao Tribunal do Santo Ofício no Brasil – e também esses estudos 
comprovam a resistência indígena na sociedade colonial, conforme pode ser visto nas seguintes 
publicações: RESENDE, Maria Leônia Chaves de. “Devassas gentílicas: inquisição dos índios coloniais 
nas Minas Gerais do século XVIII”. In: Maria Leônia Chaves de Resende; Sílvia Maria Jardim Brügger. 
(Org.). Caminhos Gerais: Estudos históricos sobre Minas (sec. XVIII - XIX). 1 ed. São João del-Rei: 
Editora da UFSJ, 2005, v. 1, p. 9-47. RESENDE, Maria Leônia Chaves de. “Inquisição indígena em 
Minas Gerais no século XVIII”. Anais Eletrônicos do XV Encontro Regional de História (Anpuh - MG) e 
Cadernos de resumo e programação XV Encontro Regional de História (Anpuh - MG), São João del-Rei. 
UFSJ, 2006. RESENDE, Maria Leônia Chaves de. “Brasil, brasis: Os índios e a inquisição nos tempos de 
Vieira”. Anais do IV Centenário do nascimento do Padre António Vieira: 1608-2008 Congresso 
Internacional - ver, ouvir, falar: o grande teatro do mundo, Lisboa, 2009. RESENDE, Maria Leônia 
Chaves de. “Terra Brasilis: Indios y Mestizos en la Inquisición Portuguesa (siglo XVIII)”. XIII Congreso 
latinoamericano sobre religión y Etnicidad. Dialogo, Ruptura y Mediación en contextos religiosos, 2010, 
Granada: Ed. da Universidad de Granada, 2010. p. 1-20. 
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Diante de tudo isso, conclui Resende: “Não é o silêncio dos documentos que 

explica a ausência dos indígenas na história de Minas Gerais, mas o fato de os 

historiadores não terem reconhecido essa presença no contexto urbano.”191 

Trazer as sociedades indígenas para o centro da reconstrução histórica do 

processo de territorialização de Minas Gerais não representa mera curiosidade ou 

diletantismo. É fazer justiça. Trata-se de reconhecer que, ao lado dos colonos europeus, 

as diversas etnias indígenas que viviam na região desde os primórdios constituíram 

agentes históricos indispensáveis nesse processo. Podemos afirmar que as “primeiras 

fronteiras mineiras não nasceram de decisão administrativa, mas da maior ou menor 

capacidade do mundo indígena resistir ao avanço colonizador”192. Além do mais, a 

própria extensão da fronteira colonial dependeu em grande parte do conhecimento e da 

“estrutura mínima”, previamente construídos pelos indígenas e apropriados pelos 

colonos. As trilhas indígenas que tornaram-se Estradas Reais são uma “encarnação 

geográfica” dessa fusão interétnica, transcultural, na paisagem de Minas.  

E, falando do “caldeirão étnico” que caracterizava a sociedade mineira193 

em torno dos caminhos, embora não seja nosso objeto de estudo nesta pesquisa, cabe 

aqui ainda não esquecer a participação dos escravos negros. Numa segunda fase da 

colonização, estes vão constituir a maior parte da mão-de-obra local, especialmente na 

atividade mineratória (que eles, aliás, já dominavam na sua terra natal, conforme 

assevera Eduardo França Paiva194) e na estruturação física do espaço colonial. Vale a 

pena citar o calçamento de pedras realizado pelos negros em grande trecho do Caminho 

dos Diamantes, que desde então, passou a ser conhecido na região de Diamantina e 

Gouveia como “Caminho dos Escravos”. Este é apenas um exemplo muito interessante 

                                                           
191 Declaração de Maria Leônia C. de Resende, conforme citada em SIQUEIRA, Humberto. Índios de 
Minas. Jornal Estado de Minas, caderno Gerais, 19 de abril de 2008. 
 
192 VENÂNCIO, Renato Pinto. “Antes das Minas: Fronteiras coloniais e populações indígenas”. In: 
RESENDE, Maria Efigênia L. de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais. As Minas 
Setecentistas. Belo Horizonte: autêntica, 2007. v.1, p 100. 
 
193 Ver PAIVA, Eduardo França. Povos das Minas no Século XVIII. Transcrição de palestra e debate do 
Ciclo de Palestras Formação do Povo Mineiro. Belo Horizonte: Cad. Esc. Legisl., v. 11, n.16, 2009, p. 23-
55. 
 
194 PAIVA, Eduardo França. “Bateias, Carumbés, Tabuleiros: mineração africana e mestiçagem no Novo 
Mundo”. In ANASTASIA, Carla M. J. e PAIVA, Eduardo F. (orgs.) O trabalho mestiço: maneiras de 
pensar e formas de viver – séc. XVI a XIX. São Paulo, 2002, p. 187-207.  
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de construção de um espaço, no caso, uma via de passagem, que se transforma de antiga 

trilha indígena em caminho tomado pelo colono “europeu” e estruturado pela força do 

negro. 

 

 

Trecho remanescente do “Caminho dos Escravos” na região de Gouveia, Minas Gerais. Foto: Cristiano 
Lima, 1998. 

 

 

É importante perceber que o contato étnico estabelece, antes de tudo, uma 

dinâmica cultural intergrupal na qual as fronteiras tornam-se permeáveis e os grupos em 

relação se influenciam mutuamente. Nenhum deles sairia ileso do contato. O estudo 

histórico acurado dos contatos intergrupais é capaz de demonstrar um quadro 

inteiramente diferente, no qual a condição atualizada dos grupos seria resultado de uma 

combinação única de antigos elementos “originais” de cada um (que em si mesmos são, 

sem dúvida, complexos) e de influências dos outros195, resultando numa situação 

necessariamente nova para todos. “Nesse sentido, todas as culturas humanas resultam de 

                                                           
195 BOAS, Franz. 1920. In Antropologia Cultural. (Organização e tradução Celso Castro). Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2004. 
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processos de hibridação, já que a própria noção de cultura deve ser considerada um 

sistema dinâmico, cuja existência se deve tanto à criação interna quanto à relação 

externa.”196 

Nessa visão, o contato não leva à aculturação.  

 

“Contrariamente a uma convicção largamente difundida, as relações 
contínuas de longa duração entre grupos étnicos não levam necessariamente 
ao desaparecimento progressivo das diferenças culturais. Frequentemente, ao 
contrário, estas relações são organizadas para manter a diferença cultural. Às 
vezes, elas provocam até a acentuação desta diferença através do jogo da 
defesa (simbólica) das fronteiras de identidade. Entretanto, as ‘fronteiras’ não 
são imutáveis. Para Barth, todas as fronteiras são concebidas como uma 
demarcação social suscetível de ser constantemente renovada pelas trocas.”197 

 

A história da constituição da sociedade colonial brasileira ilustra 

perfeitamente essas ideias, em cada um dos seus menores elementos198. E a história das 

Estradas Reais é um exemplo cabal deste processo de fusão cultural de longa duração, 

de esquecimentos e permanências que atingem todos seus agentes, resultando numa 

nova situação cultural para todos.  

Aqui procurei mostrar que através do estudo das vias consolidadas no 

período colonial podemos apreender toda uma dinâmica administrativa, econômica, 

social e cultural característica da vida na Capitania de Minas Geais, na sua 

complexidade. É da argúcia interpretativa e do confronto das fontes históricas e 

arqueológicas que surgem os diversos atores históricos, das mais variadas origens 

                                                           
196 BARTOLOME, Miguel Alberto, “As Etnogêneses: velhos atores e novos papéis no cenário cultural e 
político”. MANA 12(1), 2006, p 41. 

197 CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: Edusc, 2002, p.201. 

198 Em Caminhos e Fronteiras, Sérgio Buarque de Holanda nos deixou um exemplo muito nítido nesse 
sentido, quando se refere, à medicina colonial nos seguintes termos: “Não faltam, finalmente, aspectos de 
nossa medicina rústica e caseira que dificilmente se poderiam filiar, seja a tradições europeias, seja a 
hábitos indígenas. Aspectos surgidos mais provavelmente das próprias circunstâncias que presidiram ao 
amálgama desses hábitos e tradições. A soma de elementos tão díspares gerou muitas vezes produtos 
imprevistos e que em vão procuraríamos na cultura dos invasores ou na dos vários grupos indígenas. Tão 
extensa e complexa foi a reunião desses elementos, que a rigor não se poderá dizer de nenhum dos 
aspectos da arte de curar, tal como a praticam ainda hoje os sertanejos, que é puramente indígena (...) ou 
puramente europeu” (HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1994, p. 78-79).  
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étnicas, que viveram e construíram de fato essa história, desde o período pré-colonial. 

Convém à historiografia contemporânea estar atenta para não reproduzir a cegueira de 

que padeceu boa parte de nossos estudos ao não enxergar a participação decisiva dos 

indígenas na dinâmica da Minas colonial, nem mesmo no que eles deixaram de mais 

concreto – os caminhos que desenharam a geografia mineira.  

Chegando ao final desta parte da minha exposição, na qual procurei destacar 

a atuação das sociedades indígenas no universo colonial, é hora de recuar um pouco 

mais no tempo para buscar por agentes ainda mais antigos do processo de construção de 

territorialidades na paisagem que se tornaria Minas Gerais. Desses pioneiros, 

incrivelmente, ainda restam muitos vestígios. Vivenciando uma relação diferente com o 

espaço no seu modo de vida, para nossa sorte, recorriam à pedra para construir 

ferramentas e a usavam como suporte para imprimir suas expressões gráficas. Bendita 

pedra, que preservou por milênios uma história que poderia ter se perdido para sempre. 

Na ausência física dessas sociedades a pedra fala por elas, nos lembra... 

 

“(...) grandes povos crescem sobre os cadáveres de grandes povos. Em sua 
duração, em sua extensão, a história é como um mar sem limites, de que os 
homens são a superfície e cuja massa é feita dos países, dos climas, das 
revoluções do globo, das grandes fontes primitivas, das reações obscuras dos 
povos uns sobre os outros. É um balançar ininterrupto, sem começo e sem 
fim. Onde era o abismo, agora é a vaga, e onde era a vaga abriu-se o abismo. 
Quando a humanidade começar a escrever seus Anais, os abismos parecerão 
colmatados, o mar parecerá mais calmo, mas talvez isso não passe de uma 
ilusão. Um povo é como um homem. Quando desaparece, nada mais resta 
dele, se não tiver tomado o cuidado de deixar sua impressão nas pedras do 
caminho.”199 

 

Sigamos então por esse caminho de pedras. 

 

 
 

                                                           
199 FAURE, Elie. A Arte Antiga. São Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 53. 
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Parte 2: Pedra 
 

 

 

 

 

 

 

 
Grafismo rupestre na região do Camelinho, Serra do Espinhaço. Foto: Cristiano Lima, 2006. 
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A antiquíssima amizade entre alma e pedra é fundamental 
para a história da humanidade. Uma é toda substância; 
outra, imaterial. A pedra guardou para a posteridade o 
registro das primeiras imagens da alma. A pintura rupestre 
e os artefatos líticos são a certidão de nascimento da 
imaginação.  

(Roberto Gambini) 
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As comemorações pelo aniversário de “500 anos” do país parecem ter 

excitado os ânimos e estimulado debates que, somados à inegável evolução da pesquisa 

arqueológica “nacional”, questionaram ideias cristalizadas pela produção historiográfica 

tradicional200. Vejamos o que têm a dizer algumas profissionais das ciências sociais a 

respeito: 

 

“A historiografia oficial tem situado como marco zero do nascimento do 
Brasil a carta escrita por Pero Vaz de Caminha em 1500. Tanto que no ano 
2000, por ocasião da celebração dos 500 anos da chegada de Cabral, atribuiu-
se amplamente a gênese do Brasil e dos brasileiros ao momento oficial da 
chegada do conquistador europeu. 

Ora, como falar em ‘descobrimento’ de uma terra que já tinha sido 
modificada e adaptada durante milênios, desde que os primeiros grupos 
humanos aqui chegaram? Como falar em ‘descobrimento’ de um lugar que, 
no instante em que o primeiro europeu o pisou, no século XVI, era habitado 
por milhões de pessoas, que falavam centenas de línguas diferentes e 
ocupavam um território continental? 

Para que a história seja bem contada, cada vez mais vozes têm-se levantado 
para registrar que quando os portugueses aqui aportaram, o que houve foi 
apenas o ‘contato’, o encontro de dois mundos: o mundo dito civilizado 
europeu e uma cultura nativa milenar. Negligenciar tudo o que aconteceu 
antes de 1500 representa, no mínimo, um bloqueio ao direito de informação. 

Se é correto afirmar que a ausência de domínio da linguagem escrita impediu 
que os grupos que habitavam o Brasil no período anterior a Cabral 
registrassem suas trajetórias no papel, também é fato que eles deixaram 
outras mensagens que chegaram até os dias de hoje como testemunho de suas 
culturas. Basta observar as pinturas rupestres, os artefatos que produziram e 
as intervenções que fizeram no ambiente.”201  

 

É precisamente nesse sentido que caminho no presente trabalho. Essa 

pesquisa foi delineada na perspectiva do historiador que enxerga e reconhece, ou 

melhor, que não se faz de cego frente aos fatos e evidências arqueológicos que podem 

transformar o seu, até então, cômodo olhar sobre a história do país.  

Não é possível continuar fazendo ciência sem que se corrija o vício da 

“miopia histórica” que minimiza o papel das culturas indígenas na construção da 

paisagem nacional brasileira. E quando me refiro a essa paisagem quero falar de uma 

                                                           
200 Leia-se, tradicionalmente delineada pela perspectiva do europeu colonizador. 
 
201 HETZEL, Bia; NEGREIROS, Silvia; GASPAR, Madu e GUIMARÃES, B. (orgs.). Pré-história 
brasileira. Rio de Janeiro: Manati, 2007, p 20. 
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“cultura nacional”, que integra aspectos econômicos, políticos e sociais, entre outros, 

mas falo também da paisagem geográfica – cenário e, por que não, “personagem” da 

rica história vivida aqui. 

Pensando dessa maneira percorremos (eu e uma excepcional equipe de 

trabalho)202 a rota turística da Estrada Real em diversas viagens, dentro dos limites 

geopolíticos do estado de Minas Gerais, à procura de alguns dos mais remotos sinais de 

presença humana ao longo desse “marco-personagem” geográfico: as manifestações de 

arte rupestre.  

Os painéis pintados e/ou gravados desde milênios atrás foram tratados pela 

equipe de pesquisa como verdadeiros documentos de pedra, que podem efetivamente ser 

“lidos” e interpretados, para contar parte importante da história da ocupação da região. 

Constatamos que essa Minas antes de ser Minas é um espaço/tempo já marcado 

profundamente pela presença de uma rica diversidade de sociedades indígenas, por 

grupos humanos de variadas expressões culturais. Já estamos, portanto, pisando em 

terreno histórico. As mensagens, executadas voluntariamente nas pedras marcam, de 

maneira indiscutível, um processo de domesticação da paisagem e expressam a 

intencionalidade desses povos em registrar, em comunicar, em deixar um legado. Não é 

porque nossa ignorância atual quanto ao significado inerente aos signos rupestres não 

permite que decifremos literalmente essas mensagens que podemos engessá-las no 

rótulo de “pré-históricas”.  

O próprio conceito de “pré-história” aplicado à América tem sido 

questionado e ameaça cair por terra com a emergência dos estudos etno-históricos. 
                                                           
202 O desenvolvimento desta parte da minha pesquisa se deu paralelamente à execução do projeto de 
iniciação científica “A Pré-história na ‘Estrada Real’: Itinerário turístico-cultural da arte rupestre”, 
orientado pela Dra. Maria Leônia Chaves de Resende, professora de história do Departamento de Estudos 
Sociais da Universidade Federal de São João Del-Rei. Fui convidado para co-coordenar este segundo 
projeto que contou com a participação da bolsista Patrícia Palma Santos (graduanda em história pela 
Universidade Federal de São João del-Rei); do topógrafo e instrutor de turismo de aventura Ricardo 
Couto; com a colaboração dos geógrafos Leonardo Cristian Rocha (doutor em Geografia pela 
Universidade Federal de Minas Gerais e professor do Departamento de Geografia da Universidade 
Federal de São João del-Rei) e Bráulio Magalhães Fonseca (professor substituto do Departamento de 
Cartografia do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais) e com a assessoria da 
arqueóloga Camila Jácome (mestra em arqueologia pelo programa de pós-graduação em antropologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais e doutoranda em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e 
Etnologia da Universidade de São Paulo). Os diálogos a as abordagens de profissionais de campos 
diferentes sobre o mesmo tema naturalmente resultaram em discussões que ampliaram sobremaneira o 
foco das duas pesquisas, resultando, avalio eu, em ganhos para todos os envolvidos.  
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Alguns pesquisadores propõem a substituição do termo por outros mais adequados, 

como, por exemplo, “história pré-colonial” ou mesmo “história antiga da América”.  

Nesse sentido argumenta o arqueólogo Paulo Seda:  

 

“Falar em História Antiga da América implica em abordar duas questões: a 
Arqueologia e a História das Populações Indígenas.  

Arqueologia porque, sem dúvida, este é o principal meio para se conhecer a 
história dos povos que ocuparam, povoaram, exploraram e se desenvolveram 
neste continente antes da chegada dos europeus. São, sobretudo, os 
arqueólogos que revelam como estes povos viviam, como se organizavam, 
como se relacionavam e, até mesmo, como pensavam. 

História Indígena, porque se entende que os indígenas atuais são os 
descendentes destes primeiros povos e, desta forma, sua história não pode ser 
contada a partir da chegada do colonizador, mas sim desde o momento em 
que, a milhares de anos, seus ancestrais iniciaram o povoamento do 
continente.  

Por outro lado, falar em História Antiga da América não significa, de modo 
algum, transpor para cá o conceito de Antiguidade, é de uma outra História 
Antiga que está se falando. Significa sim, romper conceitos como “pré-
história”, como “pré-colombiana”, significa entender que um processo 
histórico já se desenvolvia neste continente antes da chegada do europeu e 
que estes povos foram fundamentais em nossa formação histórica. Significa 
dar o direito à História a estes povos.”203   

 

O autor tece uma crítica contundente quanto à utilização da escrita como 

critério consagrado para o estabelecimento da fronteira entre história e “pré-história”. 

Ele ressalta que o desenvolvimento da arqueologia contemporânea permite, cada vez 

mais, que os “documentos do solo” (arqueológicos) rivalizem e/ou colaborem com os 

documentos escritos na reconstrução histórica. Seda critica o próprio sentido do termo 

“pré”, que significa “antes” ou “sem”: “Poderá existir um povo ou cultura ‘com 

História’ e outro ‘sem História’ ou ‘anterior à História’? A História é uma sequência, 

um contínuo, portanto nada, nenhum traço cultural, nenhum invento, justifica uma 

divisão na História da humanidade”204.  

                                                           
203 SEDA, Paulo. Arqueologia e história indígena: por uma História Antiga da América. In: OLIVEIRA, 
Ana Paula de P. Loures de. (org.). Arqueologia e Patrimônio de Minas Gerais. Juiz de Fora: Editar, 2007.  

204 SEDA, op. cit.  
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Em outras palavras, chamar “pré-história” o período anterior à colonização 

contribui para manter o mito etnocêntrico, de origem europeia, fundado na noção de que 

as sociedades indígenas americanas seriam atrasadas ou pouco evoluídas, ao ponto de se 

situarem “fora da história”, aproximando, de forma perigosa, a etno-história e/ou a 

história indígena de um pensamento evolucionista que marcou a segunda metade do 

século XIX, hoje em franca superação. Apesar do uso corrente, que consagrou a 

expressão, seria preferível substituí-la por outras mais adequadas, considerando que 

história da América começa muito antes de 1492.  

Seguindo o mesmo raciocínio, a história do Brasil começa, de fato, muito 

antes de 1500. E falando especificamente do território que viria a ser Minas Gerais, os 

grupos indígenas ancestrais deixaram plasmados nas suas rochas e nas primeiras trilhas 

abertas milênios atrás na paisagem os testemunhos da sua atuação, desbravando toda a 

região e abrindo caminho para o europeu. Os colonos só fizeram se apropriar e 

continuar, em outras bases culturais, a ocupação de um território já “culturalizado”.   

Apresento, pois, nesta parte da dissertação os resultados do eixo central da 

pesquisa, especialmente dos trabalhos de campo executados para mapear os sítios 

arqueológicos caracterizados pela presença da arte rupestre no entorno da Estrada Real. 

Este estudo revela um cenário muito mais rico e complexo do que imaginávamos a 

partir da bibliografia até então publicada sobre essa prática cultural dos “mineiros” 

pretéritos, demonstrando a necessidade de repensar sua abordagem científica e seu uso 

turístico. Além dessas constatações procurei relacionar os sítios arqueológicos 

mapeados com os percursos da Estrada Real para entender a atuação dos diversos 

grupos, ancestrais dos indígenas atuais, na construção da paisagem percorrida.  

Antes, porém, penso ser necessário, para melhor contextualizar este 

trabalho, traçar algumas diretrizes metodológicas. Mas começarei a exposição por um 

breve panorama do que se sabe hoje sobre a chegada e estabelecimento do homem no 

continente americano, introduzindo a explanação num terreno caro à arqueologia. 
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Capítulo 4: Heranças pré-coloniais 

4.1 Os primeiros americanos  

A “primeira descoberta da América” é um tema dos mais controvertidos 

dentre os tantos que incomodam os cientistas. A arqueologia é uma das ciências que se 

dedicam a explorar essa seara do conhecimento e, segundo seus métodos e critérios, 

busca respostas para essa inquietante questão. Entretanto, divergências teóricas, 

metodológicas e mesmo políticas entre os diferentes grupos de cientistas que se 

dedicam à pesquisa da história pré-colonial americana contribuem para a falta de 

consenso a respeito e para as discrepâncias relativas às datações de materiais coletados 

nos sítios arqueológicos mais antigos do continente.  

Alguns estudos atribuem uma idade de mais de 50 mil anos a artefatos de 

origem supostamente antrópica achados em sítios americanos205. No entanto, datações 

muito antigas, embora não de todo rejeitadas, são consideradas com cautela pela 

comunidade científica, especialmente no exterior. Mesmo assim, resultados de 

pesquisas reconhecidamente desenvolvidas e apresentadas com rigor científico 

comprovam o fato de que o homem já estava presente nas Américas há, no mínimo, 12 

mil anos, conforme detalharei a seguir. 

Minas Gerais destaca-se neste cenário de debates da arqueologia brasileira e 

americana, devido a importantes achados dentro do seu território.  

Ainda no século XIX áreas do estado foram exploradas pelo dinamarquês 

Peter Wilhem Lund, mundialmente conhecido por suas descobertas na região de Lagoa 

Santa. A partir de vestígios descobertos em grutas calcárias da região, Lund cogitou da 

possibilidade de coexistência entre o homem e a megafauna na América do Sul, em uma 

época em que isso era inimaginável. Após Lund, somente em meados do século XX 

                                                           
205 O Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, escavado pela equipe da Drª Niège Guidon, está entre os 
locais que forneceram estas supostas datações bastante recuadas, gerando polêmica internacional. Ver: 
NEVES, Walter Alves; PILÓ, Luiz Beethoven. O Povo de Luzia – em busca dos primeiros americanos. 
São Paulo: Globo, 2008, p. 79-82.  
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pesquisadores voltaram a trabalhar na região e, com a Missão Franco-brasileira206, a 

partir da década de 1970, as pesquisas ganharam sistematização e continuidade.  

Diversos sítios arqueológicos mineiros aquecem as discussões sobre a 

antiguidade do homem na América. Achados fósseis possivelmente de mais de 12 mil 

anos no centro-norte de Minas (região central do Brasil) vão de encontro à “teoria 

clássica”207, que só admitia a presença de seres humanos na América do Sul por volta de 

9 mil anos A. P.208.  

Os primeiros habitantes do território que viria a ser Minas Gerais teriam 

vindo do nordeste brasileiro, no auge de um período seco e frio, deslocando-se em 

pequenos grupos. A presença humana na região de Lagoa Santa é confirmada entre 11 e 

12 mil anos atrás, datação que deu novo fôlego à ideia de que os primeiros habitantes do 

sul do continente americano teriam convivido com a megafauna pleistocênica - hipótese 

já aventada por Lund.  

Entre os primeiros fósseis humanos encontrados na América, destaca-se a 

descoberta, em 1975, do crânio e de outros ossos do corpo de “Luzia”, uma pequena 

mulher “negroide”, cujos restos mortais foram escavados no sítio da Lapa Vermelha, em 

Lagoa Santa (Centro de Minas). A polêmica em torno de Luzia no meio científico 

conferiu grande importância a esse achado no contexto da arqueologia mundial. 

Atualmente os ossos de Luzia estão no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e continuam 

                                                           
206 Falarei mais a respeito da Missão Franco-brasileira adiante. Ver também: BAETA, Alenice Motta. 
“Arte Rupestre do Centro Mineiro: A região Arqueológica de Lagoa Santa”. LPH – Revista de História, 
V.2, n° 1, 1991. PROUS, André; BAETA, Alenice; RUBBIOLI, Ezio. O patrimônio arqueológico da 
região de Matozinhos: conhecer para proteger. Belo Horizonte: Ed do autor, 2003. NEVES, Walter 
Alves; PILÓ, Luiz Beethoven. O Povo de Luzia – em busca dos primeiros americanos. São Paulo: Globo, 
2008. 

207  Esta teoria defende a ideia de que a primeira população humana no continente - a “Cultura Clovis” - 
teria se instalado na América do Norte por volta de 11,4 mil anos atrás. O “Modelo Clovis-first”, como 
seria de se esperar, é defendido majoritariamente pela comunidade arqueológica norte-americana, e hoje é 
esbatido pelo avanço das pesquisas arqueológicas em diversas outras regiões da América, como na Terra 
do Fogo, na Patagônia, no norte da Venezuela, no Sul do Chile (sítio Monte Verde), na Colômbia (sítios 
El Abra e Tibitó), na Argentina (sítio Piedra Museo), na Amazônia brasileira (abrigo Pedra Pintada, no 
Pará), em Mato Grosso (abrigo Santa Elina), no Piauí (Boqueirão da Pedra Furada) e, por fim, em Minas 
Gerais. A partir de tantas evidências mais antigas descobertas em outras áreas, a Cultura Clovis seria já 
um episódio secundário da ocupação territorial da América. Um excelente resumo sobre esse debate pode 
ser encontrado em NEVES, Walter Alves; PILÓ, Luiz Beethoven. O Povo de Luzia – em busca dos 
primeiros americanos. São Paulo: Globo, 2008, p. 65-86.  

208 A.P. quer dizer “antes do presente”, tendo o ano de 1950 como referência do tempo presente. É uma 
forma padrão na arqueologia para definição de temporalidade. 
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estimulando novos estudos e teorizações sobre o processo migratório do homem para a 

América, como os desenvolvidos por Walter Alves Neves e a equipe sediada no 

Museu209.  

O que se sabe sobre o “homem americano” de antes de dez mil anos atrás210 

é que ele teria uma morfologia mais próxima dos “negroides”211 que dos 

“mongoloides”212, ancestrais atestados da maioria dos grupos indígenas atuais. Há 

achados de indivíduos semelhantes ao “povo de Lagoa Santa” em outras regiões do 

Brasil, como no estado da Bahia, e da América do Sul (na Colômbia, por exemplo). 

Muito se especula se essa “raça negroide” teria sido extinta, havendo hipóteses de uma 

persistência racial isolada213, de “derrota” por assimilação genética frente aos 

                                                           
209 Maiores informações sobre a antiguidade do homem em território mineiro e sobre “o povo de Luzia” 
podem ser encontradas em: FUNARI, Pedro Paulo; NOELLI, Francisco Silva. Pré-história do Brasil. São 
Paulo: Contexto, 2002 (Ed. 2005). NEVES, Walter Alves. “A primeira descoberta da América”. Ciência 
Hoje, n° 15, 1992, p. 38-48. NEVES, Walter Alves; PILÓ, Luiz Beethoven. O Povo de Luzia – em busca 
dos primeiros americanos. São Paulo: Globo, 2008. PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: 
Ed. UNB, 1992. PROUS, André. “As Primeiras Populações do Estado de Minas Gerais”, In: Pré-história 
da Terra Brasilis. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2000, p. 101-114. PROUS, André; BAETA, Alenice; 
RUBBIOLI, Ezio. O patrimônio arqueológico da região de Matozinhos: conhecer para proteger. Belo 
Horizonte: Ed do autor, 2003. 

210 “Não há nenhuma figura rupestre que seja comprovadamente datada desta época – nem em Lagoa 
Santa, nem na Serra do Cipó. Obviamente, isto não significa que os ‘homens de Lagoa Santa’ não sabiam 
pintar; (...) [eles] produziam tintas vermelhas para colorir as covas e sepultamentos. Podiam tanto ter 
pintado suportes (corpo humano, entrecasca ou couro), quanto desenhado algumas das inúmeras pinturas 
rupestres que não foram ainda datadas. Mas o fato é que nenhum dos sítios datados desta época (...) 
apresenta grafismos pintados ou gravados nas suas paredes” (PROUS, André; BAETA, Alenice; 
RUBBIOLI, Ezio. O patrimônio arqueológico da região de Matozinhos: conhecer para proteger. Belo 
Horizonte: Ed do autor, 2003). Dessa maneira, pelo que se sabe até os dias de hoje, essa prática cultural 
seria um marcador da chegada e proliferação de uma segunda grande leva populacional, mongoloide, na 
América. 
 
211 O termo “negroide”, adotado aqui, é uma convenção usada para se referir à morfologia aproximada 
dos negros atuais: neurocrânio alongado e estreito, bem como face estreita, baixa e projetada e narinas 
dilatadas - características das populações da Austrália e África, compartilhadas com a “raça de Lagoa 
Santa” (NEVES, Walter Alves; PILÓ, Luiz Beethoven. O Povo de Luzia – em busca dos primeiros 
americanos. São Paulo: Globo, 2008). Na verdade seria mais apropriado utilizar a expressão “austro-
melanésio”, uma vez que, pelas teorias antropológicas recentemente propostas, o “povo de Luzia” seria 
mesmo aparentado aos ancestrais das populações australianas, que teriam habitado a Ásia continental e 
migrado tanto para o norte (Beríngia e América) quanto para o sul (Austrália), antes de serem 
substituídos, na Ásia, pelas atuais raças amarelas. (http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175, acessado 
em agosto de 2011).  
 
212 Os traços físicos que caracterizam os mongoloides são os encontrados nas “raças amarelas”, ou seja, 
nos asiáticos e na maioria dos índios atuais: neurocrânios curtos e largos associados a faces altas, largas e 
retraídas, maçãs do rosto dilatadas e olhos amendoados.  
 
213 Walter Neves refere-se a pesquisas (das quais ele participou) realizadas sobre a antropologia física dos 
grupos botocudo de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, que guardariam afinidades com os não 
mongoloides. Alguns autores destacam que poderiam mesmo existir tribos ainda vivas no país, 

http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175
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mongoloides e, depois, aos europeus ou mesmo de dizimação através de combate físico. 

O fato é que essa primeira vaga humana que iniciou a exploração e ocupação territorial 

de “Minas”, e que já utilizava os abrigos naturais das rochas para se proteger e enterrar 

seus mortos, cedeu espaço a novos grupos humanos de compleição mongoloide que 

penetraram e dominaram, pouco a pouco, a região. Esse processo, segundo evidências 

arqueológicas, teve início há aproximadamente oito mil anos, quando começaram a 

ocorrer transformações culturais na relação dos homens com o meio214.  

O segundo grande grupo humano (mongoloide) presente no território 

“mineiro”, como seus antecessores, ainda era eminentemente seminômade, dependendo 

da caça e da coleta para sobreviver. No entanto, adaptando-se bem ao ambiente, pôde 

crescer e, apesar de conservar certas características em comum, diversificou-se. 

Enquanto davam continuidade ao processo de povoamento e ocupação do território, já 

marcado pelas trilhas dos primeiros habitantes, inovaram, ao (re)inventar o hábito de 

imprimir “símbolos” nas pedras por onde passaram. Essa prática só deixaria de ser 

executada há cerca de dois mil anos atrás, algum tempo depois que uma nova e decisiva 

transformação cultural – a introdução da agricultura no cabedal dos recursos utilizados 

para a sobrevivência – vai, em certa medida, afastar o homem da pedra, deslocá-lo das 

regiões serranas para os vales fluviais, em busca de solo fértil propício ao 

desenvolvimento da atividade agrícola.  

Assim, pelo que podemos observar localmente nos sítios arqueológicos 

presentes em Minas Gerais, da mesma maneira que nos outros continentes, também em 

solo americano o homem viveu relativamente muito tempo em grupos de forrageadores 

ou caçadores-coletores. Nossa paisagem foi explorada e transformou-se em território 

                                                                                                                                                                          
descendentes dos primeiros americanos, que não teriam recebido aporte genético significativo dos 
mongoloides. “Nesta última categoria destacam-se os Nhambiquara, do Mato Grosso, e os Kaingang, do 
Sul do Brasil, povos tradicionalmente caçadores-coletores. Mas essas conclusões estão pautadas sobre um 
número muito pequeno de crânios, o que torna a associação desses povos com os paleoíndios 
extremamente questionável” (NEVES, Walter Alves; PILÓ, Luiz Beethoven. O Povo de Luzia – em 
busca dos primeiros americanos. São Paulo: Globo, 2008). Informações gerais sobre outras pesquisas que 
relacionam os botocudo aos paleoíndios de Lagoa Santa podem ser encontradas também em 
BERNARDO, Danilo Vicensotto. “O Nome da tribo”. Revista de História da Biblioteca Nacional. Ano 6, 
n° 71. Rio de Janeiro: SABIN, 2011, p 34-35.   
 
214 PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992; PROUS, André; BAETA, Alenice; 
RUBBIOLI, Ezio. O patrimônio arqueológico da região de Matozinhos: conhecer para proteger. Belo 
Horizonte: Ed do autor, 2003. 
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dinâmico de diversas sociedades consolidadas e “extintas”215 ao largo do extenso 

período pré-colonial.  

É comum, em arqueologia, associar o surgimento da agricultura216 e do 

fabrico de artesanato especializado com uma fixação territorial gradualmente maior dos 

grupos humanos. Isso significa que durante a maior parte de sua existência nas 

Américas o homem viveu na itinerância217 esquadrinhando o continente em busca de 

recursos que pudessem ser explorados. Neste processo, pôde conhecer cada vez melhor 

a paisagem e foi, pouco a pouco, transformando-a, constituindo territórios, ou seja, 

passou a estabelecer marcos ou impressões culturais na natureza. As “picadas”, trilhas e 

“protocaminhos” abertos na vegetação, com grande investimento de tempo e esforço, 

estão entre as primeiras ações humanas impostas ao meio, sendo essas vias, ainda que 

“provisórias”, estratégias indispensáveis de sobrevivência, facilitando a locomoção, o 

(re)conhecimento geográfico da paisagem, o acesso aos recursos e abrigos naturais e, 

posteriormente, ligando núcleos populacionais.  

Os primeiros caminhos surgiram precisamente da experiência, que foi 

determinando a rota mais conveniente em função do tempo, custo e esforço necessários 

                                                           
215 Não parece correto falar em extinção total de uma determinada cultura. O que normalmente ocorre é 
um processo de desestruturação e fragmentação de grupos culturais que, ainda assim, deixam um legado 
cultural e mesmo genético que é apropriado por novos grupos que se consolidam. Dessa maneira traços 
do grupo aparentemente extinto quase sempre se preservam indefinidamente, ainda que reelaborados e 
transformados pelo novo contexto.  
  
216 Betty Meggers fala em evidências conhecidas de domesticação de plantas no planalto mexicano entre 
cerca de 7.000 a 4.000 a. C. (MEGGERS, Betty J. América Pré-histórica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1979). Já Walter Neves coloca que a agricultura teria surgido no “Velho Mundo” por volta de 10.000 
anos atrás e na América, de forma independente ou autóctone, “pouco mais tarde”, só se generalizando 
pelo continente nos últimos 4.000 anos (NEVES, Walter Alves; PILÓ, Luiz Beethoven. O Povo de Luzia 
– em busca dos primeiros americanos. São Paulo: Globo, 2008).  

217 Existe uma diferença crucial entre itinerância e nomadismo. No nomadismo os grupos vagam a exmo, 
deslocando-se sempre sem um destino, ou seja, falta-lhes uma “noção de territorialidade”. O termo 
“itinerância” é útil para diferenciar e caracterizar o modo de vida dos americanos pretéritos, uma vez que 
estes grupos se deslocavam dentro de uma determinada macrorregião já conhecida e muito bem mapeada, 
seguindo uma lógica de acesso aos recursos naturais sazonalmente disponíveis e fundamentais para a 
sobrevivência dos grupos “detentores” daqueles territórios. O conhecimento detalhado do meio é o bem 
mais precioso de um grupo de caçadores-coletores itinerantes, que procura, inclusive, vigiar seu território 
para evitar que outros grupos se apropriem dos recursos ali encontrados. Eles também estabelecem uma 
“relação mítica” com suas áreas de trânsito, criando marcos, construindo a paisagem, “simbolizando” 
seus territórios – relação esta construída e herdada de tempos imemoriais (Ver NEVES, Walter Alves; 
PILÓ, Luiz Beethoven. O Povo de Luzia – em busca dos primeiros americanos. São Paulo: Globo, 2008).  
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para percorrê-los218. O estudo dessas antigas vias de comunicação é importante nas 

investigações arqueológicas, por se tratar de evidências que permitem reconstruir 

múltiplos aspectos relacionados com o desenvolvimento social e a interação cultural 

entre povos pretéritos. Senderos, caminhos e rotas são expressões de formas pelas quais 

os grupos humanos organizaram o espaço social a partir do geográfico, constituindo 

autênticos veículos para o intercâmbio. Por essas vias trafegavam pessoas que, por sua 

vez, eram portadoras de objetos e tradições, de bens e ideias, todos esses articuladores 

de processos históricos219.  

Diante do exposto, fica claro que, quando da chegada do colonizador 

europeu em “terras brasileiras”, o nosso território já era profundamente conhecido pelas 

sociedades indígenas “herdeiras” dos processos de ocupação vivenciados pelos 

primeiros povoadores das Américas.  

Os grupos indígenas viviam aqui numa relação “simbiótica” com o meio, já 

transformado numa “paisagem antrópica”: misto de caracteres naturais e culturais. Ao 

conquistador europeu não restou alternativa que não recorrer ao legado ou ao 

conhecimento “nativo” para conseguir estabelecer-se no Novo Mundo. As picadas 

abertas pelos indígenas ancestrais na paisagem desde os primórdios da ocupação 

territorial foram continuamente usadas e/ou serviram de orientação espacial para o 

estabelecimento das trilhas preservadas pelas populações indígenas posteriores, até a 

conquista da região mineira pelos europeus. Os colonos, então, apropriarem-se dessas 

vias, transformadas em caminhos ou estradas para ligar vilas, arraiais e, enfim, cidades. 

Durante a fase de estabelecimento dos primeiros caminhos que ajudaram a 

desenhar a geografia do Brasil, observamos também o surgimento de outros marcos 

impressos por aquelas sociedades antigas na paisagem. Nossos ancestrais indígenas nos 

deixaram uma riqueza mal compreendida na sua significação profunda: da mesma 

                                                           
218 MARTÍNEZ, Bernardo Garcia. “Veredas y caminos en tiempos del automóvil”. Arqueología 
Mexicana. México: Editorial Raices S.A. de C.V./ Instituto Nacional de Antropologia e Historia. Volume 
XIV, n° 81, Rutas y Caminos en el México Prehispánico, 2006, p.66-69. 

219 DIAZ, Edith Ortiz.  “Caminos y rutas de intercambio prehispánico”. Arqueología Mexicana. México: 
Editorial Raices S.A. de C.V./ Instituto Nacional de Antropologia e Historia. Volume XIV, n° 81, Rutas y 
Caminos en el México Prehispánico, 2006, p. 37-42. FOURNIER, Patrícia. “Arqueología de los caminos 
prehispánicos y coloniales”. Arqueología Mexicana. México: Editorial Raices S.A. de C.V./ Instituto 
Nacional de Antropologia e Historia. Volume XIV, n° 81, Rutas y Caminos en el México Prehispánico, 
2006, p.26-32. 
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maneira como ocorreu em todos os rincões do planeta os grupos culturais que viveram 

no território brasileiro também foram agentes do surgimento das primeiras 

manifestações caracteristicamente “artísticas” da nossa espécie. Ao explorarem a 

paisagem rupestre, que lhes oferecia alimento, abrigo e proteção, constituindo elemento 

fundamental na sua organização social e cosmológica, deixaram ali registros 

enigmáticos e encantadores do seu universo mental, simbólico e cultural na forma de 

grafismos rupestres, que participaram, desde então, da construção dessa paisagem que 

hoje é nosso objeto de estudo. 
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4.2 Arte Rupestre – conceitos, interpretações e abordagens 

A arte rupestre é um dos temas mais apaixonantes e populares da 

arqueologia. O impacto que sofremos diante de paredões de pedra que conservaram 

figuras rupestres – mensagens diretas, voluntariamente deixadas pelos “povos antigos” 

– justifica esse interesse, aguça nossa curiosidade e nos remete a épocas remotas sobre 

as quais todos nós construímos fascinantes imagens mentais, ainda que, muitas vezes, 

fantasiosas.   

A expressão “arte rupestre” refere-se ao conjunto de inscrições pintadas 

e/ou gravadas em suportes fixos de pedra, como paredões, rochedos ou abrigos. Alguns 

autores chamam as figuras pintadas de “pictografias” e as gravuras de “gravações” ou 

“petróglifos”220. 

No caso das pinturas, é provável que muitas tintas utilizadas tenham sido 

preparadas com pigmentos vegetais221 mas devido à sua constituição orgânica, estas 

tintas teriam desaparecido rapidamente. Mesmo alguns pigmentos minerais, como as 

argilas brancas, que se desprendem facilmente da rocha, não se conservam por muito 

tempo. Sendo assim, aceitava-se a ideia de que a maioria das pinturas que ainda vemos 

teria sido produzida com gorduras vegetais e/ou animais, acrescidas de pigmentos 

minerais222; por exemplo, o dióxido de manganês, que fornecia uma cor marrom escura, 

quase preta e óxidos de ferro, que proporcionavam diversos tons de vermelho, amarelo e 

ocre223. Entretanto, com a evolução das técnicas de análise físico-química de materiais 

arqueológicos, sabe-se hoje que as tintas usadas nas pinturas remanescentes têm uma 

composição basicamente mineral, ou seja, apresentam muito raramente, e apenas em 

poucos casos, algum vestígio orgânico. Logo, aventam-se duas hipóteses: ou foram 

                                                           
220 PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992. GASPAR, Madu. A Arte Rupestre 
no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2003. 

221 Vermelho do urucum, preto azulado do jenipapo, entre outros pigmentos.  
 
222 PROUS, André; BAETA, Alenice; RUBBIOLI, Ezio. O patrimônio arqueológico da região de 
Matozinhos: conhecer para proteger. Belo Horizonte: Ed do autor, 2003. PROUS, André. Arte Pré-
histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007.  

223 “Ambos os elementos são facilmente encontrados nas crostas lateríticas e couraças ferruginosas, 
comuns em ambientes tropicais” (PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. 
C/Arte, 2007).  
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preparadas apenas a partir de substâncias de origem mineral ou o material orgânico 

(vegetal e animal) supostamente presente nessas tintas se perdeu definitivamente.  

 

“Raspados, os pigmentos podiam ser peneirados e a fração fina concentrada 
por meio de flotação. O carvão de madeira ou de osso, moído, foi também 
utilizado para obter pigmentos pretos (...). O branco era geralmente obtido 
com argilas de tipo caulim, mas podia ser também conseguido com osso 
calcinado. Pode-se acrescentar uma liga aos pigmentos, mas isto geralmente 
não é necessário; o carbonato naturalmente solubilizado nas águas de regiões 
ricas em calcário, por exemplo, é um ótimo fixador.”224  

 

Após o preparo, os pigmentos finos seriam aplicados secos na forma de um 

bastonete de pó aglomerado, como um giz, ou em suspensão num líquido, na superfície 

rochosa natural ou preparada (com uma demão de “tinta”, por exemplo) para receber os 

grafismos. Para executar os desenhos usava-se o dedo (que deixa traços espessos), talos 

vegetais, pincéis de fibras vegetais ou pelos de animais. Carimbos podiam ser feitos 

com frutos seccionados, ou mesmo a partir da própria mão pintada e impressa na 

rocha225. 

Conforme colocado acima, a exata composição, as técnicas de preparo dos 

pigmentos e de execução dos grafismos que perduraram por milênios nos suportes 

rochosos ainda é um mistério a ser desvendado pelas pesquisas, caso por caso. Mesmo 

porque, embora pareça existir uma “fórmula comum” que demarca esse hábito cultural, 

muito provavelmente, as tintas foram obtidas e utilizadas a partir de técnicas variadas, 

de acordo com o período temporal, com a região de ocorrência e com as matérias primas 

disponíveis localmente.  

Já as gravuras ocorrem sobre as formas de picoteamento – descamação de 

finas lâminas da rocha com objetos mais duros, resultando em um baixo-relevo rugoso 

mais claro que a rocha original, o que deixa as figuras bem visíveis – e discretas 

incisões e raspagens, às vezes pouco reconhecíveis nos paredões. As formas incisas são 

obtidas com a fricção do gume agudo de uma lasca de pedra sobre a rocha, obtendo-se, 

assim, sulcos finos, estreitos e profundos. Algumas figuras gravadas foram polidas, 

                                                           
224 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007. 

225 PROUS, op. cit.  
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resultando num acabamento mais liso e eventualmente brilhante. Muitas gravuras 

podem também ter sido pintadas, como fica evidente em algumas ocorrências que 

preservaram tintas nos sulcos gravados. Entretanto, na maioria dos sítios a céu aberto 

esse acabamento em pintura desapareceu em razão do intemperismo. 

É importante que fique explícito que os painéis de arte rupestre que vemos 

hoje são apenas parte do que foi construído originalmente pelos grupos pretéritos. 

Diversos agentes naturais (chuva, sol, vento, ação de insetos, fungos e liquens que 

utilizam os suportes para viver, entre outros) e a própria atuação antrópica (destruição 

de suportes, vandalismo...) provocaram uma gradual e inevitável perda de conjuntos de 

grafismos. Como destaca Anne-Marie Pessis, vê-los ainda hoje é um privilégio, e o 

trabalho do arqueólogo é recuperar esse produto gráfico final e reconstruir o perfil 

cultural dos grupos que foram os autores226.   

O termo “rupestre” deriva do latim rupes, rupis – rochedo. Já a palavra 

“arte”, nesse contexto, faz referência ao caráter estético dos grafismos. Entretanto, os 

símbolos deixados nas rochas devem ter cumprido funções bem específicas, carregadas 

de outros sentidos no seio das sociedades que os executaram. Certamente não 

constituíram objetos com finalidade puramente estética. A grande maioria dos vestígios 

materiais que encontramos nos sítios arqueológicos, para além do seu caráter artístico, 

possui também um valor, ou sentido, utilitário. Madu Gaspar coloca que “o domínio da 

arte rupestre, presente em sociedades consideradas simples, está particularmente 

integrado à rotina da comunidade, aos demais aspectos da vida social do grupo que a 

produziu; reforça tradições e tende a estar vinculado ao domínio ritual”227. André Prous 

também destaca que “(...) os objetos de arte não são realidades separadas da vida: 

dependem das técnicas conhecidas pelos seus autores e, sobretudo, inserem-se no 

cotidiano e nos rituais; sempre refletem valores da própria sociedade que os produz e 

consome”228. Os grafismos rupestres podem ter servido, por exemplo, como objetos de 

culto, veículos de propagação de uma ideologia ou de informações sobre o meio 

                                                           
226 PESSIS, Anne-Marie. “A arte de ser humano”. Nossa História. Agosto/2005. 

227 GASPAR, Madu. A Arte Rupestre no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2003. 

228 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007.  
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natural229. Seguindo esse raciocínio, a arte rupestre precisa ser estudada em sua 

totalidade. Sua pesquisa não pode privilegiar a análise artística, negligenciando aqueles 

grafismos considerados “não bonitos”, julgando-os primitivos em termos estéticos, 

quando seus autores estariam, na verdade, menos preocupados com a beleza das 

representações do que com o real sentido das mesmas para sua sociedade. 

Anne-Marie Pessis defende a ideia de que as expressões da arte rupestre 

surgiram nos grupos humanos de tradição oral como uma resposta à necessidade de 

criar símbolos, ou seja, como um recurso para armazenar conhecimentos essenciais à 

sobrevivência dos grupos, uma vez que esses conhecimentos se tornavam cada vez mais 

complexos. O acúmulo de informações teria demandado formas de comunicação que 

garantissem sua continuidade230. De acordo com essa ideia Madu Gaspar, na sua obra A 

Arte Rupestre no Brasil, menciona estudos da iconografia rupestre da Austrália, que 

buscam interpretar os grafismos locais enquanto codificação de ideias, à semelhança da 

escrita231.  

Desde o final do século XX, com a divulgação dos resultados de pesquisas 

realizadas em países e regiões até então inexploradas o estudo da arte rupestre tem sido 

reformulado em função da exigência de adaptação de metodologias e da multiplicação 

de abordagens usadas em cada situação nova. Conforme citado por A. Prous, os 

trabalhos realizados nas manifestações rupestres do Saara (desde 1950), Austrália 

(desde 1960) e no Brasil verdadeiramente renovaram o olhar sobre os grafismos “pré-

históricos”. Chegou-se a uma conclusão importante: “Não se pode mais estudar a arte 

pré-histórica apenas a partir das ocorrências europeias, cujas características aparecem 

hoje como tendo um cunho apenas regional”232.  

                                                           
229 GASPAR, Madu. A Arte Rupestre no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2003. PESSIS, Anne-
Marie. “A transmissão do saber na arte rupestre”. In: Antes: História da Pré-história. Rio de Janeiro: 
MINC/Centro Cultural Banco do Brasil, 2004, p. 142-165. PROUS, André. Arqueologia Brasileira. 
Brasília: Ed. UNB, 1992. 

230 PESSIS, Anne-Marie. A transmissão do saber na arte rupestre, In: Antes: História da Pré-história. Rio 
de Janeiro: MINC/Centro Cultural Banco do Brasil, 2004, p. 142-165.  
 
231 GASPAR, Madu. A Arte Rupestre no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2003. 
 
232 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007.  
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Ainda assim muitas das metodologias e abordagens usadas na Europa se 

mantêm como referência central nos estudos em outras áreas do mundo, em função, 

principalmente, das origens e formação dos pesquisadores.  

 

“(...) os europeus se dedicam principalmente ao registro sistemático das 
obras, a partir do qual esperam poder descobrir esquemas significativos – na 
tradição estruturalista. Para eles, a primeira tarefa dos arqueólogos consiste 
em fazer o censo dos motivos artísticos (conteúdo temático) para visualizar 
os significantes; apenas depois de completada esta fase pré-iconográfica (no 
conceito de Panofsky) se poderia iniciar a busca, com ajuda de métodos 
estatísticos, de regularidades de composição, as associações preferenciais e as 
‘evitações’ de temas entre si a partir das quais se pode esperar reconhecer 
temas significativos para os artistas da pré-história (G. Sauvet). Quanto à 
interpretação desses temas, estamos ainda longe de dispor de métodos para 
abordá-la.  

Em contraste com essa posição, muitos pesquisadores anglo-saxônicos 
pretendem descobrir o sentido dessa arte a partir das tradições orais e das 
práticas de populações tradicionais, numa perspectiva que, à primeira vista, 
lembra a do Pe. H. Breuil, mas que dela difere bastante. Com efeito, não se 
trata mais de imaginar o que seria a arte das tribos que pertenceriam a um 
determinado patamar de evolução, com características válidas no mundo 
inteiro, mas de encontrar, na arte de cada região, o que poderia ser explicado 
por populações nativas sobreviventes, supostamente pouco aculturadas pelo 
mundo moderno.”233  

 

De qualquer maneira parece inútil buscar uma única chave para o 

entendimento de todas as manifestações gráficas e “artísticas” em geral dos povos “pré-

históricos”, uma vez que cada um desses povos criou estilos independentes de “arte” ao 

longo dos milênios, de acordo com as preocupações específicas de cada cultura.  

 

“(...) não existe uma arte pré-histórica, mas muitas. Não há uma evolução 
linear da arte primitiva, mas sucessão de tendências múltiplas, por vezes 
mantendo-se certas tradições, por vezes ocorrendo rupturas completas. Desta 
forma, nenhuma chave permitiria interpretar todas as artes para as quais não 
dispomos de informações escritas ou orais.”234  

 

Trabalhos sistemáticos em arqueologia no Brasil são ainda relativamente 

recentes. Com a atuação das Missões Franco-Brasileiras, desde o início de 1970, as 

                                                           
233 PROUS, op. cit.  

234 PROUS, op. cit.  
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pesquisas ganharam impulso em Minas Gerais235 e no Piauí e logo surgiram trabalhos 

em outros estados, como Goiás (Schmitz e Moehlecke, Simonsen, Mendonça de Souza, 

Mills), Mato Grosso (D. Vialou) e estados do nordeste (Gabriela Martin, Ruth de 

Almeida). Capitaneadas por nomes como Annette Laming-Emperaire, André Prous 

(Minas Gerais) e Niède Guidon (Piauí), as pesquisas da Missão Francesa procuraram 

mapear os conjuntos rupestres brasileiros observando e comparando as regularidades e 

singularidades entre os painéis. A partir desses primeiros esforços esboçou-se um 

quadro geral preliminar que permitiu determinar algumas das grandes unidades 

estilísticas regionais da arte rupestre brasileira.  

Gabriela Martin, estudiosa das tradições rupestres do nordeste brasileiro, 

ressalta, com pertinência, a complexidade do mundo pictórico do Brasil pré-colonial e 

as dificuldades em apreendê-lo e subdividi-lo didaticamente236. Para abordar a arte 

rupestre brasileira, a maioria dos pesquisadores adotou (e alguns ainda adotam) a 

perspectiva estruturalista, herdada das metodologias empregadas nos primeiros estudos 

arqueológicos sistemáticos desenvolvidos no país pela Missão francesa.  

 

“Buscava-se, por exemplo, identificar as ‘relações sintáticas’ entre os 
grafismos – cor, posição no suporte e/ou no sítio – com o auxílio de 
gráficos estatísticos e tabelas tipológicas.  

As tipologias desempenhavam um papel destacado nos estudos 
estruturalistas da arte rupestre na medida em que possibilitavam um 
inventário das figuras disponíveis ao uso e combinação de temas pelos 
artistas rupestres.”237  

 

                                                           
235 As pesquisas da Missão Arqueológica Francesa com a arte rupestre brasileira começaram em 1971 (em 
Minas Gerais) e tinham por objetivos a determinação estilística cronogeográfica, a caracterização dos 
temas e composições gráficas, e propostas de interpretação da arte rupestre, através das caracterizações 
próprias dos sítios através da iconografia e mitologia indígenas (LAMING-EMPERAIRE, 1974, apud 
RIBEIRO, Loredana. “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. N° 17. São Paulo: MAE/USP, 2007, p. 127-147). 
 
236 Conforme citado em GASPAR, Madu. A Arte Rupestre no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 
2003. 

237 RIBEIRO, op. cit., p. 127-147. 
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Pressupunha-se que, através da análise do caráter estético ou formal das 

figuras rupestres, seria possível, por exemplo, hipotetizar a dispersão, a localização 

geográfica e as rotas de migração dos diversos grupos que as produziram, bem como os 

contatos ou sobreposições culturais, evidenciados na semelhança e/ou contraste 

estilístico dos grafismos. 

Foi partindo dessa matriz teórico-metodológica que A. Prous propôs sua 

pioneira caracterização dos vários conjuntos estilísticos da arte rupestre brasileira, 

publicada na obra  Arqueologia Brasileira, de 1992, que, ainda hoje, é fundamental para 

nortear as pesquisas sobre o tema. Do sul para o norte, Prous descreveu nove 

“tradições” – Meridional, Litorânea catarinense, Geométrica (meridional e setentrional), 

Planalto, Nordeste, Agreste, São Francisco e complexo Amazônico – cada qual com 

suas variações internas, e algumas das quais aparecendo concomitantemente nos 

mesmos sítios238.  

                                                           
238 PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992. GASPAR, Madu. A Arte Rupestre 
no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2003. 
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Mapa (editado em cores) contendo algumas das mais representativas Tradições da arte rupestre brasileira (fonte: 
PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992). 

 

Madu Gaspar pondera que esse mapa preparado por Prous fornece uma boa 

ideia da distribuição espacial das várias tradições de arte rupestre no território brasileiro, 

destacando o fato de que muitas regiões ainda não foram alvo de pesquisas sistemáticas, 

o que permite supor que as manifestações rupestres sejam muito mais diversificadas e 

fascinantes do que se imagina239.  

Diversos cientistas ligados à “assinatura estruturalista” de abordagem, 

influenciados pelos trabalhos de A. Prous, têm se empenhado na tarefa de estudar as 

tradições rupestres e das promissoras pesquisas contemporâneas, em franca ebulição, 

                                                           
239 GASPAR, op. cit. 
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deve resultar um panorama bem mais completo e bastante ilustrativo da complexidade 

cultural desse período pré-colonial brasileiro.  

Falando dos estudos realizados no Brasil, A. Prous se refere à variedade de 

“escolas” que se dedicam à análise da arte pré-histórica, destacando, contudo, que, 

apensar da variedade de abordagens, as pesquisas no país enfrentam os mesmos 

problemas:  

 

“O principal deles é a datação dos grafismos ou dos objetos. A arte mobiliar, 
encontrada em escavações, pode ser situada no tempo por meio da sua 
associação com pisos de ocupação datados por métodos físicos 
(radiocarbono); objetos de cerâmica podem até ser datados diretamente por 
termoluminescência; mas as pinturas e gravuras rupestres raramente podem 
ser datadas desta forma. Algumas exceções ocorrem quando contêm 
materiais orgânicos; ou ainda, quando elas estão recobertas por sedimentos 
arqueológicos ou por concreções naturais cuja idade pode ser calculada; mas 
vários fatores de erro tornam algumas dessas datações pouco confiáveis. Em 
compensação, pode-se verificar, em certos casos, quais os grafismos mais 
recentes e quais os mais antigos (mesmo sem poder atribuir uma idade em 
número de anos) entre os vários desenhos que ocupam em mesmo paredão: 
assim se consegue uma datação relativa que permite estudar a evolução ou a 
sucessão dos estilos gráficos e das temáticas que caracterizam tradições. Com 
efeito, em vários momentos do passado mudaram os temas representados nos 
paredões, da mesma maneira que ocorreu durante todo o período histórico. 
Por exemplo, em Portugal e na Espanha, os romanos representaram cenas 
mitológicas em seus monumentos, enquanto os muçulmanos que invadiram o 
país passaram a usar a escrita como elemento decorativo, sem representar 
formas humanas ou animais – proibidas pelo Alcorão; mais tarde, os cristãos, 
ao reconquistar a península, representaram a cruz, a Virgem e os santos em 
seus livros, em suas igrejas e seus palácios. Dentro da mesma tradição cristã 
houve também modificações menores – as personagens da Bíblia 
continuaram sendo representadas, mas em estilos diferentes: uma Virgem 
românica apresenta traços diferentes de outra, gótica, e ambas são facilmente 
diferenciadas de uma Virgem barroca.  

Desta forma, depois de separar a produção dos diversos momentos de 
representação num determinado sítio, pode-se estabelecer uma 
cronoestilística e analisar a produção de cada uma das populações que nele 
deixaram sua marca, tentando entender o que cada geração quis significar ou 
expressar através das figuras que podemos hoje contemplar.”240  

 

De acordo com o que coloca A. Prous, então, os estudos atualmente em 

andamento sobre as figurações rupestres no Brasil estão orientados, basicamente, em 

três direções: 

                                                           
240 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007.  
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1) Determinações estilísticas – que fornecerão, numa fase mais avançada, 

meios para comparações e estabelecimento das características dos vários complexos 

regionais que ocorrem em todo o país; 

2)  Determinação de sucessão dos estilos e eventuais datações – permitirão 

tecer relações temporais entre os diversos sítios/estilos. Para isto, faz-se uso de duas 

formas de datação: a datação relativa, que procura saber quais são as pinturas mais 

antigas e quais são as mais recentes encontradas em um mesmo local, observando os 

processos de sobreposição das pinturas, descamação das rochas e a diferença de grau de 

pátina (oxidação das tintas pela ação do tempo e sua gradual transformação pela ação da 

luz); e a datação absoluta, quando é possível datar as camadas sedimentares que 

soterraram os grafismos (sendo estes obrigatoriamente, mais antigos que os níveis que 

os recobrem) ou quando data-se diretamente os vestígios orgânicos dos pigmentos 

usados para executar as figuras. 

3) Interpretação dos grafismos – campo de estudo mais complexo, que 

quase foi abandonado em virtude da noção de que teríamos perdido o código de 

decifração das figuras, logo, poderíamos incorrer em sérios erros interpretativos. 

Atualmente, no entanto, essa vertente da pesquisa tem sido retomada com cautela. 

Alguns cientistas sugerem que os registros rupestres podem ser encarados como 

instrumentos da memória material, capazes de mostrar as transformações étnicas 

sofridas pelos grupos que os produziram. Assim, exploram o “potencial explicativo da 

cultura material”, mostrando que, a partir da análise estilística dos grafismos rupestres, 

seria possível, traçar um mapeamento étnico dos seus produtores ou, no mínimo, o 

itinerário percorrido por esses povos no espaço em que viveram, contribuindo para a 

elaboração da história da colonização humana na América241.  

Há também outras tendências de pesquisa sobre arte rupestre que merecem 

menção. Trata-se dos estudos que associam as figuras rupestres com expressões de 

“viagens xamanísticas”, executadas sob efeito de alucinógenos (tendência em voga no 

exterior); e a “arqueoastronomia”, linha na qual se destacam, no Brasil, os estudos de 

                                                           
241 GASPAR, Madu. A Arte Rupestre no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2003. PESSIS, Anne-
Marie. “A transmissão do saber na arte rupestre”, In: Antes: História da Pré-história. Rio de Janeiro: 
MINC/Centro Cultural Banco do Brasil, 2004, p. 142-165.  
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Maria Beltrão na região de Central (BA), que tenta relacionar os grafismos rupestres 

com representações de fenômenos celestes.  

Pinturas e gravuras rupestres são, pois, analisadas quanto às formas gráficas, 

temáticas, técnicas de execução, frequência e local de ocorrência, procurando-se 

estabelecer parâmetros que permitam relacionar os diferentes grafismos entre si e com 

as populações que os produziram. Após um ciclo de estudos geralmente atribui-se um 

dado conjunto a uma “tradição arqueológica” que encerra semelhanças visuais e nas 

técnicas de execução.  

Na arqueologia, os conjuntos rupestres recebem nomes variados. Nos 

moldes estruturalistas aqueles que pertencem a um mesmo e extenso período e 

apresentam um traço distintivo (uma temática recorrente, por exemplo) são agrupados 

em “tradições”. Dentro de uma mesma tradição, conjuntos que apresentam 

características peculiares na temática e nas técnicas de elaboração são chamados 

“fácies”, quando correspondem a uma região específica, ou “estilos”, quando ocorrem 

durante um período restrito num mesmo lugar, sucessivamente242. 

No entanto, é possível que duas ou mais culturas tenham permanecido no 

mesmo local, em tempos diversos, resultando em registros complexos e sobrepostos, 

podendo ser complementares243 ou substitutivos244. Uma mesma sociedade pode ainda 

                                                           
242 PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992. 

243 Registros complementares são aqueles conjuntos gráficos e/ou figuras que observamos hoje como 
resultado de momentos diferentes de execução, ou seja, são grafismos reutilizados. Tratando do acervo 
gráfico da Lapa do Gigante, em Montalvânia (MG), Loredana Ribeiro esclarece situações das quais 
surgem esse tipo de resultado gráfico:  
“As interferências provocadas por reutilização de grafismos anteriores estão sendo identificadas como 
reforço, retoque e reinterpretação, termos que referem-se, obviamente, a abstrações do pré-historiador. 
Os reforços, refrescamento do contorno da figura ou de seu preenchimento, são tidos como reafirmação 
do significado através da restauração do significante. Permanecem inalteradas forma e, provavelmente, 
conteúdo. 
Os retoques, refrescamento parcial da figura, podem ou não alterar o significado do grafismo, já que o 
significante sofrerá uma interferência parcial. Pode corresponder a uma modificação de conteúdo, 
impossível de ser determinado. 
As reinterpretações, utilização de grafismos para compor nova figura, adulteram o significante original 
transformado-o em outro, dando-lhe uma nova significação. A modificação alteraria ambos, forma e 
conteúdo. 
Os reforços e retoques podem ser um ‘complemento’, feito logo após a elaboração da figura e cuja função 
poderia ser tanto a de ressaltar a figura ou o tema no conjunto do sítio, quanto de corrigi-la ou completá-
la. Mas também podem ser resultado de uma interferência não imediata sobre o grafismo, pelo mesmo 
autor ou por outra pessoa ou grupo que não os originais. Neste caso, podem indicar tanto a reutilização do 
espaço pelo mesmo grupo cultural responsável pelo grafismo original quanto a presença de outro grupo 
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criar representações ou “estilos” diferentes em tempos e lugares diferentes. Dessa 

maneira há que se ter um cuidado minucioso no estudo desses registros gráficos245.  

No livro Arte Pré-histórica do Brasil, de 2007, o próprio André Prous faz 

uma interessante e honesta discussão acerca do que os arqueólogos chamam de unidades 

estilísticas. Estas seriam realidades ou “arqueofatos” inventados? Prous afirma que, 

quando da abordagem dos conjuntos rupestres os termos “tradição”, “estilo” ou 

“complexo” são conceitos usados para agrupar didaticamente aqueles grafismos que 

teriam características em comum, o que ajudaria a “encontrar um sentido na variedade 

das manifestações gráficas”246. Mas, contra-argumentando a ideia de “assinatura 

étnica”, o arqueólogo ressalta o perigo de acreditar que os pintores de uma mesma 

“tradição” teriam pertencido a uma só etnia, falado uma mesma língua e compartilhado 

a mesma cultura. Andrei Isnardis arremata: “Etnia e tradições culturais não são palavras 

equivalentes. (...) Diferentes etnias podem compartilhar aspectos de suas culturas – que 

são distintas em outros aspectos – bem como povos muito diferentes podem 

compartilhar diversos aspectos de uma mesma tradição (...)”247.  

Nesse sentido, as culturas pré-coloniais seria as mais diversas, se 

influenciando mutuamente, podendo compartilhar hábitos e signos comunicativos como 

aqueles expressos nas pinturas e gravuras rupestres.  

                                                                                                                                                                          
que partilha ou tem acesso ao significado da figura. Em conformação com o significado do grafismo, os 
reforços e retoques refletiriam sua atualização ou reafirmação. 
Já as reinterpretações podem espelhar, através da ressignificação, uma ruptura cultural (negação) ou a 
ausência de significado do tema para o novo grupo (neutralidade). Um grafismo reinterpretado pode estar 
afirmando um novo signo sobre um antigo ou, simplesmente, ser fruto de um ‘aproveitamento’ de formas 
preexistentes” [PROUS, André e RIBEIRO, Loredana (orgs.) Arqueologia do Alto Médio São Francisco. 
Tomo 1. Região de Montalvânia. Arquivos do Museu de História Natural. Vol. XVII/XVIII. Belo 
Horizonte: UFMG, 1996/7].  
 
244 Registros substitutivos são caracterizados pela intencionalidade de apagar os grafismos (significantes) 
anteriores, “liberando” o suporte para intervenções mais recentes, que expressam novos valores e 
significados, próprios, supõem-se, de um novo grupo cultural que venha a reutilizar o espaço. Nesses 
casos acontece, por exemplo, de os grafismos antigos serem cobertos por uma camada de tinta, ou mesmo 
raspados.  
 
245 VITRAL, José R. C. Pinturas Rupestres no Alto Rio Grande – Toca do Índio. Monografia – 
Universidade Federal de São João del-Rei, 2008. (mimeo).  

246 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007.  

247 ISNARDIS, Andrei. Entre as Pedras. As ocupações pré-históricas recentes e os grafismos rupestres 
da região de Diamantina, Minas Gerais. Tese de doutoramento. São Paulo: Museu de Arqueologia e 
Etnologia (MAE) da Universidade de São Paulo (USP), 2009. 
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“Desta forma, não sabemos com certeza como interpretar a extensão 
geográfica das tradições (seriam o resultado de uma migração de pessoas, da 
expansão de ideologias, ou uma combinação dos dois processos?), nem a 
substituição de uma por outra. Seu ‘reconhecimento’ apenas abre pistas para 
as interpretações e nossas classificações podem se esgotar com o progresso 
da pesquisa, levando a novas propostas: as ‘tradições’ não existem em si, 
são apenas hipóteses de trabalho, embora elas apontem características 
inquestionáveis.”248  

 

Algumas das novas concepções teóricas de estudo arqueológico sugerem 

propostas de revisão dos modelos estruturalistas, discutindo a supervalorização dos 

aspectos exclusivamente gráficos usados para classificar os conjuntos rupestres em 

tradições e estilos. 

Essa noção de tradição rupestre se sustenta na ideia de que cada conjunto 

temático representa distintos repertórios culturais. Existiria uma “orientação cultural” 

que definiria os padrões gráficos utilizados pelos pintores e as mudanças na 

continuidade desses padrões gráficos seriam indicativos de mudanças culturais. A 

associação feita entre arte rupestre com repertório temático e deste com repertório 

cultural está fortemente enraizada nos estudos da arqueologia brasileira. O pensamento 

estruturalista de C. Lévi-Strauss teve grande impacto nas análises de arte pré-histórica 

europeia, desenvolvidas por A. Leroi-Gourhan e A. Lamming-Emperaire, migrando, 

daí, para o Brasil. Lévi-Strauss sugeria que seria possível inventariar costumes, crenças 

e padrões de expressão cultural, agrupando-os em “famílias”, estabelecendo assim uma 

“tipologia geral” das culturas humanas. A diversidade cultural humana seria resultante 

não da criação, mas da escolha e das múltiplas combinações desses padrões 

supostamente identificáveis249.  

A noção de tradição rupestre como repertório temático-cultural também está 

presente em outras correntes antropológicas não-estruturalistas. C. Geertz concebe as 

tradições como um sistema simbólico carregado de significados sociais e políticos, já 

                                                           
248 PROUS, op. cit.  

249 RIBEIRO, Loredana. “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. N° 17. São Paulo: MAE/USP, 2007, p. 127-147. 
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em uso corrente na comunidade quando nasce o indivíduo, e permanecendo após sua 

morte. Esse sistema simbólico seria constantemente atualizado com periódicas 

modificações das quais o indivíduo poderia ou não participar. Nessa concepção há mais 

espaço para a criação individual do novo, de novas expressões ou padrões, embora estes 

sejam sempre submetidos a um sistema simbólico público, compartilhado 

socialmente250.  

Existem ainda concepções de cultura que não trabalham com a ideia de 

repertório e permitem pensar a noção de tradição rupestre e seus componentes 

normativos sem se restringir às variações temáticas. Pode-se, por exemplo, discutir as 

tradições arqueológicas a partir da proposta de “estrutura na história e enquanto 

história” de M. Sahlins, segundo a qual conceitos culturais são utilizados ativamente 

para interagir com o mundo, adquirindo novos conteúdos empíricos na ação, alterando a 

cultura enquanto a reproduzem251.  

 

“Essa noção de cultura não é marcada pela dicotomia entre continuidade e 
mudança, ou estrutura e história, mas pela síntese. Ela é interacional e 
dinâmica, uma ‘indissolúvel síntese de coisas como passado e presente, 
sistema e evento, estrutura e história’ (SAHLINS, 1999). A partir dela, os 
padrões de similaridade podem passar a dividir a atenção com padrões de 
contrastes, buscando conexões entre eles que sejam significativas de um 
padrão maior.”252 

 

Essa formulação de cultura dialoga com noções de estilo potencialmente 

mais holísticas que tem surgido nos últimos anos. Para I. Hodder, por exemplo, estilo é 

uma “qualidade histórica”. Não é apenas uma prática socialmente orientada, mas um 

modo de vida, no qual a produção material, tensões sociais, questões de subsistência, 

ideologias e crenças estariam simbolicamente articuladas253.  

                                                           
250 RIBEIRO, op. cit., p. 127-147. 
 
251 RIBEIRO, op. cit., p. 127-147. 
 
252 RIBEIRO, op. cit., p. 143. 
 
253 RIBEIRO, op. cit., p. 127-147. 
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Do ponto de vista da arqueologia da paisagem – corrente arqueológica que 

extrapola as descrições e tipologias dos motivos usados pelos artistas rupestres, 

priorizando os aspectos socioculturais e a participação dos grafismos na construção das 

paisagens nas quais eles se inserem – Andrés Troncoso Meléndez254 fala sobre as 

possibilidades de explorar o estilo na arte rupestre, ressaltando que diversos autores que 

trabalham o tema preferiram focar aspectos usuais, ou pragmáticos, supostamente 

associados ao estilo, escapando, assim, da sua definição.  

Segundo Troncoso, os estudos, de modo geral, tem mostrado como o estilo 

pode variar desde a escala individual, de quem produz os grafismos, até o âmbito dos 

grupos culturais. Apreende-se dessas proposições que o estilo é sempre uma questão de 

escolha, mas uma escolha orientada socialmente, já que, para fazer sentido enquanto 

signo que comunica uma ideia, o estilo adotado em um conjunto de grafismos rupestres 

precisa ser reconhecido pelo grupo dentro do qual ele é usado, mesmo que esses signos 

sejam compartilhados por outros grupos. Ou seja, estilos seriam “eleições socialmente 

pertinentes”, pois uma dada simbologia expressa estilisticamente une a população que a 

utiliza em torno desse estilo socialmente compartilhado, ainda que essa situação não 

precise ser “exclusividade” de um só grupo. Nessa perspectiva está em foco um suposto 

caráter funcional do estilo, seu uso social, mas não sua definição.  

Buscando, justamente uma conceituação Troncoso coloca que estilo se 

refere a maneiras características ou distintas de se criar certas formas. A forma do signo 

predominaria sobre sua “substância”, e as normas que orientam a produção dos signos 

seriam mais importantes que os signos em si. O autor insiste na importância de entender 

o estilo mais como norma que como produto: “um conjunto de normas determinadas por 

um sistema de saber-poder que define uma forma particular de inscrição gráfica, 

transformando-se esta na concretização material de tal sistema”255. Porém, ainda que 

orientado por normas, por uma necessária lógica interna, o estilo seria uma entidade 

sempre aberta a atualizações criativas, à “capacidade inovadora do agente social, 

                                                           
254 TRONCOSO MELÉNDEZ, Andrés. Stilo, arte rupestre y sociedad em la zona central de Chile. 
Complutum, 13, 2002, p.135-153. (mimeog.). 
 
255 TRONCOSO MELÉNDEZ, op. cit., p.138. (tradução livre do autor). 
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mesmo que numa lógica de inovação domesticada pelo mesmo sistema de saber-poder 

que regula a produção”256.  

Troncoso postula:  

 

 
“O estilo na arte rupestre se expressaria, então em: 1) criação de uma série de 
motivos que apresentam algumas dessas regras, 2) uma determinada técnica 
de produção dos signos, 3) uma determinada definição de suportes a utilizar, 
4) uma determinada localização espacial e 5) uma determinada articulação 
dos motivos utilizados no painel que se traduz, tanto na forma de ordenação 
espacial dos grafismos como na relação estabelecida entre as diferentes 
figuras (SANTOS 1998). Estaria, então, a produção rupestre como um todo, 
desde a forma dos traços até a disposição espacial, definida, marcada, 
disciplinada por um sistema de saber-poder.”257 

 

Seguindo o caminho da arqueologia da paisagem, vem se multiplicando no 

Brasil os trabalhos que consideraram as questões ambientais na análise das ocupações 

pré-contato como elementos que podiam estar intimamente relacionados a escolhas 

culturais, e não apenas à dinâmica ambiental ou às possibilidades econômicas e de 

subsistência dos grupos humanos. E entre as pesquisas que adotaram esta abordagem 

destacam-se estudos de alguns autores258 que vem agregando novas abordagens sobre o 

estudo da arte rupestre, que vão bem além das características gráficas dos painéis.  

Tomar os sítios contendo vestígios de atividades gráficas como objeto de 

análise parece ser um profícuo caminho para entender a dinâmica cultural de escolhas e 

                                                           
256 TRONCOSO MELÉNDEZ, op. cit., p.138. (tradução livre do autor). 
 
257 TRONCOSO MELÉNDEZ, op. cit., p.139. (tradução livre do autor). 
 
258 Ver: RIBEIRO, Loredana. “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. N° 17. São Paulo: MAE/USP, 2007, p. 127-147. LINKE, Vanessa. Paisagem 
dos sítios de arte rupestre da região de Diamantina. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 
2008. ISNARDIS, Andrei. Entre as Pedras. As ocupações pré-históricas recentes e os grafismos 
rupestres da região de Diamantina, Minas Gerais. Tese de doutoramento. São Paulo: Museu de 
Arqueologia e Etnologia (MAE) da Universidade de São Paulo (USP), 2009. ISNARDIS, Andrei e 
LINKE, Vanessa. “Pedras Pintadas, Paisagens Construídas: A Integração de Elementos Culturalmente 
Arquitetados na transformação e manutenção da paisagem”. Revista de Arqueologia. Vol 23, n° 1, p. 42-
59. São Paulo: USP/Sociedade Arqueologia Brasileira. Julho de 2010. (mimeog.). FAGUNDES, Marcelo; 
PIUZANA MUCIDA, Danielle e MORAIS, Marcelino Santos. “Paisagens Pré-históricas – O Patrimônio 
Arqueológico no Alto Jequitinhonha, Brasil”. Anais do Congresso Rotas do Patrimônio. Diamantina, 
2010. (mimeog.). 
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usos da paisagem, ou seja, para chegar a processos de construção da paisagem em 

foco259.  

 

“Os sítios de arte rupestre são excelentes materiais para o estabelecimento de 
uma relação entre os vestígios gráficos neles contidos e suas próprias 
características naturais. Isso porque as pinturas ou gravuras são fixadas na 
paisagem. Ao contrário de outros tipos de vestígios, os “artefatos móveis”, 
que podem ser deixados em locais que sirvam apenas para descarte e que 
nada tenham a ver com os locais de suas realizações ou com os locais em que 
se realizam atividades com eles, as pinturas estão exatamente nos locais em 
que foram feitas (CHIPPINDALE & NASH, 2004).”260 

 

 

Mas nesses novos estudos permanecem antigas (e afloram novas) questões 

importantes sobre o estilo na arte rupestre.  

Citando F. Criado, A. Isnardis e V. Linke destacam a importância de se 

reportar à análise estilística para buscar hipóteses de inserção dos diversos grupos 

culturais na paisagem, participando da sua construção, e para ter acesso ao universo 

simbólico desses grupos. 

 
“O estilo é a categoria que nos permite uma aproximação das coletividades 
produtoras dos grafismos, na medida em que cremos que é preciso um 
importante compartilhamento de referências culturais para produzir 
expressões gráficas significativamente semelhantes.  
 
A maneira como compreendemos o que significa estilo na cultura material 
nos leva a considerar os grafismos rupestres enquanto uma manifestação 
cultural e social, que se vincula a um contexto social e que deve ser 
entendido como a consubstanciação de uma forma de pensamento (Criado, 
1999).”261  
 

 

Por sua vez, as pesquisas de L. Ribeiro sobre os estilos rupestres no norte de 

Minas Gerais e sudoeste da Bahia mostram o perigo das interpretações que defendem 

                                                           
259 ISNARDIS, Andrei e LINKE, Vanessa. “Pedras Pintadas, Paisagens Construídas: A Integração de 
Elementos Culturalmente Arquitetados na transformação e manutenção da paisagem”. Revista de 
Arqueologia. Vol 23, n° 1, p. 42-59. São Paulo: USP/Sociedade Arqueologia Brasileira. Julho de 2010. 
(mimeog.). 
 
260 LINKE, Vanessa. Paisagem dos sítios de arte rupestre da região de Diamantina. Dissertação de 
Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p.23. 
 
261 ISNARDIS e LINKE, op. cit., p. 45-46. 
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inequivocamente a ideia de que padrões gráficos distintos seriam expressões de grupos 

culturais também distintos. Analisando o registro rupestre do alto-médio vale do Rio 

São Francisco, a autora propõe reorganizar expressões gráficas anteriormente atribuídas 

a dois conjuntos diferentes – Tradição São Francisco e Complexo Montalvânia262 – 

associando-os num mesmo sistema de representações visuais, baseando-se em uma 

argumentação que extrapola a análise cronoestilística, recorrendo especialmente à 

espacialização dos grafismos na paisagem.  

Esses novos estudos se inserem numa linha de reavaliação das classificações 

disponíveis para a arte rupestre brasileira, tentando definições e descrições mais 

criteriosas. 

 

“O que se defende não é o abandono da noção de tradição arqueológica, mas 
a necessidade de refletir sobre ela e redefini-la, se for preciso, ampliando 
nesse exercício as perspectivas de análise e as metodologias de estudo. A 
questão não é se a arqueologia é capaz de identificar e diferenciar culturas do 
passado, mas que aspectos das culturas do passado queremos discutir através 
da arqueologia. Se buscarmos similaridades, encontraremos. Se buscarmos 
contrastes, encontraremos. Se buscarmos ambos, talvez possamos construir 
um cenário arqueológico de sociedades mais dinâmicas, onde as repetições e 
contrastes constituíssem e fossem constituídos em complexas tradições.”263 

 

Ribeiro coloca que a definição de tradições rupestres deve ser um eventual 

resultado das pesquisas e não uma definição apriorística. Ou seja, para que seja 

possível estabelecer uma categorização mais ampla da arte rupestre é preciso um estudo 

acurado da realidade encontrada a campo, e não a busca, no campo, de padrões 

similares aos encontrados nas classificações já propostas. A busca de uma fictícia 

adequação dos conjuntos rupestres pesquisados aos padrões já descritos “engessaria” a 

pesquisa, dificultando o avanço geral dos estudos arqueológicos264.  

                                                           
262 A seguir apresentarei caracterizações desses conjuntos gráficos.  
 
263 RIBEIRO, Loredana. 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. N° 17. São Paulo: MAE/USP, 2007, p. 144. 

264 RIBEIRO, op. cit. 
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Enfim, as milhares de figuras identificadas tornam possível, a partir de 

variados pontos de vista, pensar a “história da pré-história”. E, pelo que se percebe 

através do que foi dito até aqui, há muito que descobrir e teorizar acerca do hábito 

humano de executar símbolos nas rochas. No caso do estudo da arte rupestre brasileira, 

o cenário atual parece apontar para “a passagem de uma fase pioneira, marcada 

principalmente por ensaios pouco sistemáticos e/ou simples descrições, para uma fase 

de produção de trabalhos com propósitos mais interpretativos”265.  

Os debates se tornam cada vez mais acalorados. Contudo, quaisquer 

discussões que envolvam questões de estilo na arte rupestre brasileira são tributárias ou, 

no mínimo, começam por fazer referência aos trabalhos de levantamentos e às 

tipologias propostas pelos pesquisadores que trabalharam na perspectiva estruturalista e 

elaboraram os primeiros mapeamentos da distribuição espacial das ocorrências. Ou seja, 

os estudos avançam a partir das descrições classificatórias “clássicas”, para então tentar 

uma compreensão mais ampla do registro rupestre.  

É por isso que, no próximo tópico, sigo o caminho aberto por esses 

pioneiros, traçando, em linhas gerais, uma exposição sobre a diversidade estilística já 

descrita no território brasileiro, introduzindo, a seguir, a nossa pesquisa nesse cenário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
265 RIBEIRO, Loredana e PROUS, André. “O Setor de Arqueologia da UFMG e as pesquisas sobre arte 
rupestre brasileira em grandes linhas: um balanço crítico”. In: OLIVEIRA, Ana Paula de Paula Loures de 
(Org.). Arqueologia e Patrimônio de Minas Gerais. Juiz de Fora: Editar, 2007, p. 33-50.  
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4.3 Um panorama da arte rupestre brasileira 

A maior parte das ocorrências da arte parietal até hoje identificada no Brasil 

concentra-se no Planalto Central e na região Nordeste, áreas favorecidas pela existência 

de grandes maciços calcários, quartzíticos ou areníticos que proporcionam abrigos 

naturais e amplos suportes adequados para receber intervenções na forma de grafismos. 

Mas os matacões e abrigos do sul e da Amazônia também apresentam variadas 

expressões de arte rupestre.  

Passo, pois, a apresentar algumas das principais tradições descritas até o 

momento. Reconheço que, com o avanço das pesquisas de mapeamento das tradições 

rupestres no país, esse quadro deve, futuramente, se apresentar muito mais rico do que o 

que coloco aqui. O que vou apresentar é apenas um recorte entre tantos possíveis, que 

contém parte do trabalho de descrição das tradições realizado por André Prous e 

também descrições pontuais de unidades estilísticas identificadas por outros 

arqueólogos. O critério deste recorte que faço aqui é a relação das ocorrências já 

descritas com as que identificamos a campo, ou seja, pretendo apresentar um panorama 

que servirá de parâmetro para a abordagem dos sítios que constituíram nosso objeto de 

pesquisa. Como realizamos os trabalhos de campo dentro dos limites geopolíticos de 

Minas Gerais, após falar resumidamente do “mapa clássico” (as “nove tradições” 

presentes na obra Arqueologia Brasileira, de A. Prous), que proporciona uma ideia 

geral das ocorrências no Brasil, detalharei também aquelas unidades que parecem ter 

expressão apenas regional, presentes em Minas Gerais e regiões vizinhas (especialmente 

no nordeste) que possivelmente têm relação com o que identificamos nos sítios 

visitados durante a pesquisa266.  

 

Estas são as grandes unidades culturais descritas por André Prous267: 

                                                           
266 Dessa maneira não abordarei aqui a totalidade de tradições e estilos já descritos no país, o que seria 
uma tarefa impossível de ser executada no prazo estipulado para esta pesquisa.  
 
267 Ver: PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992. PROUS, André; BAETA, 
Alenice; RUBBIOLI, Ezio. O patrimônio arqueológico da região de Matozinhos: conhecer para 
proteger. Belo Horizonte: Ed do autor, 2003. PROUS, André.  Arte Pré-histórica do Brasil. Belo 
Horizonte: Ed. C/Arte, 2007.  
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Tradição Meridional: Ocorre no sul do país e é composta por gravuras de 

temática pobre – figuras “tridátilas”, “rastros” de aves e outros animais, “cupules”268 – 

encontradas em blocos isolados de arenito, matacões e abrigos naturais. Provavelmente 

bastante recentes (menos de 2.000 anos), essas manifestações aparecem, sobretudo, no 

Rio Grande do Sul, prolongando-se até a Argentina, ao sul; pelos vales dos rios Paraná e 

Paraguai, a oeste, alcançando a Bolívia meridional; e ao norte, ao longo do rio Araguaia, 

chegando até o estado de Goiás.  

Grafismos da T. Meridional (Fonte: PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992). 

 

Tradição Litorânea catarinense: Painéis verticais localizados em praias e 

ilhas de difícil acesso no estado de Santa Catarina, distantes até quinze quilômetros do 

continente, orientandos para o alto-mar. Trata-se do conjunto de gravações polidas no 

arenito, representando figuras “geométricas”269 e biomorfos de forma duvidosa. 

“Tradição muito bem circunscrita, não pode ser comparada com nenhum outro conjunto 

rupestre conhecido atualmente; trata-se certamente de uma criação local”270. Apesar das 

características compartilhadas, o que confere certa unidade à tradição, cada sítio parece 

apresentar um tema preferencial, uma espécie de “marcador de identidade”.  

                                                           
268 “Cupules” são pequenas depressões hemisféricas, em forma de meia-calota, ou semicírculo gravadas 
nas pedras.  
 
269 Utilizo aqui o termo “geométrico”, como se usa correntemente nos estudos de arte rupestre, para fazer 
referência aos grafismos que nos parecem não-figurativos, os quais diversos outros autores chamam, 
também, de “grafismos puros”.  
 
270 PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992 
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Desenhos da T. Litorânea (Fonte: PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992). 

 

Tradição Geométrica: Os sítios desta tradição foram agrupados 

provisoriamente, formando um conjunto heterogêneo que se estende do planalto 

catarinense até o nordeste do país, descrevendo um arco em círculo para oeste, passando 

pelos estados do Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Constitui-se exclusivamente 

de conjuntos de gravuras, praticamente sem figurações, nos quais predominam 

“cupuliformes”, “tridáctilos”, “triângulos” e outras formas “geométricas”. 

“Provavelmente será preciso reconhecer pelo menos duas subdivisões: uma meridional e 

central (SC, PR, SP e MT) e outra setentrional (CE, PB, GO), que N. Guidon já chamou 

‘Tradição Itacoatiara’”271. 

       

(Fonte: PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992). 
                                                           
271 PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992. 
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(Fonte: PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992). 

 

Tradição Planalto: Aparece no Planalto Central Brasileiro (norte do Paraná, 

São Paulo, Minas Gerais, Bahia, até o sul de Tocantins). A maior ocorrência de 

grafismos Planalto corresponde aos cerrados e regiões serranas do centro de Minas 

Gerais (Lagoa Santa, Serra do Cipó, Alto Jequitinhonha, Serra do Cabral, Montes 

Claros), onde suas figuras são sempre as mais antigas, tendo seu início datado em, pelo 
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menos, 7.000 anos AP272. Os sítios apresentam grafismos pintados, caracterizados pela 

presença quantitativamente marcante de representações zoomórficas, sobretudo de 

cervídeos, na cor vermelha e mais raramente em preto, amarelo e branco.  

A Tradição Planalto apresenta diversos “estilos” e “fácies”. De acordo com 

cada estilo, os animais podem apresentar o corpo chapado (totalmente preenchido de 

tinta) ou apenas contornado e parcialmente preenchido por traços e/ou pontilhados. 

Podemos citar, por exemplo, a “fácie Samambaia”, que engloba representações 

esquematizadas, simples e chapadas, de pequenos quadrúpedes vermelhos, 

frequentemente formando tríades e as figuras do “Estilo Vargem da Pedra” - animais de 

corpo alongado, preenchido por traços, com pernas finas e compridas, e extremidades 

bifurcadas - confundidas durante muito tempo com depredações recentes em carvão. 

Além do “mitograma” do cervídeo, nos painéis da T. Planalto costuma aparecer também 

representações de peixes, aves e pequenos mamíferos, bem como figuras 

antropomórficas bastante esquematizadas e abundantes sinais “geométricos” lineares 

(bastonetes) ou em forma de “grade”, “pente” e “nuvens de pontos”.  

Em alguns sítios nota-se influência de tradições vizinhas e presença de 

grafismos tardios convivendo com as pinturas Planalto nos mesmos paredões.  

 

                 

Grafismos da T. Planalto (fonte: PROUS, André; BAETA, Alenice; RUBBIOLI, Ezio. O patrimônio arqueológico da 
região de Matozinhos: conhecer para proteger. Belo Horizonte: Ed do autor, 2003). 

                                                           
272 PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992. PROUS, André. Arte Pré-histórica 
do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007.  
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Grafismos da T. Planalto (Fonte: PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992). 

 

 

Tradição Nordeste: Sua área de ocorrência é extensa, abrangendo estados 

do nordeste (PE, RN, PI, BA, CE), Goiás, norte de Minas Gerais e alguns registros no 

Mato Grosso. Chega até o sopé dos Andes, a oeste (Bolívia, Peru e sul da Colômbia).  

Foi definida no Piauí por N. Guidon, quando da descoberta das manifestações da região 

de São Raimundo Nonato. Essa tradição, segundo Guidon e seus colaboradores, seria 

extremamente antiga, apresentando, sobretudo, pinturas monocrômicas de 

antropomorfos e zoomorfos, associados a representações de vegetais e sinais 

“geométricos” pouco numerosos, sendo que as gravuras estão presentes nos sítios do 
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Piauí. Entre os zoomorfos dominam as aves (emas), cervídeos e pequenos quadrúpedes 

(porcos do mato, quatis, felinos), aparecendo até caranguejos de água doce.  

O que distingue essa tradição da T. Planalto é a abundância de 

antropomorfos bem detalhados e dinâmicos, agrupados em cenas complexas, que 

parecem “narrar uma história”. “Encontram-se cenas de sexo (cópula em várias 

posições, masturbação), de execução, de caça e de rituais ao redor de uma árvore. 

Algumas dessas cenas estão sendo interpretadas por alguns pesquisadores à luz dos 

rituais dos atuais índios Fulnió”273.  

Dentro das expressões Nordeste, variedades de estilo foram descritas com 

algumas variações na temática e organização dos conjuntos. O estilo Serra Branca, por 

exemplo, se caracteriza pelo preenchimento geométrico dos corpos de animais ou 

humanos, remetendo à pintura corporal. No estilo ou subtradição Seridó (RN) aparecem 

cenas “familiares”, com representação de grupos humanos e de famílias de animais. O 

complexo Serra Talhada, encontrado em S. Raimundo Nonato, no Peruaçu (onde é 

bastante recente)274, em Montalvânia (MG), em Caiapônia (GO) e no Mato Grosso, é 

caracterizado pela miniaturização das figuras.  

Em Minas Gerais a tradição Nordeste penetrou tardiamente e aparece em 

poucos sítios (grutas e condutos escuros, discretos) da região de Lagoa Santa, na forma 

peculiar denominada fácie Ballet. Seus grafismos sobrepõem-se aos da Tradição 

Planalto e parecem aparentados ao estilo Seridó. Os painéis são constituídos de 

representações humanas filiformes de sexo bem marcado, com “bicos de pássaros”, em 

movimento e organizadas em grupos que costumam ser acompanhados por animais, 

especialmente aves. Nas cenas são observadas a execução de tarefas cotidianas e a 

celebrações de rituais (de fertilidade?).  

                                                           
273 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007.  

274 “(...) no Peruaçu a Tradição Nordeste encontra-se entre os conjuntos mais ‘recentes’, posterior à 
unidade estilística Piolho de Urubu e sem relações claras com a unidade estilística Desenhos” [RIBEIRO, 
Loredana e ISNARDIS, Andrei. “Conjuntos Gráficos do Alto-Médio São Francisco (Vale do Peruaçu e 
Montalvânia)”. In: PROUS, André e RIBEIRO, Loredana (orgs.) Arqueologia do Alto Médio São 
Francisco. Tomo 1. Região de Montalvânia. Arquivos do Museu de História Natural. Vol. XVII/XVIII. 
Belo Horizonte: UFMG, 1996/7]. 
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A sexualidade e a reprodução são temas bastante representados em certos 

estilos da tradição. André Prous propõe que, talvez, “conjuntos reunidos sob a 

denominação geral de tradição Nordeste merecessem ser divididos em várias tradições. 

Isto seria particularmente justificado para o estilo Seridó, que apresenta temáticas e 

técnicas muito originais e ao qual se atribui uma idade bem mais recente que as demais 

unidades estilísticas deste complexo gráfico”275.  

     

Tradição Nordeste em Minas Gerais (Fonte: PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. 
UNB, 1992). 

                                                           
275 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007.  
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Tradição Nordeste (Fonte: PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992). 

 

Tradição agreste: Aparece marcadamente no sertão nordestino, nas regiões 

mais secas do país, caracterizadas pela fisionomia da caatinga (CE, RN, PB, PE e PI), 

onde foi reconhecida e descrita276. Mas tem uma ocorrência dispersa pelo território 

                                                           
276 Estudada por A. Aguiar e G. Martins (PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: 
Ed. C/Arte, 2007). 
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brasileiro, especialmente no norte e centro de Minas Gerais e sul de Goiás, quando 

surge posteriormente, associada a outras tradições (Planalto e São Francisco), dividindo 

os mesmos painéis, sendo, por vezes, difícil separar seus grafismos dos demais. É 

caracterizada pelas grandes figuras, especialmente biomorfos estáticos, grosseiramente 

desenhados, que dominam os painéis e podem ser rodeados por outros grafismos 

menores (sinais “geométricos”, conjuntos de pontos, figuras “carimbadas”, impressões 

de mãos...). Geralmente as figuras são monocrômicas e toscamente desenhadas, mas 

apresentam detalhes anatômicos – os antropomorfos, por exemplo, podem ter a cabeça 

radiada, pés e mãos com dedos representados, joelhos e cotovelos marcados por 

círculos.   

“As manifestações Agreste são bastante variadas e parecem ressurgir em 

vários momentos. De fato, a definição dessa unidade estilística é ainda muito 

imprecisa”277, ainda assim, vários estilos já foram isolados na tradição, “como o 

chamado ‘Cariris Velho’ (PE) caracterizado por marcas de mãos em positivo na parte 

superior dos painéis. O estilo ‘geométrico elaborado’, com carimbos e grandes figuras 

geométricas (...) evoca a ‘fácie Caboclo’ da tradição São Francisco”278. 

             

Decalque de grafismos da T. Agreste em Diamantina, Minas Gerais. Fonte: ISNARDIS, Andrei e LINKE, Vanessa. 
Pinturas Rupestres de Diamantina e Municípios Vizinhos (Porção Meridional da Serra do Espinhaço, Minas 

Gerais). Campo Grande: SAB, 2005. 

                                                           
277 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007. 
 
278 PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992. 
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Tradição São Francisco: Descrita no vale do rio homônimo, onde aparece 

em profusão e de onde deve ter se dispersado, ocorre nos estados de Minas Gerais, 

Bahia, alcançando Tocantins, Goiás e Sergipe. Parece ocorrer também na Bolívia e pode 

ter influenciado os grafismos de Sete Cidades, no Piauí. É caracterizada pela abundância 

de grafismos “geométricos” elaborados, superando amplamente as representações 

antropozoomórficas, com notável ausência dos cervídeos. Em algumas regiões o 

repertório temático inclui representações de armas, objetos utilitários, “sauros”, 

quelônios e “sóis”279. A utilização da bicromia ou policromia é intensa nessa Tradição.  

 

“Com duração de vários milênios, apresenta uma série de fácies regionais: 
em Minas, haveria uma no Médio Vale do Rio São Francisco (norte de Minas 
Gerais e sudeste do estado da Bahia), outras no Alto Vale do mesmo rio 
(região de Jequitaí) e outra, ainda, no Alto Rio Grande (Andrelândia), cada 
uma com uma evolução estilística própria. No Peruaçu, surge tardiamente o 
estilo Caboclo280, cujas figuras complexas aparecem também em certos sítios 
da Bahia; e os ‘cartuchos’ (grandes figuras elipsoidais bicrômicas); em 
Andrelândia são comuns as representações de lagarto e os desenhos são mais 
lineares que no Peruaçu.”281  

 

 

Grafismos S. Francisco em Andrelândia, sul de Minas Gerais (Foto: J. R. Vitral). 

                                                           
279 Estes últimos estão em estudo, levando em conta a ideia de serem figurações de uma suposta 
“Tradição Astronômica”, como veremos adiante. 
 
280 O estilo ou “fácie Caboclo” chama a atenção pelos maravilhosos conjuntos de figuras, cobrindo 
amplas superfícies nos suportes, formando espécies de redes policrômicas (PROUS, André. Arqueologia 
Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992).  

281 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007. 
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Grafismos da T. São Francisco no norte de Minas Gerais (Fonte: PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: 
Ed. UNB, 1992). 

 

 

Complexo Amazônico: Em 1992 A. Prous afirmava que “não se pode 

pretender chegar a uma ideia, mesmo aproximativa, do que existe na imensidade 

amazônica. No máximo podemos verificar a existência de várias tradições”282. 

Recentemente, um levantamento realizado no Pará, por E. Pereira, mostrou que as 

ocorrências rupestres na região são, de fato, muito significativas em termos 

quantitativos e gráficos, ainda que a conservação dos sítios seja precária, devido ao 

suporte arenítico muito friável e ao intemperismo intenso, próprio do ambiente local. 

                                                           
282 PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992. 
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Assim, é provável que os grafismos ainda visíveis ali não sejam anteriores aos dois 

últimos milênios283.  

A chamada “Tradição Guiano-Amazônica” ou, simplesmente, “Tradição 

Amazônica” (como propõe E. Pereira) é caracterizada por representações antropomorfas 

detalhadas, às vezes extremamente simétricas e geometrizadas, cujas cabeças são 

frequentemente radiadas. As figuras são gravadas e pintadas em matacões ou abrigos e 

apresentam grau de naturalismo variável.  

Esta vasta tradição, que alcança o litoral da Guiana e as Antilhas, parece 

englobar diversas fácies regionais, pois cada vale apresenta uma forma peculiar de 

representar suas “caretas”.  

Podem aparecer também representações zoomórficas (macaco, peixe-boi, 

batráquios, arraias, sauros), mais raras nessa tradição.  

No sul da Amazônia os grafismos parecem sofrer influências das tradições 

típicas do Brasil central e até meridional. Temas Montalvânia e grafismos 

“astronômicos”, normalmente encontrados no centro-nordeste do país aparecem em 

Alenquer, bem como figuras similares ao estilo Caboclo (da tradição São Francisco), 

são encontradas ao longo do Araguaia e do Xingu.  

No norte do estado de Roraima existe um grupo de sítios caracterizados por 

grafismos em linhas retas paralelas, formando desenhos geométricos, especialmente 

retângulos. Este conjunto de “composições espetaculares” trata-se, obviamente, de uma 

manifestação regional, completamente distinta da tradição Amazônica geral, 

aproximando-se mais das manifestações sanfranciscanas, embora não seja possível 

estabelecer qualquer relação segura entre as duas ocorrências284.  

Como a região foi ainda pouco prospectada novas tradições ou estilos locais 

serão certamente descritos.  

 

                                                           
283 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007. 
 
284 PROUS, op. cit. 
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Grafismos da T. Amazônica (Fonte: PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992). 

 

 

Como já dito existem vários outros conjuntos rupestres em processo de 

estudo e reconhecimento ou mesmo já descritos após este primeiro mapeamento 

realizado por A. Prous, embora alguns desses conjuntos ainda não tenham sido 

definidos com precisão e nem sequer nomeados.  

No estado de Minas Gerais, conforme destacado pelo arqueólogo, pesquisas 

recentes revelaram a existência de grafismos “que não se encaixam em nenhuma das 
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unidades definidas nos anos 70 e 80 do século XX”285. O autor cita como exemplos os 

sítios decorados com antropomorfos lineares (filiformes) acompanhados de figuras 

geométricas, investigados por A. Baeta, no Vale do Rio Doce; os sítios de grafismos 

geométricos simples que ocorrem na divisa entre Minas e São Paulo e as representações 

de vegetais (raízes e tubérculos) associadas a instrumentos tais como machados 

semilunares – arma atribuída à cultura Aratu-sapucaí, mais recente – que surgem no 

centro mineiro.  

Em seguida apresento caracterizações de tradições locais que estão sendo 

propostas com uma aceitação relativa pela comunidade científica, mas que, sem dúvida, 

enriquecem o olhar sobre as manifestações rupestres. São elas: 

“Tradição Astronômica”: partido da observação de figuras que parecem 

representar corpos celestes286, associadas a “utensílios”287, figuras “geométricas”288, 

zoomórficos (especialmente lagartos, quelônios e aves) e aparentes representações de 

“aldeias” (figuras ovais e/ou circulares com algum preenchimento interno), Maria da 

Conceição Beltrão procurou caracterizar o que denominou de “Tradição Astronômica” 

ou “Tradição Cosmológica”. Esse tipo de grafismo, que aparece em monocromia e 

policromia289, foi descrito pela arqueóloga na região de Central (BA) e está inserido no 

período mais antigo do quadro cronológico dos sítios baianos. Mas ocorre também em 

Serranópolis (sul de Goiás), em Palmas (TO) e em diversas regiões de Minas Gerais. 

Neste estado, são significativas as muitas ocorrências ao longo alto-médio curso do rio 

São Francisco (ao norte), em Unaí (a noroeste, em sítio identificado por Paulo Seda290), 

em Varzelândia (região vizinha do vale do Peruaçu), na Serra do Cipó, em Lagoa Santa 

                                                           
285 PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992. 
 
286 “Sóis” (Círculos concêntricos simples ou radiados, em mono ou bicromia), “luas” (semicírculos), 
estrelas (“asteriscos”) e cometas (“asteriscos com cauda”).  
 
287 “armas”, “cestas”... 
 
288 “grades”, “pentes”, linhas em zigue-zague e pontos, que evidenciariam “conhecimentos calendáricos”. 
 
289 Pigmentos nas cores vermelho, branco, laranja, amarelo e preto. 
 
290 Ver SEDA, Paulo. “A Arte Rupestre de Unaí, Minas Gerais”. Arquivos do Museu de História Natural 
– UFMG, 1981/2.  
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(centro de Minas, onde, no abrigo de Caieiras, uma figura semicircular remete à imagem 

de lua crescente), e no Alto Rio Grande (Andrelândia)291.  

No norte de Minas, Loredana Ribeiro pesquisou sítios que apresentam 

grafismos “astronômicos” em quantidade e levanta discussão sobre a validade da 

incorporação de conjuntos locais a essa “Tradição”:  

 

“Em Montalvânia, as tradições Astronômica e São Francisco não são 
claramente diferenciadas devido à semelhança entre suas características 
técnicas (uso freqüente de bicromia e policromia) e temáticas (figuras 
geométricas, armas e outros objetos, sauros). Na região do rio Cochá, com 
efeito, aparecem centenas de figurações que poderiam ser atribuídas tanto a 
uma quanto a outra tradição. Por outro lado, no vale do rio Peruaçu, os ‘sóis’ 
pintados (praticamente a única representação identificada como ‘celeste’) 
aparecem em sítios de maior elevação topográfica, em painéis altos, ou 
ainda, em pontos alcançados pelo sol nascente, o que fez com que as figuras 
(a maioria delas agrupada no quadro temático sanfranciscano), fossem 
entendidas como uma temática reservada a abrigos em locais específicos, 
particularmente os mais altos.”292 

 

Dessa maneira existem três possibilidades de inserção dos grafismos 

“astronômicos” no quadro estilístico norte-mineiro: poderiam realmente formar uma 

unidade estilística à parte e intrusiva entre as manifestações sanfranciscanas; poderiam 

compor um momento específico (um estilo) dentre as expressões gráficas da própria 

Tradição São Francisco; ou ainda estar manifestando uma identificação entre a temática 

representada e locais topográficos específicos – situação que não justificaria a reunião 

desses grafismos em uma unidade estilística diferenciada293. 

Já nos sítios da Serra do Cipó, segundo Ribeiro294, os grafismos 

“astronômicos” aparecem em maior número nos momentos de decoração do Complexo 

Montalvânia, posterior ao “São Francisco”.  

                                                           
291  Essa ocorrência será melhor detalhada adiante, no tópico sobre a cidade de Andrelândia. 
 
292 RIBEIRO, Loredana. As Figurações de “Corpos Celestes” do Norte de Minas: Manifestação da 
“Tradição Astronômica?” In: PROUS, André e RIBEIRO, Loredana (orgs.). Arqueologia do Alto Médio 
São Francisco. Tomo 1. Região de Montalvânia. Arquivos do Museu de História Natural. Vol. 
XVII/XVIII. Belo Horizonte: UFMG, 1996/7. 

293 RIBEIRO, op. cit. 

294 RIBEIRO, op. cit.  
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Partindo desse quadro cronológico, a arqueóloga coloca que a “temática 

astronômica” parece ter aparecido originalmente no Norte de Minas, dentro da Tradição 

São Francisco, sendo, posteriormente compartilhada por outros conjuntos estilísticos. 

Existe, portanto, uma relação sugerida (e intrincada) entre as três expressões gráficas – 

São Francisco, Montalvânia e “Astronômica” – uma vez que seus grafismos aparecem 

imiscuídos nos suportes em vários momentos decorativos.  

Para André Prous, algumas das manifestações “astronômicas” “parecem 

corresponder mais a uma temática que perpassa várias tradições (tal como a tradição 

São Francisco, no norte de Minas Gerais) que uma única tradição estilística, enquanto 

outras (em Serranópolis, no sul de Goiás, por exemplo), marcam realmente um 

momento preciso da decoração dos abrigos”295.  

 

                 

 

Exemplo de painel com desenhos “Astronômicos” (Lapa do Sol, Montalvânia - M.G). Fonte: PROUS, 
André e RIBEIRO, Loredana (orgs.) Arqueologia do Alto Médio São Francisco. Tomo 1. Região de 

Montalvânia. Arquivos do Museu de História Natural. Vol. XVII/XVIII. Belo Horizonte: UFMG, 1996/7. 

 

 

Complexo Montalvânia: proposto pelas arqueólogas Loredana Ribeiro e 

Martha Maria de Castro e Silva a partir da descoberta de “conjuntos espetaculares de 

                                                           
295 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007.  
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gravuras e pinturas” nas grutas de Montalvânia, em Minas Gerais296, é um conjunto 

temático e estilístico muito presente também na região noroeste do estado (vales do rio 

Cochá e Peruaçu). Seus temas mais comuns são armas (propulsores e dardos, que 

aparecem também, em menor número, na T. São Francisco), “cestas” e outros objetos, 

figuras zoomórficas (“aracniformes”, “tartarugas”, etc) e biomorfas, além de numerosos 

antropomorfos297 contorsionados exaustivamente representados, algumas vezes com 

membros ondulados, sugerindo movimento.  

 

“É característico desse conjunto gráfico o que se denomina de associação 
temática: associação entre figuras (iguais ou diferentes), por aproximação, 
superposição, composição (quando duas figuras formam uma só) ou ligadas 
por uma terceira figura (geralmente traços sinuosos). Uma associação 
freqüente é entre antropomorfos e armas, armas e armas, antropomorfos e 
geométricos (anelares, losangulares) e entre répteis e ‘sóis’”298 

 

Os painéis Montalvânia parecem uma “síntese regional”, com elementos de 

outras tradições preexistentes, conforme declaram seus pesquisadores: “Encontramos 

nas gravuras e pinturas ‘Montalvânia’ elementos característicos de unidades gráficas 

definidas em regiões vizinhas, notadamente as tradições São Francisco e Nordeste, o 

que sugere absorção, ou compartilhamento, de elementos culturais”299.  

No caso das manifestações rupestres presentes no alto-médio São Francisco, 

Loredana Ribeiro mostra que tanto as relações de inserção espacial quando de repertório 

gráfico sugerem que os repertórios temáticos Montalvânia e São Francisco seriam 

melhor compreendidos se analisados como complementares. Para a arqueóloga parece 

ser mais produtivo tomar essas expressões como relativas a um único sistema de 

representações visuais, que pode ter se desenvolvido por um longo período (boa parte 

                                                           
296 PROUS, op. cit.  

297 Lembram as figuras humanas da T. Nordeste, embora sejam executados de maneira bastante distinta.  
 
298 JÁCOME, Camila. Laudo de Avaliação sobre Estado de Conservação do Patrimônio Arqueológico do 
Conjunto Natural, Paisagístico e Arqueológico da Serra dos Milagres. 2009. (mimeog.). 

299 RIBEIRO, Loredana e ISNARDIS, Andrei. “Conjuntos Gráficos do Alto-Médio São Francisco (Vale 
do Peruaçu e Montalvânia)”. In: PROUS, André e RIBEIRO, Loredana (orgs.). Arqueologia do Alto 
Médio São Francisco. Tomo 1. Região de Montalvânia. Arquivos do Museu de História Natural. Vol. 
XVII/XVIII. Belo Horizonte: UFMG, 1996/7. 
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do holoceno), do que como estilos de tradições culturais distintas. “Abordar estas 

expressões a partir de dois repertórios temático-culturais distintos mascara a 

complexidade e a intensidade da prática de arte rupestre que pode ser observada no 

período.”300 

 

 

Desenhos atribuídos ao Complexo Montalvânia. Fonte: PROUS, André e RIBEIRO, Loredana (orgs.) Arqueologia do 
Alto Médio São Francisco. Tomo 1. Região de Montalvânia. Arquivos do Museu de História Natural. Vol. 

XVII/XVIII. Belo Horizonte: UFMG, 1996/7. 
 

Pensar que as expressões da Tradição São Francisco e do Complexo 

Montalvânia se relacionavam a distintas comunidades de autores embotava o estudo das 

associações e dos diálogos observados entre esses conjuntos estilísticos da região, 

restringindo a explicação a contatos indiretos entre os autores, através das figuras 

preexistentes nos painéis. Para melhor compreender a trama gráfica local foi preciso 

expandir os critérios classificatórios, desvinculando a análise dos grafismos dos rígidos 

padrões temáticos pré-determinados pelas tipologias estruturalistas301.   

                                                           
300 RIBEIRO, Loredana. “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. N° 17. São Paulo: MAE/USP, 2007, p. 143.  

301 Ver RIBEIRO, op. cit., p. 127-147. 
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Baseado nessas conclusões, Ribeiro chega mesmo a propor uma revisão 

geral do estudo da arte rupestre brasileira: 

 

“Os resultados da pesquisa levam a defender a necessidade de refletirmos 
sobre a noção de tradição rupestre que utilizamos no estudo da arte rupestre 
brasileira. A discussão e elaboração de uma metodologia adequada à pesquisa 
deste registro arqueológico passa, antes, por uma avaliação da viabilidade 
conceitual das categorias que aplicamos. No caso brasileiro, onde tradição 
arqueológica e cultura são noções indissociáveis, precisamos ao menos 
conhecer os conceitos de cultura subjacentes às categorias classificatórias em 
uso para que possamos definir em que medida estas categorias são válidas 
para o contexto arqueológico em análise e que reformulações são possíveis 
ou necessárias para ajustar as formulações conceituais e a pesquisa 
empírica.”302 

 

Piolho de Urubu: unidade estilística definida no Vale do Peruaçu, seria 

representativa de outro grupo humano, que teria sucedido os pintores da Tradição São 

Francisco ou que pelo menos expressava nas paredes valores novos, e não hesitou em 

pintar suas figuras pretas sobre os grafismos anteriores303. Os temas incluem 

representações de vegetais (coqueiros, milho), antropoformos (geralmente isolados, ou 

em pequenos grupos) e, sobretudo, de animais, sendo que em cada um dos abrigos 

predomina uma espécie de animal, ou seja, existe uma “identidade” entre animal e 

abrigo, fazendo supor a existência de clãs – “clã do tamanduá”, “clã do tucano”, do 

peixe..., como sugere A. Prous304.  

Os autores dos desenhos Piolho de Urubu demonstraram interesse por 

detalhes anatômicos, como galhadas, cascos e dedos de animais, cuidadosamente 

representados, assim como “joelhos” e “cotovelos”, demarcados por círculos 

preenchidos de tinta. 

Na mesma região aparece uma unidade estilística denominada “Desenhos”, 

composta apenas por gravuras, com características muito semelhantes à Piolho de 

                                                           
302 RIBEIRO, op. cit., p. 139. 
 
303 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007. 
 
304 PROUS, op. cit. 
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Urubu. É possível que a primeira corresponda a um estilo tardio da segunda, realizada 

com técnica diferenciada.  

        

Grafismos “Piolho de Urubu” (à esquerda) e “Desenhos” (à direita). Fonte: PROUS, André e RIBEIRO, Loredana 
(orgs.) Arqueologia do Alto Médio São Francisco. Tomo 1. Região de Montalvânia. Arquivos do Museu de História 

Natural. Vol. XVII/XVIII. Belo Horizonte: UFMG, 1996/7. 
 

 

 

A partir desse quadro introdutório acerca do que já está posto sobre o estudo 

da arte rupestre brasileira, cujo recorte aqui utilizado procurou focar especialmente as 

ocorrências do estado de Minas Gerais e regiões vizinhas, passo, finalmente, a expor no 

próximo capítulo, as discussões levadas a cabo e as considerações pensadas como 

resultado desta pesquisa.  
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Capítulo 5: Os caminhos da pesquisa 

 

“A história de Minas, como a de todos os povos, saindo da noite dos tempos, 
alvorece à custa de incertezas e fábulas. Os mesmos conquistadores, que 
atravessaram o sertão, passariam por mitos, se não fora tão recente e tão 
conhecida a existência de cada um, suas origens e façanhas. 

A presença, porém, dos indígenas encerra um problema insondável e tem 
mistérios que a própria imaginação desiste de perscrutar.  

A Serra de São Tomé das Letras, por exemplo, os colonos assim a 
denominaram por encontrarem nela uma pedra cheia de cifras e tão perfeitas, 
que se atribuíram ao Apóstolo, graças à lenda espalhada entre os mesmos 
índios, que em tempos remotos um varão extraordinário andou pelos sertões 
pregando doutrinas e praticando virtudes. 

Na região de Sete Lagoas, uma outra pedra contém inscrições a tinta 
vermelha indelével, e a posição de quem a traçou é como se estivera de pé 
sobre uma canoa, pojada no lago quaternário, que cobria o território e cujo 
nível deixou sinais evidentes no pano do rochedo. Além disso, nos países do 
Jequitinhonha e outros, têm-se encontrado desenhos figurados de perfeição 
relativa a um estado mais adiantado, que o dos índios em geral. São fatos que 
nunca saberemos explicar como, no espantoso caos do mundo selvagem, 
puderam suceder.”305 

 

Assim Diogo de Vasconcelos, um dos primeiros autores preocupados com a 

história remota das Minas inicia o capítulo intitulado “Os índios” da sua História antiga 

de Minas Gerais (curiosamente, falando de três regiões que seriam meu objeto de 

pesquisa aqui).  

A ideia de que a história de Minas se inicia com a atividade bandeirante 

prevaleceu por muitos anos como paradigma historiográfico, uma vez que, como aponta 

Vasconcelos, esses conquistadores deixaram registros e documentos escritos que 

puderam ser usados pelos historiadores como fonte. A história indígena pré-conquista 

parecia irremediavelmente perdida na noite dos tempos para a mentalidade do 

historiador tradicional.  

Entretanto, graças ao avanço da arqueologia, da etnologia, da antropologia e 

da historiografia recente, a partir da adoção de novas metodologias, de outras formas de 

ler as fontes e mesmo do estudo de outros suportes documentais, as expressões 

                                                           
305 VASCONCELOS, Diogo de. História antiga de Minas Gerais. 3ª Ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974. 
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“artísticas”, os objetos e as intervenções na paisagem executados pelos indígenas podem 

hoje ser interpretados, tornando possível a escrita da história dessas sociedades que 

primeiro estabeleceram-se na região “mineira”.  

 

“Sem dispor do discurso verbal que acompanhava as ‘obras de arte’, o 
arqueólogo deve ser sensível às intenções dos homens e das mulheres pré-
históricos; somente pode identificá-las por meio da catalogação de temas, do 
reconhecimento de ritmos gráficos, da análise do contexto espacial e material 
dentro dos quais os artefatos foram encontrados. O pesquisador precisa 
correlacionar o que chamamos ‘objetos de arte’ a todos os outros vestígios da 
sociedade, inclusive os restos mortais dos que os produziram. O discurso 
perdido dos homens pré-históricos vem sendo parcialmente resgatado pelos 
vestígios materiais que deles subsistiram.”306  

 

Foi pensando assim que elaborei esta pesquisa e fiz as escolhas 

metodológicas que exponho a seguir.  

Primeiramente, não foi fortuita a opção pelo mapeamento das ocorrências de 

manifestações rupestres ao longo da Estrada Real. Além da já mencionada busca pelas 

origens pré-coloniais desses caminhos, uma série de outras importantes questões 

motivaram essa escolha.  

Mesmo muito antes de se tornar “berço da primeira civilização urbana do 

Brasil”, a região de Minas Gerais, encravada no centro do país (centro-leste do 

continente americano), pode ser pensada como um “mar seco interior”, lembrando o 

Mediterrâneo de Braudel, guardadas as devidas proporções. A paisagem que viria a ser 

Minas sempre foi lugar de trânsito, roteiro obrigatório de passagem desde a 

“antiguidade”, uma vez que faz a ponte entre norte e sul, entre litoral e interior do 

continente307.  

Os caminhos da Estrada Real cortam verticalmente boa parte de Minas 

Gerais, passando pelo seu centro e, segundo nossa hipótese, foram se constituindo sobre 

                                                           
306 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007. 
 
307 Não é por acaso que a atual malha rodoviária de Minas Gerais é a mais extensa e complexa do país. A 
região sempre foi crucial na constituição de redes de trânsito e transporte, assimilando as inovações nesse 
âmbito e, nos dias de hoje, detém importantes rodovias (principal modalidade de transporte 
contemporâneo) que possibilitam o fluxo de mercadorias e pessoas para todas as regiões do Brasil.  
 



 

algumas das primeiras vias abertas na paisagem “natural”, 

diversos grupos culturais indígenas que atuaram e transitaram nesse território

Mapa utilizado para divulgar o Circuito Turístico Estrada Real 

                                                          
308 Ver também RESENDE, Maria L. Chaves de; SALES, Cristiano Lima; ROCHA, Leonardo Cristian; 
FONSECA, Bráulio Magalhães. 
Público Mineiro. Belo Horizonte: Rona Editora Ltda. Ano XLVI, n° 2, julho

algumas das primeiras vias abertas na paisagem “natural”, construídas 

diversos grupos culturais indígenas que atuaram e transitaram nesse território

Mapa utilizado para divulgar o Circuito Turístico Estrada Real (Fonte: www.descubraminas.com.br

                   
RESENDE, Maria L. Chaves de; SALES, Cristiano Lima; ROCHA, Leonardo Cristian; 

lhães. “Mapeamento da arte rupestre na Estrada Real”. Revista do Arquivo 
. Belo Horizonte: Rona Editora Ltda. Ano XLVI, n° 2, julho-Dezembro de 2010.  
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construídas pela ação de 

diversos grupos culturais indígenas que atuaram e transitaram nesse território308. 

 

www.descubraminas.com.br). 

RESENDE, Maria L. Chaves de; SALES, Cristiano Lima; ROCHA, Leonardo Cristian; 
Revista do Arquivo 

Dezembro de 2010.   

http://www.descubraminas.com.br/
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Desde o início da pesquisa ficou claro que o mapeamento das manifestações 

de arte rupestre nesse roteiro daria a oportunidade de acessar vestígios arqueológicos 

que demarcam intervenções culturais das mais variadas em toda a área, possibilitando, a 

partir daí, a elaboração um “corte ou perfil cultural” atravessando o estado, semelhante 

aos perfis comuns nos estudos da geografia, geologia e topografia.  

Através de uma pesquisa prévia, via bibliografia, internet e seguindo 

indicações repassadas por amigos, buscamos reunir informações sobre as manifestações 

rupestres que encontraríamos ao longo da rota e escolhemos os lugares que visitaríamos 

por amostragem, de acordo com a variabilidade estilística e pela raridade dos conjuntos. 

Outro critério adotado, especialmente na parte sul do roteiro, foi a ausência ou 

insuficiência de estudos acadêmicos a respeito dos sítios da região. Nessa área o 

tamanho e/ou o número de sítios arqueológicos a serem visitados por cidade não foi 

previamente estabelecido, pois tentamos visitar o maior número possível de sítios, 

ampliando nossas possibilidades de coletar dados sobre essas ocorrências. Nas regiões 

já pesquisadas por outros grupos de cientistas optamos pelas áreas de fácil acesso e de 

maior representatividade nos estudos já publicados, elegendo de dois a três sítios em 

cada cidade visitada.  

Sabíamos que assim seria possível entrar em contato com vestígios típicos 

de diferentes grupos culturais. Atravessaríamos áreas pouco conhecidas, mas também 

“regiões culturais” já estudadas, o que resultaria num mapa bastante representativo da 

diversidade das manifestações rupestres presentes em Minas. Contudo, sabíamos 

também que a “exagerada” dimensão do recorte geográfico e o volume de informações 

que seriam recolhidas a campo durante a pesquisa representaria um grande desafio na 

fase de organização e interpretação do material. Ainda assim optamos por manter a 

proposta, pois estava claro que faltava um estudo dessa dimensão em Minas Gerais. 

 Mesmo conscientes de que seria impossível fazer uma análise aprofundada 

de cada sítio arqueológico visitado ou mesmo de cada estilo identificado, nossa ideia foi 

fazer um estudo introdutório geral das manifestações de arte rupestre, a partir de 

trabalhos de campo, relacionando as ocorrências do sul, centro e norte do estado, além 

de traçar possíveis relações destas com outras ocorrências no país (uma vez que as 
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fronteiras geopolíticas que utilizamos hoje são uma convenção contemporânea, e em 

nada influenciaram as atividades dos grupos pretéritos, autores dos grafismos rupestres).  

O projeto original desta pesquisa previa trabalhos de campo apenas em 

alguns sítios arqueológicos em Andrelândia, Carrancas, São Thomé das Letras, São 

João del-Rei, Arcos/Pains, Carmópolis de Minas, Santana do Riacho, Conceição do 

mato Dentro, Gouveia e Diamantina. A partir da parceria firmada com a equipe do 

projeto de iniciação científica “A Pré-história na ‘Estrada Real’: Itinerário turístico-

cultural da arte rupestre”, foi possível incluir no nosso roteiro outros municípios como 

Itutinga, Sete Lagoas, Barão de Cocais e Itambé do Mato Dentro, bem como ampliar o 

número de sítios visitados em cada cidade. Logicamente o volume de dados colhidos 

acabou sendo muito maior que o previsto, o que, a meu ver, foi positivo, no sentido de 

que foi possível visualizar uma amostragem bem mais ampla de manifestações de arte 

rupestre e, dessa maneira, o trabalho de pensar a relação entre os sítios arqueológicos 

ganhou uma consistência maior. Pela primeira vez, um volume expressivo das 

manifestações de arte rupestre presentes no sul e sudoeste de Minas (nas cidades de 

Andrelândia, Carrancas, São Thomé das Letras, São João del-Rei, Itutinga, Carmópolis 

de Minas, Pains, entre outras), algumas delas nunca antes descritas309, foram abordadas 

em conjunto e em relação às ocorrências do centro-norte mineiro, onde a pesquisa 

arqueológica encontra-se num estado bem mais avançado devido, principalmente, à 

atuação de pesquisadores vinculados à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

e, mais recentemente, ao Laboratório de Arqueologia da Paisagem da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 

Nossa metodologia nesta parte do trabalho ficou, assim, condicionada pelo 

tamanho da área explorada e pelos prazos usualmente estabelecidos em uma pesquisa de 

mestrado, precisando sofrer algumas alterações. A proposta inicial de fazer uma análise 

cronoestilística e ambiental de cada sítio precisou ser reconsiderada. Decidi por fazer 

uma apresentação geral resumida de cada lugar, focando, principalmente, na apreciação 

estilística dos grafismos, ou seja, na análise dos conjuntos rupestres e na comparação de 

elementos isolados, seguindo uma tradicional prática metodológica estruturalista, 

embora não totalmente preso a ela.  

                                                           
309 Esses sítios arqueológicos também não constam nos registros do IPHAN (http://portal.iphan.gov.br).  

http://portal.iphan.gov.br/
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No nosso entendimento, esses pressupostos estruturalistas foram assumidos 

como, talvez, os mais adequados para dar conta da grande dimensão da área abarcada e 

do volume de manifestações rupestres encontradas. Registre-se, novamente, o fato de 

que muitos desses conjuntos de grafismos até então não haviam sido sequer 

catalogados, o que também justifica a opção de fazer desta maneira esta etapa inicial da 

pesquisa para, numa futura oportunidade, poder avançar nos estudos. 

Ao longo dos trabalhos, no entanto, tomando contato mais profundo com os 

estudos da arqueologia da paisagem, percebi o quanto esse caminho de abordagem 

poderia contribuir para a pesquisa e procurei, na medida do possível, incorporá-lo aqui. 

Um estudo nos moldes da arqueologia da paisagem de cada sítio visitado certamente 

demandaria anos, talvez décadas de trabalho... Sendo assim, mantive a prática 

estruturalista de pensar e identificar as unidades estilísticas, tentando, no entanto, 

estabelecer uma comparação pessoal dos conjuntos encontrados para que, ao final do 

mapeamento executado, fosse possível esboçar um quadro arqueológico de toda a 

paisagem referenciada pela Estrada Real. Ou seja, procurei usar princípios 

estruturalistas localmente, no espaço dos sítios arqueológicos, como mecanismo que me 

favoreceria no sentido de apreender regional e globalmente aspectos da arqueologia da 

paisagem da Estrada Real.  

Para proceder à análise estilística dos sítios visitados, além de observar suas 

características gráficas in loco, fizemos um registro fotográfico o mais detalhado 

possível das ocorrências. Estas imagens foram continuamente comparadas entre si e 

com ilustrações de diversas publicações sobre o tema, durante toda a pesquisa. Não foi 

possível pesquisar a fundo as informações sobre a inserção cronológica de cada sítio, 

uma vez que os processos de datação são lentos e dispendiosos, e não dispusemos dos 

recursos necessários para executá-los. Além disso a análise de materiais arqueológicos 

para datação está muito mais vinculada a estudos específicos da arqueologia, 

envolvendo processos físico-químicos. Em uma pesquisa delineada pelo viés 

historiográfico como esta, me limitarei a repassar informações e estimativas pensadas a 

partir de estudos arqueológicos já realizados e publicados. Procederei da mesma 

maneira quando me referir às características geográficas e geológicas dos sítios.  
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Optei também por dividir didaticamente a apresentação do mapeamento 

realizado, de sul para norte e pelo nome atual das cidades onde ocorrem os sítios 

arqueológicos. Apesar do risco de parecer anacrônico, uma vez que as fronteiras de hoje 

não correspondem às diferenças culturais das sociedades pré-coloniais, esta escolha 

pode facilitar a observação contemporânea da distribuição estilístico-espacial das 

manifestações de arte rupestre. Contribui também para esta visualização o mapa 

preparado e apresentado no último capítulo desta parte da dissertação.  

No processo de pesquisa procurei ainda atentar para a gestão e utilização 

contemporânea do espaço dos sítios arqueológicos, uma vez que estes participam da 

paisagem da “Estrada Real turística” de hoje, que estará em foco na última parte da 

dissertação.  
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5.1 Um mapa da arte rupestre na Estrada Real 

A conexão entre pesquisa bibliográfica e observação dos sítios 

arqueológicos nos trabalhos de campo resultou neste mapeamento em que apresento um 

panorama bastante diverso das manifestações rupestres em Minas Gerais. Diverso em 

vários sentidos: diferentes estilos de grafismos e modos de inserção destes na paisagem; 

diferenças quanto ao grau de conservação dos painéis; diferentes relações vivenciadas 

das comunidades hoje situadas nas vizinhanças dos sítios (incluindo do poder público) 

com o patrimônio arqueológico; diferenças quanto à abordagem científica das 

manifestações, uma vez que em algumas áreas já existe uma tradição de pesquisas 

estabelecida, ao passo que, em outras, as pesquisas nunca foram, ou foram 

superficialmente, realizadas... Enfim, cada trabalho de campo acabou revelando novas 

situações.  

Seguem, pois, informações sumárias sobre os sítios visitados e sobre as 

ocorrências estudadas em cada cidade. Comecemos então a viagem. 

 

Andrelândia  

Em Andrelândia, município mais ao sul visitado, identificou-se a presença 

predominante de tradição “geométrica” relacionada, segundo A. Prous310, ao complexo 

estilístico da Tradição São Francisco, descoberta e, até pouco tempo atrás, pensada 

como circunscrita ao alto vale do Rio São Francisco (norte de Minas).  

A ocorrência marcante da Tradição São Francisco em Andrelândia gerou 

uma questão curiosa quanto à distribuição geográfica das manifestações rupestres em 

Minas e sugeriu a existência de relações culturais e/ou processos migratórios 

empreendidos entre populações indígenas do norte e sul do estado em época bastante 

remota.  

O maior sítio arqueológico encontrado dentro dos limites de Andrelândia 

situa-se na chamada Serra de Santo Antônio, porção da Serra do Turvo que, por sua vez 

constitui um braço da Mantiqueira. A “Toca do Índio”, nome dado ao sítio, trata-se de 

                                                           
310 A. PROUS (et alli). As Pinturas rupestres da Toca do Índio. Disponível em: http://www.npa.org.br/ 
 

http://www.npa.org.br/
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um paredão rochoso com aproximadamente 60 metros de largura majoritariamente 

coberto por pinturas de motivos “geométricos” típicos da tradição sanfranciscana. Os 

desenhos, isolados ou sobrepostos, evidenciando o fato de terem sido executados em 

diferentes momentos, formam um painel policrômico no qual aparecem pigmentos 

vermelhos, amarelos, branco e azulado.  

 

   
Serra de Santo Antônio, à esquerda (foto: Nathanael Andrade) e Pinturas da “Toca do Índio, à direita (foto: José R. 

Vitral). 

 

Algumas das pinturas poderiam ser classificadas como representações 

“astronômicas”, e no paredão aparecem, também, desenhos que podem representar 

objetos como setas, chocalho, propulsores, alguns (poucos) possíveis antropomórficos e 

uma boa quantidade de zoomórficos. Destes últimos um conjunto executado com 

pigmento vermelho se destaca na zona periférica do sítio devido às características 

formais diferenciadas em relação aos demais.  

    
Figurações “Astronômicas” presentes na Toca do Índio (“sóis” à esquerda e “cometa” à direita). Fotos: José R. Vitral. 
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Representações de répteis, “objetos” (“seta”) e “geométricos” da Toca do Índio. Fotos: C. Lima. 

 

Em meio à trama gráfica do extenso painel podemos perceber a figuração de 

grandes linhas bicrômicas (em vermelho e amarelo) que atravessam as demais figuras, e 

que, em conjunto, já foram interpretadas como possíveis representações da paisagem 

local, demarcada pelos volumes da Serra de Santo Antônio. Essas linhas em grandes 

“ondas”, ou “zigue-zagues”, representariam a dita serra vista de oeste para leste, num 

quadro que incluiria ainda um “sol nascente” – grafismo circular em pigmento 

vermelho, amarelo e branco – que “coroa” o conjunto formado pelas linhas. Seriam 

essas pinturas uma prova da capacidade de observação e de representação dos 

fenômenos geográficos pelos artistas rupestres? Trabalharemos melhor essa questão à 

frente, no tópico sobre a cidade de Carmópolis de Minas.  
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Parte da possível representação de aspectos da geografia do entorno da Toca do Índio no painel rupestre (em 
destaque: “um pico da serra e o sol nascente”). Foto: C. Lima.  

 

A base do sítio é composta por substrato areno-argiloso orgânico misturado 

a lascas e grandes blocos desprendidos da parede rochosa. Alguns destes blocos também 

conservaram pinturas. 

                

Vista geral do paredão e da base do sítio arqueológico. Foto: C. Lima. 
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Além da “Toca do Índio”, Andrelândia guarda pelo menos mais quatro 

sítios arqueológicos menores já identificados ao longo da Serra do Turvo, todos com 

pinturas e também gravuras “geométricas” dominando os painéis311.  

É interessante buscar uma relação de comparação entre as principais 

ocorrências da Tradição São Francisco no território brasileiro para melhor compreender 

esse fenômeno cultural. A partir do estudo dos sítios arqueológicos do Vale do Peruaçu, 

Loredana Ribeiro e Andrei Isnardis propõem: 

 

“A tradição São Francisco se caracteriza pela predominância de grafismos 
‘geométricos’, frequentemente compostos em bicromia, que incluem grandes 
figuras chapadas, formas lineares simples e composições de linhas 
entrecruzadas com pequenos elementos no interior de sua trama. 
Acompanhando os geométricos, vêm figuras biomorfas e antropomorfas 
esquemáticas (dispostas em grupos de quatro ou cinco, aos pares ou isoladas) 
e representações de armas (propulsores, dardos e seteiras). Os grafismos 
zoomorfos são muito pouco numerosos, limitando-se quase totalmente a 
lagartos e peixes.”312 

 

Essa caracterização confere em grande parte com o que se observa na “Toca 

do Índio”, com a diferença de que, em Andrelândia, os zoomorfos (especialmente 

lagartos) são relativamente numerosos em relação às demais figuras. Os desenhos de 

Andrelândia são também mais esquemáticos, simples e lineares, em comparação com os 

do Peruaçu. Não se encontra, por exemplo, os grandes “cartuchos” policrômicos 

elaborados Caboclo, tidos como “figura emblemática” da tradição São Francisco313.  

Outra peculiaridade de Andrelândia é o aparecimento de figuras 

“astronômicas” (“sóis”, “luas”, “cometas”...) em quantidade, fato que aproxima o 

quadro gráfico geral local também das ocorrências sanfranciscanas de Montalvânia. As 

                                                           
311 Informação passada por membros do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas de Andrelândia.  
 
312 RIBEIRO, Loredana e ISNARDIS, Andrei. “Conjuntos Gráficos do Alto-Médio São Francisco (Vale 
do Peruaçu e Montalvânia)”. In: PROUS, André e RIBEIRO, Loredana (orgs.). Arqueologia do Alto 
Médio São Francisco. Tomo 1. Região de Montalvânia. Arquivos do Museu de História Natural. Vol. 
XVII/XVIII. Belo Horizonte: UFMG, 1996/7. 
 
313 Os autores distinguiram pelo menos quatro conjuntos com características peculiares no interior das 
manifestações são-franciscanas do vale do Rio Peruaçu. A fácie Caboclo talvez seja o mais 
impressionante conjunto, em termos gráficos e crômicos, identificado nesse complexo. RIBEIRO e 
ISNARDIS, op. cit. 
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pesquisas desenvolvidas até então na região de Montalvânia reconhecem a existência de 

grafismos São Francisco, mas não como forma predominante (como ocorre no Peruaçu). 

Em alguns sítios locais as “figurações ‘astronômicas’ foram representadas em maior 

número que as figuras geométricas pelos autores da tradição São Francisco. Apesar de 

encontrarmos, no Peruaçu, representações ‘celestes’ entre as figuras ‘São Francisco’, 

elas não aparecem de forma tão numerosa como em Montalvânia”314.  

Como vimos anteriormente, o Complexo Montalvânia é um conjunto 

estilístico composto por pinturas e gravuras, descrito na região do município homônimo. 

Foi apresentado como manifestação intrusiva com presença marcante em meio aos 

grafismos sanfranciscanos. Caracterizado “por uma relativa restrição temática”, 

comportando, essencialmente, figuras antropomórficas “agitadas”, biomorfos, 

“geométricos” simples, “pés,” e “objetos” (“armas”, “cestas” e outros), quase sempre 

em associações temáticas. As pinturas são sempre monocrômicas, majoritariamente em 

vermelho, e executadas com tinta espessa.  

Em alguns sítios da região de Montalvânia, assim como em Andrelândia, 

podem ser encontradas representações de “sauros”, “quelônios” de pescoço curvo e 

“sóis”. Embora haja, em Montalvânia, uma diferenciação nas representações de répteis e 

“elementos astronômicos”315, estas figurações se aproximam, pelas características 

gráficas, de alguns desenhos periféricos da Toca do Índio. Esses desenhos evitam se 

sobrepor aos grafismos São Francisco, como ocorre com as figuras Montalvânia do 

Peruaçu e de região próxima da Serra Geral, na Bahia316. Dessa maneira, não seria 

absurdo supor que, entre os grafismos reconhecidamente sanfranciscanos de 

Andrelândia, também ali teria havido intrusão de expressões Montalvânia317.  

                                                           
314 RIBEIRO e ISNARDIS, op. cit. 
 
315 “‘Quelônios’ e sauros são bem mais numerosos entre as gravuras, enquanto que os “sóis” surgem mais 
em pintura”. RIBEIRO e ISNARDIS, op. cit. 
 
316 Conforme visto em RIBEIRO e ISNARDIS, op. cit. 
 
317 Sobre a relação entre a tradição São Francisco e o Complexo Montalvânia, L. Ribeiro e A. Isnardis 
sugerem a possibilidade de que os autores dos dois conjuntos gráficos seriam grupos culturais distintos. 
Quando se referem a alguns sítios da região de Montalvânia, cuja cronologia já pôde ser melhor estudada, 
falam, por exemplo, em “ocupações alternadas dos mesmos sítios por portadores de unidades estilísticas 
diferenciadas” (RIBEIRO e ISNARDIS, op. cit.). Entretanto, os autores mostram também uma grande 
proximidade entre esses supostos dois grupos de artistas pré-coloniais, fato que teria resultado, inclusive, 
na convergência de repertório gráfico e em influências mútuas. No caso de Andrelândia pode-se, 



180 

 

                      

                    

Acima: Semelhanças morfológicas entre elementos isolados do painel da Toca do Índio e grafismos Montalvânia. 
Fotos: C. Lima. Reproduções dos desenhos Montalvânia extraídas de PROUS, André e RIBEIRO, Loredana (orgs.) 
Arqueologia do Alto Médio São Francisco. Tomo 1. Região de Montalvânia. Arquivos do Museu de História Natural. 

Vol. XVII/XVIII. Belo Horizonte: UFMG, 1996/7. 

 

O repertório temático e estilístico do(s) grupo(s) que viveu(ram) em 

Andrelândia teria, simplesmente evoluído ao acaso, derivando em manifestações 

gráficas semelhantes às de Montalvânia? Ou essas expressões “cosmológicas” 

associadas a répteis e instrumentos comporiam a dita “Tradição Astronômica”, como 

propõe M. Beltrão? As questões permanecem em aberto, dependendo de um 

aprofundamento da pesquisa, especialmente da elaboração de um quadro cronológico 

consistente, que esclareça as possíveis relações entre as manifestações dos sítios da 

Tradição São Francisco e destes com outros conjuntos gráficos.  

                                                                                                                                                                          
igualmente, supor a ação de mais de um grupo ou (talvez mais acertadamente) que um único grupo, autor 
das pinturas, já teria incorporado repertório Montalvânia ao “seu estilo” São Francisco, lembrando que, 
pela grande quantidade de sobreposições, que o painel da Toca do Índio é, evidentemente, resultado do 
acúmulo de pinturas feitas em momentos diferentes.  
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Quando observamos a situação geral da gestão do patrimônio arqueológico 

na rota da Estrada Real, destaca-se a importante iniciativa do Núcleo de Pesquisas 

Arqueológicas (NPA) de Andrelândia - uma ONG criada por membros da comunidade, 

voltada para a proteção do patrimônio natural e cultural da cidade. O NPA adquiriu a 

área onde se localiza a Toca do Índio, maior sítio arqueológico atribuído à Tradição São 

Francisco no sul de Minas. Em 2001 o terreno foi transformado em Parque 

Arqueológico/Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), reconhecido pelo 

IBAMA, ganhando o status de Unidade de Conservação Federal. Desde a fundação da 

ONG, em 22 de julho 1986, o entorno do sítio arqueológico tem sido reflorestado e o 

local recebeu projetos de infraestrutura, vigilância e recepção orientada aos turistas que 

inclui disponibilização de guias locais, sinalização das trilhas e estabelecimento de 

regras de visitação. Desta maneira a paisagem local, que antes era uma pastagem com 

poucas árvores, tem sido manejada e encontra-se em franca recuperação de sua biota - 

processo evidenciado no crescimento de uma matinha vigorosa e pela observação, na 

área, de espécies raras da fauna regional (incluindo grandes felinos, como onças), 

indicadores de boas condições ambientais. A mata recuperada contribui para a 

conservação do sítio arqueológico, uma vez que o resguarda de impactos naturais como 

insolação excessiva, vento e chuva, entre outros.  

 

Carrancas 

Andrelândia, entretanto, não é o único município do sul de Minas onde 

aparecem indícios da Tradição São Francisco. A noroeste da cidade, cruzando o 

“Caminho Velho” encontramos um pequeno sítio arqueológico em Carrancas, com 

pinturas que já foram atribuídas a essa tradição. 

O sítio situa-se em um afloramento rochoso quartzítico de dimensão 

mediana contido na região conhecida pela população nativa como Serra do Moleque. A 

área possui vegetação relativamente mais adensada, com aspecto de mata atlântica, 

especialmente próximo dos cursos d’água e entre os lajedos. Nas encostas o terreno é 

argiloso e predomina o cerrado, ao passo que o campo rupestre também aparece à 

medida que se avança para os topos de morro.  
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No pequeno paredão, localizado a pouca distância da margem direita do Rio 

Capivari, figura um painel de cerca de 4 metros com pinturas que se aproximam do 

“traço geométrico” característico da Tradição São-Francisco, embora seus grafismos 

possam ser interpretados também como figurativos. Os desenhos são poucos, mas 

representativos no contexto regional, levantando questões importantes. 

 

   

   

  Figurações de Carrancas: “nuvem”, “aracniformes”, mão impressa e “geométricos”. Fotos: C. Lima. 

 

A atribuição do conjunto local à Tradição São Francisco justifica-se pelas 

características gráficas e pode ser suposta devido à grande proximidade geográfica do 

sítio em relação às ocorrências de Andrelândia. Entretanto o sítio de Carrancas 

apresenta características peculiares: para executar as figuras foi usado apenas pigmento 

vermelho, aparentemente em suspensão espessa e homogênea; o painel é “limpo”, as 

figuras não se sobrepõem, ao contrário do que ocorre nos sítios sanfranciscanos típicos; 
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a temática geral tende à “geometrização”, mas quando observamos as figuras que mais 

se destacam no painel e as comparamos com algumas expressões Montalvânia descritas, 

decalcadas e apresentadas no estudo de L. Ribeiro e A. Isnardis318 salta aos olhos a 

semelhança entre os grafismos de ambas as regiões. Realmente dois desenhos que 

dominam o painel de Carrancas se assemelham muito aos “aracniformes” bastante 

representados entre as expressões do primeiro momento Montalvânia e um outro 

desenho em forma de “nuvem” ou barra horizontal da qual pendem linhas em zigue-

zague é muito próximo de grafismo que ocorre no segundo momento de execução do 

conjunto em Montalvânia319. Penso que esses dados são muito importantes para 

reafirmar a relação entre a Tradição São Francisco e o Complexo Montalvânia, já 

percebida no norte do estado, também no sul de Minas. Obviamente estou tratando de 

figuras isoladas de conjuntos e contextos geográficos bastante diferentes e talvez fosse 

melhor utilizar outros elementos de comparação para dar mais substância a essa 

hipótese, entretanto, a simples observação dos desenhos evidencia a semelhança e 

estimula a ideia da existência de relações culturais entre as expressões São Francisco e 

Montalvânia, tanto no norte, quanto no sul de Minas. No sul, pelo menos Andrelândia e 

Carrancas seriam exemplos desse “contato estilístico”320. 

                                                           
318 RIBEIRO e ISNARDIS, op. cit. 
 
319 Conforme observado em RIBEIRO e ISNARDIS, op. cit. 
 
320 Há também, segundo informação colhida entre os conselheiros do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas 
(NPA) de Andrelândia, presença de manifestações rupestres semelhantes no município de Nazareno, 
cortado pelo “Caminho Velho”, ao norte de Carrancas (divisa com São João del-Rei, a leste). Não foi 
possível visitar essa(s) ocorrência(s), contudo, se a informação for confirmada, os sítios atribuíveis à 
Tradição São Francisco na região descreveriam um arco no sentido noroeste-norte, dominando o centro 
desse trecho sul da Estrada Real. 
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Foto de Carrancas (C. Lima) e prancha com os momentos do Complexo Montalvânia extraída de PROUS, André e 
RIBEIRO, Loredana (orgs.) Arqueologia do Alto Médio São Francisco. Tomo 1. Região de Montalvânia. Arquivos 

do Museu de História Natural. Vol. XVII/XVIII. Belo Horizonte: UFMG, 1996/7. 
 

Apesar da localização muito próxima de uma pousada/restaurante rural e 

uma queda d’água que faz parte do chamado “Complexo da Cachoeira da Zilda”, área 

bastante frequentada por turistas, as pinturas do sítio de Carrancas estão bem 

preservadas, com cores ainda vivas, devido, certamente à proteção natural da vegetação 

de maior porte no seu entorno. Além disso, o proprietário do terreno e da Pousada 

parece se preocupar com a conservação do sítio, acompanhando os visitantes ao local e 

sugerindo uma conduta preservacionista. 

 

São Thomé das Letras 

 A Tradição São Francisco, aparentemente, se faz presente ainda entre os 

grafismos identificados na cidade de São Thomé das Letras, a sudoeste (na mesma 

altura, a oeste, de Andrelândia), também cortada pelo “Caminho velho”. Ali as pinturas 

aparecem bastante dispersas pela “Serra de Itaguatiara” ou Serra de São Thomé, em 

diversos pequenos painéis presentes em rochas de variados tamanhos, que demarcam a 

morfologia da geografia bastante irregular do município.  

Além da dominância das rochas, compõem a paisagem os abundantes cursos 

d’água (córregos, rios, corredeiras, cachoeiras ou simples filetes de drenagem) e uma 
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vegetação de mata densa nas áreas de terra argilosa, associada ao campo rupestre ralo 

que cresce sobre as rochas e partes arenosas dos morros.  

A cidade se estruturou diretamente sobre o relevo rochoso da serra, de modo 

que alguns dos sítios ocorrem dentro da zona urbana, ou muito próximos dela. Doze 

sítios já foram identificados por graduandos da UFSJ envolvidos no “Projeto 

Itaguatiara”321 sendo que apenas cinco deles já se encontravam, à época, registrados no 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  

A caracterização ou filiação estilística dos sítios do município é um desafio, 

tanto pela variedade de elementos, de tradições certamente diferentes ou ainda não 

descritas, encontrados juntos, quanto pelo alto grau de depredação das pinturas. 

Quanto ao repertório temático são abundantes as representações de 

bastonetes, “pentes”, pontilhados, “geométricos” e as chamadas “letras” – um tipo de 

grafismo incomum, muito característico das ocorrências locais, que realmente lembra a 

forma de códigos de linguagem escrita antiga. A grande maioria dos grafismos foram 

executados em vermelho. Um exemplo raro de bicromia na área é a série de bastonetes 

vermelhos e amarelos que aparece em um dos sítios às margens da cachoeira de 

Shangrilá.  

 

                                                           
321 O “Projeto Itaguatiara”, entre outras ações referentes ao patrimônio local, procurou identificar e 
registrar os sítios com arte rupestre no município de São Thomé das Letras. Maiores informações sobre 
esse projeto podem ser encontradas em RESENDE, Marco A. Penido e D’ AURIA, Carla Alfonsina. 
Projeto pedra são tomé: valoração regional por meio da revitalização da paisagem e da identidade 
cultural (Relatório Parcial). São Thomé das Letras, 2009 (mimeog.). Luan Ariel Sigaud Vasconcellos dos 
Santos, aluno do curso de Geografia e Atahualpa Yupanqui Lobo Chamorro, aluno do curso de História, 
ambos da Universidade Federal de São João del-Rei, participaram do referido projeto desde julho de 
2008, cedendo informações e nos acompanhando nas visitas aos sítios de São Thomé durante a execução 
da nossa pesquisa.  

 



186 

 

  
As “letras” na “Gruta de São Tomé” (esquerda) e bastonetes no sítio Shangrilá 1(direita). Fotos: C. Lima. 

   
Pinturas do Sítio Shangrilá 2. Fotos: C. Lima. 

 

Encravada no centro da cidade, encontra-se a “Toca do Leão” – abrigo que 

guarda grafismos e “manchas” vestigiais, mas também algumas poucas representações 

zoomórficas que ocorrem apenas nesse sítio, e, pela forma dos desenhos, lembram 

algumas manifestações da Tradição Planalto. No painel destaca-se uma figura em 

vermelho escuro, danificada (sem a “cabeça”), mas ainda nítida, de quadrúpede, 

possivelmente um felino - daí deriva o nome do sítio. 
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“Toca do Leão” e seus grafismos. Foto: C. Lima. 

 

Devido à diversidade de representações, São Thomé das Letras pode ter sido 

uma região de intensos contatos, de domínio sucessivo de diferentes grupos ou, ainda, 

de significativas transformações culturais. A datação das pinturas poderia esclarecer 

muitos aspectos relativos à etno-história local, no entanto, é um procedimento 

dispendioso, dificultado, além do mais, pelos intensos processos de deterioração aos 

quais os sítios arqueológicos locais têm sido submetidos. 

A arte rupestre é um traço identitário do município, já que o termo “Letras”, 

impresso no próprio nome da cidade, refere-se à interpretação mítica dada aos seus 

grafismos rupestres como sendo inscrições que provariam a passagem de São Tomé por 

Minas Gerais322. Por isso mesmo é extremamente contraditório que o todo o conjunto de 

sítios incomuns existentes ali seja tratado com absoluto descaso, como constatamos nos 

trabalhos de campo. O patrimônio rupestre da cidade vem sofrendo impactos de toda 

ordem, desde os naturais (intemperismo, erosão, ação de fungos, liquens e insetos que 

constroem ninhos sobre os paredões) até (e principalmente) vandalismo – raspagem dos 

grafismos; sobreposição destes com pichações em spray, tinta a óleo, giz, carvão e 

outros materiais; retirada de lascas ou mesmo de grandes superfícies pintadas dos 

                                                           
322 Ver: Códice Costa Matoso. Coord. Luciano R. A. Figueiredo e Maria Verônica Campos. Estudo 
Crítico Luciano R. A. Figueiredo. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos Históricos, 
1999, p. 374-382. ROMEIRO, Adriana e RAMINELLI, Ronald. “São Tomé nas Minas: a trajetória de um 
mito no século XVIII”. Varia Historia. Belo Horizonte: Departamento de História, Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas, UFMG. N. 21. Julho de 1999. 
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painéis... Entre todas essas as ações destrutivas devemos destacar a espantosa 

degradação ambiental imposta pela mineração323, atividade que tem provocado uma 

perda irreversível e crescente de áreas com sítios arqueológicos, muitos ainda sequer 

descritos, da Serra de Itaguatiara.   

   
Superfície com pintura rupestre aplicada a fachada de uma edificação no centro de São Thomé e detalhe do painel. 

Fotos: C. Lima. 

São Thomé das Letras está diante do desafio de reverter a situação de 

depredação dos painéis de arte rupestre local. A cidade carece, com urgência, de 

congregar uma mobilização social em torno do seu patrimônio arqueológico, unindo a 

comunidade, as empresas de mineração, os setores interessados no desenvolvimento 

turístico (uma vez que, como mostramos aqui, a arte rupestre é um atrativo para a 

atividade), profissionais da esfera acadêmica (arqueólogos, historiadores, geógrafos – 

responsáveis pela criação de planos de manejo de áreas de interesse público) e Poder 

Público, responsável pela institucionalização e prática de proteção patrimonial em 

última instância, numa parceria pela preservação desse legado.   

 

Itutinga 

Em Itutinga, localizada a oeste, entre Carrancas e Nazareno, visitamos e 

descrevemos aqui, pela primeira vez, um pequeno sítio arqueológico localizado por 

André Ferreira da Silva, morador local, na região denominada de Boqueirão.  

A paisagem se aproxima muito da fisionomia típica da Serra do Espinhaço, 

embora a área esteja, de fato, distante dessa cordilheira. A vegetação é dominada por 
                                                           
323 Extração da pedra são Tomé, usada em calçamentos. 
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um campo rupestre vigoroso, com alta diversidade vegetal, no qual se destacam várias 

espécies de canelas-de-ema, algumas de porte muito avantajado. Árvores maiores, 

perenes, só ocorrem nos estreitos vales. O terreno, de modo geral, é muito arenoso, 

acidentado, cortado por pequenos cursos de água e pontuado de grandes maciços 

rochosos bastante friáveis, facilmente desgastáveis. Ali formações rochosas criaram 

muitas fendas e abrigos naturais de tamanho variável.  

O sítio do Boqueirão constitui-se de um abrigo mediano, contendo, 

espalhadas por sua parede inclinada, poucas pinturas (vestígios) de difícil identificação 

devido ao descamamento da rocha. Pelo aspecto atual algumas dessas pinturas podem 

ter sido feitas com a utilização de carimbos. No teto, relativamente baixo, figuram 

interessantes impressões de mãos pintadas em faixas verticais e horizontais. O chão do 

abrigo é recoberto por blocos abatidos e no maior desses blocos aparecem várias 

impressões de mãos, possivelmente de crianças, devido ao seu tamanho reduzido. As 

marcas de mãos usadas como carimbo são as figuras que melhor se preservaram e que 

se destacam no conjunto das pinturas remanescentes. Encontramos apenas uma 

ocorrência similar em Carrancas, entre todos os outros sítios visitados durante nossos 

trabalhos de campo. Contudo as características das “mãos de Itutinga” são diferentes e 

vimos algo semelhante apenas em publicações sobre outras regiões do país, de maneira 

que a filiação estilística do sítio do Boqueirão continua uma incógnita.  

 

    

Acima: Sítio Boqueirão e alguns dos seus grafismos residuais. 



 

  

No alto: impressões de mãos infantis em bloco abatido
lado de foto de sítio atribuído ao est

(fonte: 

Seria importante a realização de prospecções na área para buscar por outras 

possíveis ocorrências, dadas as características insólitas da paisagem e do próprio 

conjunto de grafismos que ocorrem ali

O acesso ao sítio do Boqueirão

certa facilidade. É urgente um trabalho arqueológico de registro detalhado (fotos e 

decalque) das pinturas que se encontram 

fragilidade do suporte. Além 

atividade de extração de areia para construção civil empreendida na área. 

dragagem já provocaram um impacto ambiental assustador e se aproximam do sítio 

arqueológico.  

 

 

   

   

: impressões de mãos infantis em bloco abatido no piso do sítio. Acima: marcas de mãos do teto do sítio ao 
atribuído ao estilo “Cariris Velho”, T. Agreste, do Piauí (apenas para efeito de comparação) 

(fonte: http://www.fumdham.org.br.). Fotos: C. Lima. 

 

ia importante a realização de prospecções na área para buscar por outras 

possíveis ocorrências, dadas as características insólitas da paisagem e do próprio 

que ocorrem ali.   

sítio do Boqueirão é livre e ao alcance de qualquer curioso, com 

certa facilidade. É urgente um trabalho arqueológico de registro detalhado (fotos e 

das pinturas que se encontram em acelerado processo de desgaste, devido à 

fragilidade do suporte. Além disso, o sítio corre o risco de ser destruído em breve pela 

atividade de extração de areia para construção civil empreendida na área. 

dragagem já provocaram um impacto ambiental assustador e se aproximam do sítio 
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. Acima: marcas de mãos do teto do sítio ao 
(apenas para efeito de comparação) 

ia importante a realização de prospecções na área para buscar por outras 

possíveis ocorrências, dadas as características insólitas da paisagem e do próprio 

quer curioso, com 

certa facilidade. É urgente um trabalho arqueológico de registro detalhado (fotos e 

em acelerado processo de desgaste, devido à 

o sítio corre o risco de ser destruído em breve pela 

atividade de extração de areia para construção civil empreendida na área. As valetas de 

dragagem já provocaram um impacto ambiental assustador e se aproximam do sítio 

http://www.fumdham.org.br/
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São João del-Rei 

Em São João del-Rei, a leste do “Caminho Velho” (divisa com Nazareno), as 

serras do Lenheiro, a sudeste, e São José, a nordeste, destacam-se como as principais 

referências fisiográficas. Os quartzitos da Serra do Lenheiro fazem parte da chamada 

“Formação Tiradentes”, constituindo, também, uma parcela da Mantiqueira. Na região 

cresce um mosaico vegetacional de alta diversificação, contendo áreas de campo limpo, 

campo rupestre, mata e espécies do cerrado. 

Na Serra do Lenheiro descobriu-se um sítio rupestre cuja composição das 

cenas combina a presença de seres zoomorfos e antropomorfos (uma “família” de seres 

humanos esquematizados), com bastonetes e pontilhados, todos em vermelho. Já 

afirmou-se que “a presença dominante do ‘mitograma’ cervídeo não deixa dúvidas de 

que esse cenário é mais um exemplar da tradição Planalto”324, contudo, seguindo a 

tendência recente de revisão estilística das tradições rupestres no país, está claro que 

essa ideia inicial acerca do Sítio do Lenheiro precisa ser revista. A morfologia dos 

grafismos se aproxima de algumas expressões peculiares (“fácie samambaia”?) 

atribuídas à Tradição Planalto, entretanto, os desenhos são mais esquematizados e de 

menor porte que os característicos dessa tradição, podendo constituir uma derivação 

local dela ou até mesmo (e mais provavelmente) algo inédito, ainda não descrito. Além 

disso, o sítio é pequeno e isolado, ainda não foram descobertos outros painéis nas 

proximidades, fato que dificulta o estabelecimento de relações de comparação e 

inserção estilística regional. Logo, sua filiação cultural só deverá ser proposta com 

segurança com a continuidade da pesquisa. 

 

                                                           
324 RESENDE, Maria Leônia Chaves de; TÔRRES, Moisés Romanazzi; MATOS, Vanuza Vieira. Arte 
rupestre em terras barrocas: um estudo de caso do sítio pré-histórico da Serra do Lenheiro. Vertentes, São 
João del-Rei:UFSJ, n° 27, jan./jun 2006, p. 07-15. 
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No alto: Serra do Lenheiro e os desenhos de cervídeos. Acima: Blocos caídos na base do sítio arqueológico e 
grafismos (antropomórficos e bastonetes). Fotos: C. Lima. 

 

A datação das pinturas do Lenheiro ainda deixa a desejar, no entanto, “a 

elaboração da composição sugere ser do Holoceno Médio, estimado entre 8 e 2 mil 

AP”325, mas isso apenas na hipótese de se aceitar um “parentesco” e um sincronismo na 

execução dessas pinturas e das manifestações da “Tradição Planalto” já datadas em 

outras áreas do estado de Minas (situação que é sempre problemática).  

O Sítio arqueológico do Lenheiro situa-se em um terreno comprado pelo 

Exército em 1985, que hoje funciona como área de instrução de montanhismo do 11° 

Batalhão de Infantaria de Montanha. Sob os cuidados da instituição, que restringiu o 

                                                           
325 RESENDE, Maria Leônia Chaves de; TÔRRES, Moisés Romanazzi; MATOS, Vanuza Vieira. Arte 
rupestre em terras barrocas: um estudo de caso do sítio pré-histórico da Serra do Lenheiro. Vertentes, São 
João del-Rei:UFSJ, n° 27, jan./jun 2006, p. 07-15. 
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acesso à área326, os painéis estão relativamente preservados de maiores depredações e 

vandalismos. A vegetação nativa protege, em certa medida, o local, embora o grande 

número de blocos e lascas sedimentados no piso da base do paredão indique um 

processo erosivo natural intenso da rocha.  

A construção de um gradil em torno do sítio, atitude certamente bem-

intencionada, acabou, entretanto, afetando o sedimento e a paisagem local. É importante 

assinalar que as intervenções nos sítios arqueológicos devem atentar também para a 

preservação das camadas sedimentares da base dos sítios – elemento fundamental para a 

pesquisa arqueológica – evitando maiores impactos ao patrimônio arqueológico como 

um todo.  

 

Carmópolis de Minas 

Carmópolis de Minas é um pequeno município vizinho, a oeste, das cidades 

que integram oficialmente o roteiro turístico Estrada Real (faz divisa com Passa 

Tempo), não estando incluído, de fato, nesse roteiro. Entretanto, decidimos visitá-lo na 

nossa pesquisa de mapeamento da arte rupestre por dois motivos. Primeiramente, se 

seguirmos a rota da Estrada Real, de sul para norte, entre São João del-Rei e Barão de 

Cocais existe uma região onde, até o momento, não descobrimos expressões rupestres. 

Os vestígios arqueológicos encontrados na área constituem-se exclusivamente de 

material lítico e cerâmico. Carmópolis de Minas está situada justamente à meia 

distância entre São João del-Rei e Barão de Cocais, mas a oeste (na altura de Ouro 

Branco). Dessa maneira, o sítio arqueológico do município poderia representar uma 

ocorrência importante, cobrindo o “vazio” da arte rupestre nessa região dos Caminhos 

Reais.  

Em segundo lugar, na fase de levantamento dos sítios arqueológicos para 

visitação, fomos informados de que a ocorrência de Carmópolis seria incomum e 

precisava ser estudada, pois não tinha sequer sido descrita.  

                                                           
326 É preciso conseguir uma autorização expressa para visitar o sítio, ainda assim, na companhia de um 
guia indicado pela Divisão.  
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O trabalho de campo no município revelou a existência de pequenos sítios 

arqueológicos caracterizados pela presença exclusiva de gravuras. Segundo informações 

colhidas entre os moradores, conhece-se três sítios na cidade, todos localizados nas 

proximidades de cursos d’água. Visitamos apenas o Sítio Lagoa, situado numa região 

acidentada de “mar de morros”, cortada por pequenos fluxos fluviais e constituída 

majoritariamente de solo argiloso, relativamente rico em matéria orgânica, do qual 

afloram blocos rochosos de tamanho variado. Certamente devido às características 

pedológicas locais notamos a ausência de espécies vegetais de campo rupestre, 

predominando o campo limpo, cerrado e matas.  

O Sítio Lagoa é caracterizado pela presença de um pequeno bloco rochoso 

de granito (rocha magmática intrusiva plutônica, que constitui o embasamento 

cristalino), a céu aberto, em meio a uma encosta inclinada, coberta por pasto e 

vegetação arbustivo-arbórea, comum nas regiões de mata ciliar, como é o caso. A 

morfologia do relevo é marcada por colinas convexas e policonvexas com declividades 

acentuadas e fundos de vales recortados pela a incisão da drenagem.  

A rocha foi gravada com desenhos circulares divididos internamente em cruz 

(“círculos” ou “ovais” divididos em quatro partes), entre os quais aparecem linhas 

sinuosas saindo de um sulco central, lembrando arabescos, que, de certa forma, 

integram as figuras. Completam o conjunto alguns sinais em forma de “cruz”327.  

 

                                                           
327 Ao observar a expressão rupestre do sítio e a morfologia da paisagem local foi tentador interpretar o 
conjunto como sendo um “mapa pré-histórico” no qual constaria a localização de aldeias (os desenhos 
“circulares”), situadas em relação aos meandros de rios e córregos (as linhas gravadas entre os “círculos”) 
que formam a malha fluvial local. Logicamente podemos “pecar” por anacronismo ao supor essa ideia, já 
que, na verdade, desconhecemos o significado e a intenção de quem gravou ali aqueles signos. Entretanto, 
a hipótese não é tão absurda assim se recordarmos dados etnográficos que informam sobre a capacidade 
de orientação geográfica e de representação “cartográfica” de sociedades indígenas. Mesmo entre 
historiadores brasileiros, autores consagrados como Sérgio Buarque de Holanda se referem a esse fato 
(Ver, por exemplo, vários casos relatados em HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p 22-24). Outra ideia importante a se observar quando 
comparamos o desenho do sítio (interpretado como um mapa) e as características da paisagem atual onde 
ele se insere é que os grafismos circulares (“aldeias”?) do conjunto rupestre aparentemente coincidiriam 
com a localização das habitações de moradores atuais. Segundo a guia que nos levou ao local, ali estes 
sitiantes recolhem, até os dias de hoje, instrumentos líticos e restos de cerâmica no entorno de suas casas. 
Além disso as espécies cultivadas pelos moradores crescem sobre quintais de solo rico, escuro, que 
também pode indicar, como sabemos, a existência de antigas aldeias indígenas. Seria interessante 
produzir (ou adquirir) uma imagem aérea da área do Sítio Lagoa para ser utilizada como mais um 
elemento de análise do espaço atual em relação à expressão gráfica do sítio arqueológico. A comparação 
dos dois “documentos” poderia reforçar ou contradizer a ideia de que o sítio seria um mapa.  
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Imagens do Sítio Lagoa e suas gravuras. Fotos: C. Lima 

 

Tais grafismos poderiam ser representantes da chamada “Tradição 

Geométrica” de gravuras, pois, aparentemente não seriam figurativos. Contudo, 

segundo o “mapa clássico” da arte rupestre de A. Prous328, esta tradição não estaria 

presente em território mineiro devido ao fato de estar fora das ocorrências “em arco” 

voltado para o oeste, de Santa Catarina ao nordeste do Brasil. As manifestações mais 

próximas da “Tradição Geométrica” estariam localizadas em Goiás e Mato Grosso e não 

se conhece outros sítios com gravura na região. Dessa maneira não é possível identificar 

com segurança a filiação estilística do Sítio Lagoa.  

Devido a todas as características pontuais e regionais e à possível associação 

das gravuras com material lítico (polido e lascado) e cerâmico encontrado no local (e 
                                                           
328 PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992. 
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em toda a área vizinha, entre São João del-Rei e Barão de Cocais), imaginamos que o 

Sítio Lagoa seja representante da atuação de um grupo cultural distinto daqueles que 

viveram tanto a sul quanto a norte desse espaço cortado pela Estrada real. Pode-se supor 

que o grupo autor das gravuras teria se estabelecido ali em período mais recente – em 

torno de, no máximo, 2.000 anos atrás, conforme as datações de vestígios líticos e 

cerâmicos similares encontrados em muitas outras áreas do estado de Minas Gerais. 

Assim, pelo que se observa em outros sítios semelhantes, esta cultura já poderia dispor, 

inclusive, de um domínio técnico mais avançado da agricultura, embora saibamos que 

entre os vestígios típicos de povos agricultores não se têm notícia da existência de 

gravuras rupestres329 (as gravuras estariam mesmo associadas aos outros vestígios?)330.  

De fato o(s) sítio(s) arqueológico(s) de Carmópolis de Minas demarca(m) 

um momento e uma expressão cultural e gráfica muito específicos e trabalhamos aqui 

apenas com suposições que, futuramente, podem se confirmar ou não. Nosso estudo 

acabou sendo apenas um ponto de partida para começarmos a buscar um entendimento 

do quadro cultural local, caracterizado pela singularidade em relação às outras áreas 

visitadas durante a pesquisa.  

Pela raridade da ocorrência, o Sítio Lagoa merece um trabalho especial de 

proteção a ser pensado de modo a resguardá-lo de possíveis impactos. Apesar de 

relativamente pouco conhecido na região e de estar situado em terreno particular o 

acesso ao petróglifo é livre. O sítio é facilmente identificado na paisagem devido a uma 

placa comemorativa implantada ao seu lado, registrando a visita de líderes Pataxó de 

Carmésia (MG) ao local, por ocasião das comemorações de “500 anos do 

descobrimento do Brasil”.  

 

 

                                                           
329 Existem sim registros de pinturas rupestres (por exemplo, na Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, 
como veremos adiante) que representariam vegetais supostamente cultivados pelos indígenas. Estes 
vestígios pintados são tidos como expressões tardias de arte rupestre – as “últimas pinturas realizadas”, 
conforme expressa A. Prous em PROUS, André; BAETA, Alenice; RUBBIOLI, Ezio. O patrimônio 
arqueológico da região de Matozinhos: conhecer para proteger. Belo Horizonte: Ed do autor, 2003.  

330 Se essa conjectura for confirmada, a ideia de que o sítio representa um mapa pode ganhar força, uma 
vez que a geografia local não teria tempo para ter se alterado tanto entre a época do auge da aldeia 
indígena ali estabelecida e a atualidade. 
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Pains 

Este sítio arqueológico, localizado no município de Pains, em região 

conhecida por Corumbá (distrito remanescente de um antigo quilombo ali instalado), 

encontra-se deslocado, a oeste, do nosso roteiro previamente restrito ao entorno da 

Estrada Real. A região onde Pains está situada era servida, na primeira metade do século 

XVIII pela Picada de Goiás – caminho aberto em direção aos descobertos de Goiás que, 

partindo de São João del-Rei, acabou dando origem também aos arraiais de São Tiago, 

Morro do Ferro, Bom Sucesso, Oliveira, Itapecerica, Formiga, Arcos e Bambuí.  

Resolvemos visitar o mais conhecido sítio arqueológico de Pains pensando 

que seria interessante comparar dados de algumas áreas de ocorrência de manifestações 

rupestres fora da nossa rota principal.  

Ainda que relativamente próximo da grande região delimitada pelo nosso 

projeto, o sítio integra uma “zona arqueológica” distinta, situada em zona cárstica do 

alto curso do Rio São Francisco331, onde as rochas são calcárias e dolomíticas, 

correspondendo à Formação Sete Lagoas. A chamada Província Cárstica de Arcos-

Pains-Doresópolis constitui uma faixa de cerca de 100 quilômetros, formada por 

paredões contendo abrigos de variadas dimensões, nos quais já foram encontrados 

fósseis, inscrições rupestres, fragmentos de peças de cerâmica, utensílios e ferramentas 

pré-coloniais.  

Pelo que sabíamos até então o sítio ainda não teria sido alvo de pesquisas 

acadêmicas – mais um motivo para incorporá-lo ao nosso estudo. Há pouco tempo, 

entretanto, soubemos que a região tem sido objeto dos estudos mais recentes 

desenvolvidos por pesquisadores vinculados ao Museu de História Natural da UFMG332 

                                                           
331 Segundo a caracterização de C Jácome e L. Panachuck esta área localiza-se, estrategicamente, próxima 
ao divisor de duas grandes bacias hidrográficas - ao norte, do rio São Francisco e, ao sul, do rio Grande - 
apresentando alto potencial arqueológico [atestado pela grande quantidade de sítios localizados durante as 
pesquisas realizadas pelo Instituto de Arqueologia Brasileira (1969/1974), pelo Setor de 
Arqueologia/UFMG (1978/1979) e pelas próprias arqueólogas (1998/2003)]. Entretanto as autoras 
destacam a escassez de sítios arqueológicos com registros pictóricos na região, em comparação às duas 
áreas cársticas vizinhas - região de Lagoa Santa e a do alto-médio São Francisco - bem conhecidas 
arqueologicamente. JÁCOME, Camila e PANACHUCK, Lílian. Arte Rupestre no Alto Rio São 
Francisco: Aportes Iniciais. SAB, 2003. (mimeog.). 

332 Maiores informações estão disponíveis em: http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175 (consultado 
em 21 de junho de 2011) 
 

http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175
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e tivemos acesso a um texto333 das arqueólogas C. Jácome e L. Panachuk que trata dos 

resultados preliminares da análise de sítios rupestres localizados no sudoeste do estado 

de Minas Gerais, exatamente nos municípios de Arcos, Pains e Pimenta. Este artigo foi 

apresentado na Reunião da Sociedade Brasileira de Arqueologia, em 2003, e serve como 

fonte importante para nossa abordagem.  

O sítio que visitamos, conhecido como Lapa da Posse Grande, é constituído 

por um afloramento calcário com cerca de 40 metros de extensão por 15 metros de 

altura, no qual encontra-se, no extremo Norte, um pequeno abrigo de 7 por 3 metros. 

Seu piso é um misto de matéria argilosa e rocha desprendida. O paredão, de coloração 

clara, é repleto de diáclases horizontais, apresentando uma suave ondulação em toda sua 

extensão, fato que sugere uma intensa dinâmica fluvial em época remota, muito antes da 

presença de grupo humano na área. Nos dias de hoje, a Lapa situa-se a cerca de 50 

metros de distância da margem esquerda do Córrego Santo Antônio e, no seu entorno 

predomina uma vegetação mista com espécies de mata, cerrado e campo. 

As pinturas foram feitas na área não abrigada do sítio, em um paredão 

vertical que apresenta um escorrimento de calcita concrecionado. Tal concreção divide 

o paredão onde estão postos, em ambos os lados, dois painéis, sendo que apenas a partir 

das figurações sobrepostas de um desses painéis foi possível pensar uma análise crono-

estilística relativa para o sítio. Jácome e Panachuck apontaram, preliminarmente, três 

momentos de execução do conjunto, conforme descrição detalhada abaixo: 

 

Momentos mais antigos 

Conjunto A: Conjunto bastante patinado composto por figuras zoomórficas 
(peixes e quadrúpedes), antropomórficas e em menor quantidade 
geométricas. Pela temática poderíamos aproximar esse momento da Tradição 
Planalto, no entanto, apresenta como peculiaridade a bicromia de tinta vinho 
(contorno) e branca (fundo), a bicromia pode também aparecer em jogo com 
a cor do paredão esbranquiçado contornado pelos limites da figura em vinho. 
As figuras deste Conjunto foram sobrepostas por grafismos dos Conjuntos B, 
C, D, E. 

Conjunto B: Composto somente de 5 figuras, caracteriza-se pela bicromia em 
vermelho vinho (tinta diferente do momento anterior, mais diluída) e 

                                                           
333 JÁCOME, Camila e PANACHUCK, Lílian. Arte Rupestre no Alto Rio São Francisco: Aportes 
Iniciais. SAB, 2003. (mimeog.).  
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amarelo. O conjunto se constitui de dois antropomorfos e três grafismos 
geométricos. Tanto a bicromia vermelho/amarelo, quanto a temática 
aproximam este conjunto da Tradição São Francisco. Houve sobreposição 
somente por figuras do Conjunto C. 

Momentos intermediários 

Conjunto C: Presença de cervídeos, peixes, antropomorfos e geométricos. Os 
zoomorfos apresentam o corpo preenchido por linhas e/ou pontos, elemento 
típico do 1o momento da Tradição Planalto (Prous 1992:535). A cor 
predominante é o vermelho, ocorrem também duas figuras com bicromia 
amarelo/vermelho. Sobreposto pelo Conjunto D. 

Conjunto D: A principal temática desse conjunto é a de figuras de 
quadrúpedes, aparecem em número reduzido peixes e antropomorfos. A 
maioria das figuras é monocrômica em amarelo, outras recebem contorno ou 
pontos vermelho sobre um fundo amarelo. Vale ressaltar que as tintas 
também são diferentes dos momentos anteriores. Para o centro mineiro, as 
figuras monocrômicas em amarelo são mais difundidas em um momento 
tardio (Prous 1992:535). Sobreposto pelo Conjunto E. 

Momentos mais recentes 

Conjunto E: Os grafismos deste grupo são de um vermelho bastante intenso, 
os temas tratados são os zoomorfos (quadrúpedes e peixes) de corpo chapado 
e sem nenhuma bicromia. Ocorrem também geométricos e figuras vestigiais. 
Estes mesmos temas são típicos do 3o momento Planalto no centro mineiro. 
Nenhum conjunto se sobrepõe às figuras deste grupo. 

Conjunto F: O conjunto de grafismos que tem como principal marca 
estilística a miniaturização de zoomorfos, biomorfos e geométricos, 
monocrômicos em vermelho (apesar do uso de dois vermelhos diferentes). A 
miniaturização ocorre no centro mineiro para temas do 1o momento, e ao que 
Prous indica (1992:535) isto ocorreria concomitantemente com as figuras de 
tamanho maior. Assim como o Conjunto E, não apresenta relação de 
sobreposição com os demais conjuntos.334 

 

                                                           
334 JÁCOME e PANACHUCK, op. cit. 
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Prancha com reprodução do painel da Lapa da Posse Grande (cedida por Camila Jácome). 

                                                                       

Pelo que se percebe na análise da Lapa da Posse Grande e também em 

outros sítios locais já descritos335, os conjuntos gráficos pintados da região  

 

“(...) parecem retratar uma mescla dos padrões estilísticos definidos para a 
Tradição Planalto, muito bem documentada na região do Centro Mineiro, e 
para a Tradição São Francisco, tão presente no Alto-médio São Francisco. 
Para a região do alto curso do rio Prous afirma que ‘Em regiões de fronteiras 
há existência de influências externas (figuras bicrômicas, perto do vale do 
São Francisco)’ (1992:521) nos grafismos atribuídos à Tradição Planalto.”336 

 

Ao estudar o sítio, em acordo com as colocações de A. Prous, as 

arqueólogas perceberam “uma fusão entre o tema típico da Tradição Planalto 

(zoomorfos, principalmente cervídeos) e o tratamento estilístico que caracteriza a 

Tradição São Francisco (jogo de cores, bicromia)”337. Contribuíram para essa hipótese a 

                                                           
335 As arqueólogas executaram descrições preliminares de outros quatro sítios arqueológicos [Lapa das 
Abelhas I, Lapa do Antônio Vitalino, Abrigo de Guardar Carro de Boi (grafismos pintados) e Gruta do 
Marinheiro (grafismos gravados)] entre os 13 já identificados na região. 
 
336 JÁCOME e PANACHUCK, op. cit. 
 
337 JÁCOME e PANACHUCK, op.cit. 
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análise técnica dos grafismos e também da inserção espacial dos conjuntos rupestres na 

região (“escolhas” e “desperdícios” de suportes utilizáveis).  

 

    
Paisagem cárstica de Pains e pinturas da Lapa da Posse Grande. Fotos: C. Lima. 

 

Por nossa parte, através apenas da observação morfológica das figuras da 

Lapa da Posse Grande, concordamos com o que propõem os autores mencionados. 

Contudo, é preciso registrar que entre os elementos presentes no conjunto rupestre da 

Lapa, nos impressionou a imagem de um grande antropomórfico bicrômico que, pelo 

nível de detalhamento338 e expressividade no painel, foge das figuras características das 

Tradições Planalto e São Francisco. Talvez ele se aproxime mais das formas 

antropomórficas realizadas pelos pintores da Tradição Agreste, sabidamente intrusiva 

nos conjuntos Planalto, embora realizado com mais esmero. 

 

                                                           
338 A figura, executada com pigmento amarelo contornada de vermelho, é bem delineada e apresenta, por 
exemplo, os dedos das mãos e pés.  
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Painel da Lapa da Posse Grande e figura antropomórfica bicrômica em destaque (à direita). Fotos: C. Lima. 

 

Assim, diante dos vestígios encontrados, pensar o quadro cultural dessa 

região levanta algumas questões importantes. 

 

 “Qual seria o motivo da baixa densidade de sítios rupestres quando se trata 
de uma região onde populações pretéritas deixaram marcas inegáveis e 
abundantes de ocupação339? Como se define esta fusão de aspectos 
estilísticos da arte rupestre do Alto curso do rio São Francisco? Como tais 
aspectos se relacionam com as tradições rupestres fronteiriças? São 
perguntas para as quais ainda não temos respostas (talvez jamais tenhamos), 
mas elas são relevantes para que se possa compreender a história cultural 
das populações pré-históricas.”340 

 

“Para respondê-las devemos, primeiramente, entender a distribuição dos 
sítios rupestres na região do Alto São Francisco, neste momento que temos o 
primeiro esboço da crono-estilística local. Tentar entender os motivos destas 
escolhas sociais (Mauss). Posteriormente, iniciar a análise de distribuição 
dos grafismos intra e intersítio para começar a entender as semelhanças e 
diferenças que unem e afastam os grafismos e os sítios desta região 
fronteiriça.”341   

                                                           
339 Há informações sobre a existência de mais de uma centena de sítios arqueológicos na região entre 
sítios cerâmicos (Dias, 1971, 1974, 1975; Dias & Carvalho, 1982) e pré-cerâmicos (Henriques, Costa & 
Koole, 2001) na região. JÁCOME e PANACHUCK, op. cit.  
 
340 JÁCOME e PANACHUCK, op. cit. 
 
341 JÁCOME e PANACHUCK, op. cit. 
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Como se percebe, o estudo de todo o “pacote arqueológico” do Alto São 

Francisco encontra-se em fase preliminar. É urgente que as pesquisas na área se 

intensifiquem, pois os sítios arqueológicos têm sofrido intensos processos de 

degradação. O estado de conservação das raras e insólitas ocorrências de arte rupestre 

locais, por exemplo, é péssimo. O desmatamento aumenta a exposição dos conjuntos às 

intempéries, acelerando o descamamento dos suportes, o esmaecimento das pinturas e o 

recobrimento das gravuras. A exploração predatória do calcário pelas grandes empresas 

mineradoras instaladas na área causa uma intensa desagregação da rocha. “Cabe dizer 

que, segundo relatos de moradores locais, há algumas décadas atrás era possível 

encontrar pedaços de rocha caídos com vestígios de pinturas”342. As visitações 

irresponsáveis aos sítios também causam danos a esse patrimônio, especialmente pelas 

ações de vandalismo (pichações, rabiscos, raspagem de grafismos...) e acúmulo de lixo 

nos locais. 

 

Sete Lagoas 

Juntamente com os municípios de Carmópolis de Minas e Pains, Sete Lagoas 

fecha o “desvio” que fizemos na rota originalmente pensada para esta pesquisa. Ali 

registramos as manifestações rupestres da Gruta Rei do Mato, localizada no lado oposto 

do trevo de acesso à entrada da cidade (a 62 quilômetros de Belo Horizonte, pela BR-

040) e decidimos incluí-la nesse mapeamento devido à possibilidade de usar os dados 

recolhidos no local como mais um conjunto de elementos que, usados numa análise 

comparativa, podem dar maior consistência ao nosso estudo. 

Primeiramente é preciso destacar que Sete Lagoas situa-se em região 

próxima, também a oeste, da rota da Estrada Real (na altura de Jaboticatubas), estando 

enquadrada, do ponto de vista geológico na área de rochas do Grupo Bambuí, 

constituída majoritariamente de calcários cinzentos (Formação Basal ou Sete Lagoas) e 

ardósias (Formação Santa Helena). O município insere-se no contexto do mundialmente 

famoso “carste de Lagoa Santa”, ou, dizendo mais especificamente, na chamada 

“Província Arqueológica de Lagoa Santa”, que inclui “Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, 
                                                           
342 JÁCOME e PANACHUCK, op. cit. 
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Matozinhos, Confins, Funilândia, Vespasiano, São José da Lapa e Prudente de Morais, 

mas também parte dos municípios de Sete lagoas, Capim Branco, Santa Luzia, 

Jaboticatubas e Taquaraçu de Minas”343.  

A Gruta Rei do Mato344 tem 235 metros de extensão e possui salões cujas 

formações de espeleotemas são bastante raras no mundo. A vegetação do entorno é 

mista, com espécies de mata (predominantes), cerrado e campo rupestre, especialmente 

cactáceas e aráceas.  

No mesmo paredão onde se abre a entrada para a gruta principal, a pouca 

distância desta, localiza-se a “Grutinha” -  abrigo de dimensões bem mais modestas, 

com piso composto por rocha e areia, no qual encontraram-se pinturas e incisões 

rupestres em suas paredes, além de outros vestígios indígenas.  O local foi objeto de 

estudo e escavação durante a formação da primeira equipe universitária mineira de 

arqueólogos da UFMG, na década de 1980. Entretanto, as pesquisas do grupo logo se 

voltaram para os sítios mais isolados da Serra do Cipó, cerca de 30 km ao norte, onde os 

abrigos, em melhor estado de conservação, forneciam “valiosas informações sobre as 

mesmas culturas que tinham-se sucedido na região de Lagoa Santa”345.  

Quanto aos grupos de artistas rupestres que deixaram suas impressões nessa 

grande área, nota-se um predomínio da Tradição Planalto. A Gruta Rei do Mato, 

contudo, encerra um conjunto de expressões peculiar. Na base do paredão aparecem 

incisões do tipo “afiador”, algumas das quais formando “padrões tridáctilos, lembrando 

pisadas de aves”346. No teto do conduto de entrada da “Grutinha” figura um cervídeo de 

dimensão mediana, em tinta vermelha e com o corpo tracejado, que remete à Tradição 

Planalto, enquanto que, no interior (especificamente na parede do fundo) do abrigo 

                                                           
343 PROUS, André; BAETA, Alenice; RUBBIOLI, Ezio. O patrimônio arqueológico da região de 
Matozinhos: conhecer para proteger. Belo Horizonte: Ed do autor, 2003. 

344 A tradição oral afirma que a gruta teria sida habitada por um homem solitário, louro, forte e cabeludo, 
de identidade ignorada, possivelmente fugitivo da Revolução de 1930, que foi chamado de "Rei do 
Mato". Daí o nome dado ao local.  

345 PROUS, BAETA e RUBBIOLI, op. cit. 

346 As incisões costumam ser incluídas entre as manifestações gráficas de “arte rupestre” pois, ainda que 
possam ser fruto do desgaste da rocha usada para polir objetos de osso ou madeira (“afiadores”), “a 
localização destas marcas sugere que teriam provavelmente mais valor simbólico e estético”.  (PROUS, 
BAETA e RUBBIOLI, op. cit.). 
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encontra-se um conjunto de pinturas definidas como pertencentes à Tradição Nordeste, 

Fácie Ballet. Como é característico desse estilo em Minas Gerais, o painel foi pintado 

numa área sombria do abrigo, e é composto por figuras antropomórficas, algumas das 

quais agrupadas em suposta cena de sexo, com “bicos de pássaro”, sexo evidente e 

braços erguidos. Compõem o mesmo conjunto representações de “peixes” em cardume, 

um grafismo “geométrico”347 na extremidade inferior direita da parede e uma grande 

raiz com tubérculos pendentes, que atravessa horizontalmente o painel. Partindo das 

sobreposições das figuras e da análise das tintas usadas A. Prous obteve uma cronologia 

relativa para o sítio, sendo que os peixes (em “vermelho 1”) teriam sido executados num 

primeiro momento, seguido dos antropomórficos e do “geométrico” (em “vermelho 2”) 

e, por fim dos tubérculos (em amarelo)348.  

 

     

    

                                                           
347 “Tudo indica que há um tipo de figura geométrica que compõe esta fácie; trata-se de grafismos 
formados por círculos concêntricos, dos quais sai um traço comprido, lembrando a forma de um pirulito. 
Esta composição foi identificada nos sítios Gruta Rei do Mato e Mato Seco”. (PROUS, BAETA e 
RUBBIOLI, op. cit.).  
 
348 Ver PROUS, BAETA e RUBBIOLI, op. cit. 
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Na página anterior e acima: imagens das pinturas encontradas na Gruta Rei do Mato. Fotos: Cássia Resende. 

 

Como já dito, a Fácie Ballet, bem representada na Gruta Rei do Mato, é 

parecida com o Estilo Seridó – manifestação da Tradição Nordeste que aparece no Rio 

Grande do Norte – e A. Prous levantou a hipótese de que seus grafismos poderiam ter 

sido executados pelos horticultores do grupo Una, apesar de não dispor de datações 

absolutas que comprovem essa ideia. Contudo, a especificidade do conjunto 

majoritariamente “Ballet” da Gruta Rei do Mato é a representação de raízes e tubérculos 

provavelmente cultivados pelos artistas. Prous coloca que estes seriam “grafismos de 

horticultores tardios”, e, segundo a cronologia obtida no estudo do sítio, constituiriam as 

últimas manifestações da arte rupestre na região (posteriores às figuras Planalto e 

“Ballet”), podendo, portanto, ser de autoria da Tradição Sapucaí – grupo eminentemente 

agricultor, bem mais recente349. 

 

                                                           
349 PROUS, BAETA e RUBBIOLI, op. cit. 
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Reprodução de painel da Gruta Rei do Mato. Fonte: PROUS, André; BAETA, Alenice; RUBBIOLI, Ezio. O 
patrimônio arqueológico da região de Matozinhos: conhecer para proteger. Belo Horizonte: Ed do autor, 2003. 

 

Segundo informações colhidas no local, órgãos governamentais ligados ao 

meio ambiente, participaram do projeto de manejo turístico da Gruta Rei do Mato, 

aproveitando seu pontencial, uma vez que nenhuma outra gruta brasileira tem em seu 

interior formações como as suas. O sítio arqueológico da “Grutinha” também foi 

incoporado a este projeto que, à época de sua execução, representava o que havia de 

mais moderno em termos de “urbanização” de grutas. Hoje o local conta com programa 

receptivo aos turistas, espaço museológico e de exposições, vias de acesso e iluminação 

especiais, além de guias treinados que controlam e monitoram a visitação.  

 

Barão de Cocais 

Voltando à nossa rota, no entroncamento formado pelo encontro do 

“Caminho do Sabarabuçu” e do “Caminho dos Diamantes”, chegamos a Barão de 

Cocais, penetrando nos domínios do Espinhaço – região que algumas vezes se 

assemelha e outras se distingue bastante das duas outras grandes áreas – sul e centro de 

Minas – visitadas durante a pesquisa.  

A cadeia montanhosa do Espinhaço surge nas proximidades de Belo 

Horizonte, cortando o norte de Minas até o sul da Bahia. Alguns autores colocam, de 
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uma maneira mais precisa, que essa formação se estenderia de Ouro Preto (MG), ou de 

Caeté (Serra da Piedade) até Juazeiro (BA)350. De qualquer modo, o Rio São Francisco e 

a Serra do Espinhaço constituem as principais referências geográficas de toda essa área, 

e, enquanto o rio demarca uma “rota fluvial” cujas margens e correntezas suportaram 

um fluxo intenso de grupos culturais desde milênios atrás, a Serra do Espinhaço 

também se configurou como roteiro de passagem de culturas pretéritas que foram se 

territorializando na vastidão dessa paisagem e criando “caminhos rupestres”.  

Daqui em diante, seguimos por um desses caminhos antigos do Espinhaço, 

que se consolidou como rota colonial “Real” sob o nome de “Caminho dos Diamantes”. 

De modo geral, a grande unidade geológica – Supergrupo Espinhaço – é 

caracterizada:  

 

“(...) por possuir litologia predominantemente quartzítica, justaposta a 
rochas pelítico-carbonáticas do Grupo Bambuí, e a unidades xistosas do 
Grupo Macaúbas, e com pontuais e frequentes recortes de rochas 
metabasálticas e graníticas (SAADI, 1995). Possui feição marcadamente 
fraturada e cisalhada em função dos eventos responsáveis por sua gênese e 
evolução, o que garante a presença de inúmeros abrigos quartzíticos em toda 
a extensão da serra.”351  

 

Essa grande cordilheira, entretanto, apresenta diferentes aspectos 

morfológicos, litológicos e fitofisionômicos, de modo que é possível dividi-la 

didaticamente em “compartimentos” ou unidades ambientais de expressão local. As 

características estruturais do relevo rochoso, somadas às condições climáticas e 

topográficas, condicionam a predominância da vegetação de campo rupestre. Contudo, 

as variações pedológicas, climáticas e de disponibilidade hídrica em toda a extensão da 

Serra proporcionam o aparecimento de outros aspectos vegetacionais, tais como 

campos, cerrados, matas (residuais?) e de uma vegetação mista composta, 

majoritariamente, por gramíneas adaptadas à excessiva umidade retida nos solos 

hidromórficos ricos em matéria orgânica, que aparecem nas planícies aluviais  

                                                           
350 PENHA; BAETA; BRITO 2002, apud JÁCOME, Camila e PANACHUCK, Lílian. Arte Rupestre no 
Alto Rio São Francisco: Aportes Iniciais. SAB, 2003. 

351 ISNARDIS, Andrei e LINKE, Vanessa. Pinturas Rupestres de Diamantina e Municípios Vizinhos 
(Porção Meridional da Serra do Espinhaço, Minas Gerais). Campo Grande: SAB, 2005.  
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“Todas essas características são de grande importância para as ocupações 
humanas, (...) principalmente se combinadas à relevância hidrológica da 
região, que corresponde a um grande divisor de águas das bacias dos rios 
Jequitinhonha, São Francisco e Doce e importante aqüífero que as abastece. 
Deste modo, a serra apresenta-se intensamente drenada, com um imenso 
número de pequenos cursos d’água perenes, uma enormidade de terraços 
fluviais e vales profundos (construídos pela ação fluvial combinada às falhas 
estruturais).”352  

 

As diferenças ambientais acabaram refletindo em variações culturais, 

evidenciadas nos vestígios de uso dessa paisagem pelos grupos humanos pretéritos. 

Falando especificamente dos artistas rupestres, é possível notar que os “diferentes 

aspectos da serra garantem abrigos de variadas morfologias e inserção geográfica, assim 

como disponibilizam suportes com distintas características, tanto em termos de aspectos 

litológicos, como textuais e dimensionais”353, resultando em distintas ações ou 

“respostas culturais” às características ambientais locais.  

Apesar da amplitude da área, algumas regiões que compõem o Espinhaço já 

foram (ou vem sendo) alvo de estudos arqueológicos importantes, como, por exemplo, 

alguns sítios da Serra do Cipó354, Serra do Cabral355, e do Planalto Diamantino356.  

                                                           
352 ISNARDIS e LINKE, op. cit. 
 
353 ISNARDIS e LINKE, op. cit. 
 
354 Abordaremos melhor essa região logo a seguir. 
 
355 A Serra do Cabral é objeto de pesquisa de Paulo Seda e sua equipe, encontrando-se fora do nosso 
roteiro. Mais informações sobre a área podem ser obtidas em SEDA, P. e ANDRADE, G. “As 
representações zoomorfas da arte rupestre da Serra do Cabral: uma tentativa de identificação e 
classificação taxionômica”. Dédalo. Publicações Avulças. São Paulo: MAE-USP, 1989, p. 343-261. 
SEDA, Paulo. A caça e a arte: os caçadores-pintores da Serra do Cabral, Minas Gerais. Tese de 
Doutorado em História Social. Rio de Janeiro: IFCS, UFRJ, 1998. SEDA, P., PANGAIO, L. e DINIZ, K. 
“Artistas da pedra: pinturas pré-históricas da Serra do Cabral, Minas Gerais”. In LEMOS, M. T.T.B. 
(org.). América plural: caminhos da latinidade. Rio de Janeiro: ABE Graph Ed., 2003, p. 205-248. 
SEDA, Paulo. “Arte Rupestre do centro, norte e noroeste de Minas Gerais, Brasil”. In OLIVEIRA, Ana P. 
de P. Loures (org.). Aqueologia e Patrimônio de Minas Gerais. Juiz de Fora: Editar, 2007, p. 11-32.   

356 Planalto Diamantino é a designação geomorfológica usada para a região do Alto Jequitinhonha, 
formada por Diamantina e municípios vizinhos [SAADI, 1998 apud ISNARDIS, Andrei e LINKE, 
Vanessa. Pinturas Rupestres de Diamantina e Municípios Vizinhos (Porção Meridional da Serra do 
Espinhaço, Minas Gerais). Campo Grande: SAB, 2005]. Trataremos de algumas manifestações rupestres 
dessa região no final deste capítulo.  
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Em termos de arte rupestre, diante do que já foi estudado, é possível afirmar 

que: 

 

“A tradição Planalto é a unidade estilística dominante em todas as áreas do 
Espinhaço conhecidas, embora outros conjuntos se façam presentes. A 
Tradição Agreste é visível nos sítios do Cipó, na Serra do Cabral e na região 
de Grão Mogol, o mesmo ocorrendo com o Complexo Montalvânia. A 
Tradição Nordeste, presente no Planalto Cárstico de Lagoa Santa, ainda não 
foi identificada nas serras do Cipó e do Cabral. Para todas essas unidades 
estilísticas, pode-se identificar especificidades locais e, sobretudo no caso da 
Tradição Planalto, sub-conjuntos crono-estilísticos.”357  

 

Em Barão de Cocais, mais especificamente na vila de Cocais, visitamos o 

sítio “Pedra Pintada”, composto de três grandes painéis ricamente decorados, situados 

na Serra da Conceição, porção meridional do Espinhaço. Segundo informações colhidas 

no local o sítio teria sido estudado por Peter Lund a partir de 1843 em suas viagens 

exploratórias pelas Minas, mas somente nos anos 1980 foi alvo de estudos de 

pesquisadores como André Prous, Anelice Baeta e suas equipes, sediadas na UFMG.  

O sítio ocupa diversos patamares da rocha, do sopé até o terço superior 

desta, e pode ser dividido em três painéis. Seu piso é constituído de areia, matéria 

argilosa em pequena quantidade e blocos desprendidos, alguns dois quais apresentando 

desenhos rupestres ainda visíveis. 

Dominam os painéis da Pedra Pintada as figuras zoomórficas (que evocam 

veados, peixes, aves, aracnídeos, lagartos, onças, macacos e grande quantidade de 

pequenos mamíferos) e os “geométricos” simples, especialmente pontilhados e 

bastonetes. As constantes sobreposições das figuras de animais típicas da Tradição 

Planalto, bem como as diferenças morfológicas internas desse grande conjunto indicam 

uso e reuso do suporte, sendo que, em algumas áreas da rocha pintada é possível 

identificar facilmente pelo menos quatro momentos de decoração. Entre as expressões 

Planalto que se desenvolveram no local – zoomórficos chapados; zoomórficos 

estilizados; zoomórficos complexos de corpo vazado, preenchido por traços ou 

pontilhados e ricos em detalhes anatômicos... – aparecem algumas figuras zoomórficas 

                                                           
357 PROUS, 1992; PROUS e JUNQUEIRA, 1995; SEDA, 1998; PROUS, BAETA e RUBBIOLI, 200, 
apud ISNARDIS e LINKE, op. cit.  
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desenhadas “grosseiramente”, completamente chapadas, esmaecidas (possivelmente as 

mais antigas do conjunto), que lembram manifestações Agreste. Essa enorme 

quantidade de representações de animais é envolvida por um igualmente impressionante 

número de pontos e pequenos traços que formam verdadeiras “nuvens”, dando um 

aspecto de pintura “impressionista” ou “pontilhista” especialmente ao conjunto do 

grande painel principal.  

        
Zoomórficos da Pedra Pintada. Fotos: C. Lima 

     

       

Vista geral do painel principal do sítio Pedra Pintada e grafismos ilustrando as situações descritas na nossa análise: 
predomínio de zoomorfos, sobreposições, policromia, “pontilhismo” e figuras que remetem à T. Agreste (na última 

foto). Fotos: C. Lima. 
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No repertório gráfico dos painéis aparecem ainda alguns desenhos que 

parecem representar utensílios como armas e chocalhos e composições geométricas 

policrômicas mais complexas (“cartuchos”, “redes”, conjuntos de linhas em zigue-zague 

e círculos concêntricos) que lembram manifestações da Tradição São Francisco. É 

preciso destacar que todos os grafismos, incluindo os zoomórficos e pontilhados, foram 

executados com tintas das mais variadas cores – diversos tons de vermelho, amarelo, 

laranja, vinho, rosa, branco e preto – resultando em painéis multicoloridos excepcionais. 

Além disso, os padrões “geométricos” algumas vezes penetram nas expressões 

figurativas, como preenchimento interno, por exemplo. A maestria no uso da cor e das 

expressões geométricas (simples e complexas) associadas aos desenhos figurativos 

lembram situações observadas em sítios sanfranciscanos.  

 

       

      

“Chocalho” e figuras “geométricas” no painel da Pedra Pintada. Fotos: C. Lima. 
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Combinação de “geométricos” e zoomórficos no painel da Pedra Pintada. Fotos: C. Lima. 

 

Quanto aos desenhos antropomórficos aparecem nos paredões tanto figuras 

bastante esquemáticas em pequenos conjuntos (duplas, trios e quartetos de “X” ligados 

uns aos outros, muito característicos dos conjuntos Planalto do norte de Minas), quanto 

alguns poucos desenhos mais detalhados, com braços erguidos e pernas flexionadas, 

incluindo uma rara “cena de parto” no painel 3. Estes últimos antropomórficos remetem 

a outros conjuntos gráficos, como à Tradição Nordeste.  

 

    

Exemplos de grafismos antropomórficos que aparecem nos painéis da Pedra Pintada. Fotos: C. Lima. 
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Na imagem acima observa-se a citada “cena de parto” Foto: C. Lima. 

 

Pelo exposto fica claro a complexidade gráfica, pictórica e estilística própria 

do sítio Pedra Pintada.  

 

A “trama pictórica” complexa do sítio. Foto: C. Lima.  
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Além das pinturas, também foram encontrados vestígios líticos no abrigo, 

indicando a produção de objetos utilizados em atividades cotidianas, como na caça e no 

trabalho sobre outros materiais (lascas e instrumentos retocados utilizados no 

tratamento da madeira e do couro, por exemplo).  

Todo este rico patrimônio tem sido gerido, há três gerações, pela família 

proprietária do terreno onde se localiza o sítio, e que, neste momento procura melhorar a 

estrutura física da sede para receber os turistas. A visitação ao local é controlada, 

precisando ser previamente agendada e se faz na presença de alguém da família – 

momento no qual são passadas informações sobre a região e especialmente sobre o sítio 

arqueológico, incluindo um folder produzido pelos proprietários. O resultado do 

cuidado com o local é evidente na preservação do sítio. Os impactos mais significativos 

detectados foram os naturais – intemperismo, afloramento de substâncias minerais sobre 

as pinturas e recobrimento destas por ninhos de insetos, musgos e líquens, além do 

descolamento e queda de placas da rocha.  

 

Itambé do Mato Dentro 358 

O município guarda sítio arqueológico tombado dentro do conjunto natural, 

paisagístico e arqueológico da Serra dos Milagres – denominação local de uma pequena 

crista pertencente a Serra da Lapa que, por sua vez, faz parte da cadeia do Espinhaço.  

A principal rocha constituinte da Serra dos Milagres é o quartzito. A norte 

ela é drenada pelo córrego dos Milagres e a sul pelo córrego da Lapa. Próximo aos 

cursos d’água e dos lajedos e topos da serra, a vegetação é de campo rupestre. Nas 

encostas encontram-se espécies do cerrado, e onde o substrato tem composição argilosa 

ocorrem árvores de mata atlântica, de maior porte.  

 
                                                           
358 Todas as informações sobre o sítio localizado nesse município foram extraídas de JÁCOME, Camila. 
Laudo de Avaliação sobre Estado de Conservação do Patrimônio Arqueológico do Conjunto Natural, 
Paisagístico e Arqueológico da Serra dos Milagres. 2009.  
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À esquerda: crista onde se encontra o abrigo do Sítio da Serra dos Milagres, à frente as cabeceiras do rio homônimo 
correndo sobre o afloramento de quartzito. À direita: imagem do abrigo. Fotos: C. Jácome. 

 

O sítio Serra dos Milagres, descrito pela arqueóloga Camila Jácome em 

2009, situa-se em um abrigo de quartzito na porção sul da Serra do Espinhaço, zona 

com ainda poucos sítios arqueológicos identificados, entre a região de Diamantina e a 

Serra do Cipó. “(...) As duas regiões vizinhas têm diversos sítios com pintura 

conhecidos, vários já foram escavados e são fundamentais para a compreensão atual 

sobre o passado pré-colonial dos povos que habitaram o Espinhaço”359. 

Itambé do Mato Dentro também é vizinha do Quadrilátero Ferrífero, área 

onde o número de sítios conhecidos é bem menor que a região norte do Espinhaço. 

“Não podemos afirmar se isto se deve a uma especificidade da ocupação regional pelos 

grupos pré-coloniais, ou se isto se deve ao fato de haver pouco investimento em 

pesquisas sistemáticas para levantamento de sítios no Quadrilátero”360.  

O abrigo onde se situa o sítio arqueológico fica no nordeste da Serra dos 

Milagres. A parte abrigada tem cerca de 70 metros, e o piso é coberto por blocos 

abatidos, apresentando poucos trechos com sedimento arenoso. O sítio tem três 

compartimentos separados (três painéis), com pinturas feitas em diversos tons de 

vermelho, vermelho-laranja e vermelho-vinho, mas a insolação intensa modificou a cor 

original das tintas. Em alguns casos o escorrimento mineral (também de coloração 

                                                           
359 JÁCOME, op. cit. 
 
360 JÁCOME, op. cit. 
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vermelha) e o descamamento da rocha dificultam a visualização das figuras, a 

identificação das sobreposições e a comparação das diferentes tintas.  

De modo geral, a figuração rupestre da Serra dos Milagres não foge ao que 

predomina no contexto da Serra do Espinhaço – é composta majoritariamente por 

grandes zoomorfos (de 50 a 80 cm), principalmente cervídeos e outros quadrúpedes, a 

maioria com o corpo preenchido por linhas, ou mesmo chapado, totalmente cheio pela 

tinta. Peixes, figuras antropomórficas, bastonetes, linhas, pontos e geométricos 

aparecem em menor escala. Grafismos desse tipo são associados à Tradição Planalto, 

entretanto, como destaca C. Jácome, algumas pinturas da Serra dos Milagres se 

diferenciam do estilo e da temática Planalto, especialmente as representações de répteis 

com o corpo completamente preenchido de tinta, de tamanho mediano (cerca de 50 cm, 

em contraste com os grandes cervídeos da T. Planalto) associados a figuras 

“geométricas” (“asteriscos” ou “sóis”). Esse conjunto gráfico inclui ainda 

representações de setas e possivelmente de um arco. Figuras com essa temática e jogo 

de associação são mais comuns no conjunto gráfico do Complexo Montalvânia, típico 

do noroeste de Minas Gerais e sudoeste baiano. 

 

 

     

Zoomórficos da Serra dos Milagres. Fotos: C. Jácome. 
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Figurações da Serra dos Milagres: zoomórficos, “Geométricos”, “setas” e desenhos “astronômicos”. Fotos: C. 
Jácome. 

 

Prancha cedida por C. Jácome. 
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A cópia das pinturas pela técnica do decalque, realizada em 2009, revelou 

alguns dados e questões importantes sobre a cronologia relativa do sítio, como relatado 

por C. Jácome: 

 

- Não existe sobreposição entre as pinturas que possivelmente são do 

Complexo Montalvânia (armas, lagartos, asteriscos) com as do conjunto 

Planalto (zoomorfos), no entanto, aparentemente são mais recentes que 

algumas das pinturas Planalto, devido ao grau de pátina e ao fato de terem 

usado suportes pouco representados ou desprezados, por serem pequenos e 

pouco visíveis, pelos pintores Planalto. Essa é uma das características de 

pinturas do Complexo Montalvânia em sítios com outros conjuntos gráficos, 

como os sítios de Peruaçu, onde os grafismos montalvanescos são 

posteriores a alguns momentos da Tradição São Francisco. 

- Não há sobreposição entre pinturas Planalto, como é muito comum nos 

sítios da Serra do Cipó e da região de Diamantina. Mesmo assim tudo indica 

que houve duas ocupações distintas, uma mais antiga em vermelho 1, 

principalmente no painel 1, e outra mais recente em vermelho laranja, no 

painel 3. 

- Os zoomorfos em vermelho 2 do Painel 1 são Planalto ou são uma 

adaptação do tema por autores de outros conjuntos estilísticos? 

- As figuras em asterisco e os lagartos do Painel 1 são contemporâneos ao 

conjunto em amarelo ocre do Painel 2? Essas figuras apresentam alguma 

filiação temática e estilística às manifestações do Complexo Montalvânia no 

sul do Espinhaço?361 

 

                                                                                                                                              

A proximidade geográfica (cerca de 10 km) e estilística da Serra dos 

Milagres em relação ao sítio da Serra dos Veados, em Cabeça de Boi, pode ajudar a 

compreender a crono-estilística de ambos. O sítio da Serra dos Veados apresenta estado 

de conservação muito bom, devido, principalmente, à menor incidência solar e a 

vigilância constante que impede a visitação descontrolada e a pichação das pinturas. 

                                                           
361 Maiores informações sobre a abordagem e a terminologia aplicada à análise do sítio são encontradas 
em JÁCOME, Camila. Laudo de Avaliação sobre Estado de Conservação do Patrimônio Arqueológico 
do Conjunto Natural, Paisagístico e Arqueológico da Serra dos Milagres. 2009.  
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“Uma forma de melhor compreender as questões postas pelas pinturas do sítio da Serra 

dos Milagres seria o decalque das pinturas de Cabeça de Boi. Isto permitiria a 

comparação entre os dois acervos e a elaboração prévia de interpretações sobre a 

ocupação pré-histórica da região de Itambé do Mato Dentro”362. 

O sítio da Serra dos Milagres está sujeito a ações naturais e antrópicas que já 

destruíram parcialmente as pinturas, e os agentes destrutivos (incidência solar, 

descamamento da rocha, escorrimento mineral, insetos e pichações) continuam ativos. 

O “turismo” não controlado ameaça o local, bem como as queimadas e o desmatamento, 

que agrava a exposição dos painéis ao sol. As variações térmicas ao longo do dia, 

intensificadas pelo impacto da atividade humana na área, causam rachaduras e 

descamação das partes superficiais da rocha. Se as medidas necessárias para a 

conservação do sítio não forem tomadas a tendência é que ele sofra desgastes 

irremediáveis e se apague figuras importantes para a compreensão dos padrões de 

pintura da região sul da Serra do Espinhaço.  

 

Santana do Riacho 

É preciso começar falando sobre a importância dos estudos realizados na 

região do município de Santana do Riacho para o que temos de mais significativo hoje 

em dia em termos de conhecimento arqueológico produzido em Minas Gerais. Santana 

situa-se na Serra do Cipó, nomenclatura local de uma área montanhosa contígua à 

cadeia do Espinhaço e, por isso mesmo, incluída por alguns geógrafos como parte dessa 

grande cadeia363. 

A área do município e regiões próximas foi alvo de estudos da UFMG e da 

Missão Franco-Brasileira de Arqueologia, desde fins da década de 70 até boa parte dos 

anos 80. Como destacam A. Isnardis e V. Linke, as pesquisas na Serra do Cipó sempre 

estiveram estreitamente articuladas àquelas desenvolvidas no Planalto Cárstico de 

                                                           
362 JÁCOME, op cit. 
 
363 Outros estudos propõem uma separação “didática” entre a Serra do Cipó e Cordilheira do Espinhaço, 
argumentando pelas especificidades geo-ambientais da primeira em relação à segunda. Não há ainda um 
consenso sobre a questão.  
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Lagoa Santa, que lhe é vizinho, e daí resultaram a caracterização de uma das mais 

antigas populações da América (o “povo de Luzia”, ou “raça de Lagoa Santa”), análises 

sobre indústria lítica de referência para o Brasil Central, bem como caracterizações 

consistentes no que tange aos estudos de grafismos rupestres364. Como frutos de todo 

este trabalho, já constam dos registros do IPHAN365 24 sítios, com presença de pinturas, 

vestígios líticos, em concha e sepultamentos humanos, mas o cadastro de sítios do 

IPHAN está em processo de atualização e o número de sítios é superior366. 

O Grande Abrigo de Santana do Riacho é o sítio arqueológico melhor 

conhecido até o presente momento, pois além de ter seus registros pictóricos copiados e 

analisados, teve também grandes áreas do seu sedimento escavadas367. É um dos sítios 

mais antigos da América do Sul, cujas datações podem recuar a até cerca de 12.000 

anos atrás368, apresentando enterramentos com idade entre 8.200 e mais de 10.000 

anos369.  

Do período entre 11.960 até 8.000 AP encontraram-se lascas e instrumentos 

em quartzo e sílex, vestígios alimentares como ossos de cervídeos, peixes e tatus pouco 

preservados e também pigmentos ferrosos (vermelho e amarelo) que, no entanto, não 

puderam ainda ser relacionados com as pinturas do paredão rochoso que integra o sítio.  

 

“Estes podem ter sido manufaturados para o tratamento dos vários 
sepultamentos encontrados no patamar superior do sítio, como também de 
pinturas que estão espalhadas pelas paredes. Em alguns dos sepultamentos, os 
blocos que marcavam as covas, eram pintados com pigmentos, possivelmente 
um modo de sinalizar o local.”370 

 

                                                           
364 ISNARDIS, Andrei e LINKE, Vanessa. Pinturas Rupestres de Diamantina e Municípios Vizinhos 
(Porção Meridional da Serra do Espinhaço, Minas Gerais). Campo Grande: SAB, 2005.  

365 http://portal.iphan.gov.br 
 
366 Segundo JÁCOME, Camila. Laudo de Avaliação sobre Estado de Conservação do Patrimônio 
Arqueológico do Conjunto Natural, Paisagístico e Arqueológico da Serra dos Milagres. 2009. 

367 PROUS, 1992/1993, apud JÁCOME, op. cit. 

368 JÁCOME, op. cit. 

369 http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175 
 
370 JÁCOME, op. cit. 
 

http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175
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Para André Prous371 não há evidências que sugiram que o abrigo foi 

ocupado permanentemente, pois os vestígios de fogueiras e restos alimentares são 

esparsos ao longo do tempo. Entretanto é fácil supor que o local teria sido uma espécie 

de marco topográfico importante, devido ao grande número de pinturas (com muitas 

sobreposições e variações gráficas, dados indicativos de uso e reuso do espaço do sítio) 

e à presença do cemitério dentro do contexto da Serra do Cipó, onde tantos outros 

abrigos foram utilizados com menor intensidade. 

Em termos de arte rupestre, em Santana do Riacho se preservaram mais de 

duas mil pinturas, majoritariamente executadas entre quatro mil e oito mil anos372. Os 

conjuntos locais surgem em painéis espetaculares, complexos, cheios de sobreposições 

e multicoloridos.  

 

Imagem do Grande Abrigo. Foto: C. Lima. 

 

                                                           
371 PROUS, 1992/1993, apud JÁCOME, op. cit. 

372 http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175 
 

http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175
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Imagens do Grande Abrigo - entorno do sítio, pinturas no paredão e blocos abatidos com pinturas. Fotos: C. Lima. 
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Acima: Pranchas mostrando os momentos de execução de painel do Grande Abrigo (extraída de PROUS, André. Arte 
Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007. Abaixo: fotografia do local (C. Lima).  
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Os estudos realizados no Grande Abrigo foram fundamentais para inscrever 

a Tradição Planalto no mapa da arte rupestre brasileira. Como se vê nos trechos 

transcritos abaixo, o sítio forneceu oportunidades únicas de datação e de associação 

entre pinturas e outros vestígios arqueológicos:  

 

“As datações obtidas em Santana do Riacho [que indicam um 
desenvolvimento local da Tradição Planalto] estão entre as mais seguras já 
obtidas para pinturas rupestres, pois combinam, de forma preciosa, blocos 
caídos sobre níveis datados e cobertura desses blocos por outros pacotes 
sedimentares também datados, além de ocupações dos negativos dos blocos 
nas paredes.” 373 

 

“O período médio de ocupação do Grande Abrigo ocorreu entre 8000 e 1000 
BP, sendo que o intervalo mais antigo é marcado pelas pinturas da Tradição 
Planalto feitas com tinta preta. Entre 4000 e 2500 BP foram identificadas 
numerosas estruturas de combustão, com vestígios alimentares, incluindo 
coquinhos e jatobá. As pinturas Planalto desse período foram feitas em tons 
mais claros de amarelo e um lilás rosado, e com diversificação de temas, 
além dos cervídeos, foram representados tatus e aves. O ultimo período de 
ocupação do abrigo, entre 2500 e 1000 BP é marcado pela ocorrência dos 
primeiros fragmentos de potes cerâmicos e peças polidas em esteatita. Deste 
período são as pinturas dos grandes antropomorfos que aparecem junto aos 
tradicionais cervídeos da Tradição Planalto, que caracteriza o conjunto 
pictórico do sítio.”374 

 

Além das manifestações Planalto, realizadas em distintos momentos, o 

Grande Abrigo também guarda grafismos de outros conjuntos. Nos seus painéis fixados 

no extenso paredão e nos desenhos preservados em blocos abatidos e acomodados no 

piso figuram, por exemplo, os grandes “bonecões” típicos da Tradição Agreste375, 

representações de cenas associadas à Tradição Nordeste376 e “geométricos” (círculos 

concêntricos, linhas em zigue-zague, figuras mais complexas compostas por elementos 

geométricos, todos, quase sempre em bicromia) que lembram manifestações 

                                                           
373 ISNARDIS, Andrei. Entre as Pedras. As ocupações pré-históricas recentes e os grafismos rupestres 
da região de Diamantina, Minas Gerais. Tese de doutoramento. São Paulo: Museu de Arqueologia e 
Etnologia (MAE) da Universidade de São Paulo (USP), 2009. 

374 JÁCOME, Camila. Laudo de Avaliação sobre Estado de Conservação do Patrimônio Arqueológico do 
Conjunto Natural, Paisagístico e Arqueológico da Serra dos Milagres. 2009. 

375 Tidos como as expressões rupestres das mais recentes do “pacote” local.  
 
376  Idem ao anterior. 
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sanfranciscanas, além de “figuras astronômicas” como algumas representações 

“solares” significativas. 

  

     

     

 

Acima: grafismos figurativos, “geométricos” e “astronômicos” do Grande Abrigo. Abaixo: Antropomórficos 
estilizados típicos da T. Planalto e um antropomórfico atribuível à T. Agreste. Fotos: C. Lima. 
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Outros desenhos antropomórficos do Grande Abrigo: “bonecões” atribuídos à T. Agreste e cena de sexo atribuída à T. 
Nordeste (última figura). Fotos: C. Lima. 

 

 

A mesma variedade estilística e pictórica aparece em outro sítio de Santana 

do Riacho, o igualmente espetacular sítio da Lapinha, também visitado durante nossa 
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pesquisa. Já na Lapa do Gentio, sítio que atualmente apresenta a maior área abrigada, as 

manifestações rupestres – zoomórficos Planalto e “geométricos” – aparecem em muito 

menor quantidade.  

 

    

    

    

Imagens do Sítio da Lapinha – entorno, lagoa e pinturas do paredão. Fotos: C. Lima. 
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Figuras do paredão da Lapinha: antropomórficos estilizados atribuídos à T. Planalto (no alto) e outros mais 
detalhados (acima) que remetem às expressões das Tradições Agreste e Nordeste.  

Abaixo: trama gráfica do sítio Lapinha e figura geométrica encontrada no paredão (à direita). Fotos: C. Lima. 
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Imagens da Gruta do Gentio, com suas pinturas em destaque. Fotos: C. Lima. 

 

 

O cuidado dos proprietários dos terrenos e dos moradores locais com os 

sítios Grande Abrigo e Lapinha ajudaram, até o momento, a mantê-los livres de maiores 

depredações. A relativa dificuldade de chegar até a Lapinha, sítio constituído às 

margens de uma grande lagoa, que é a principal via de acesso ao local e precisa ser 

transposta a barco, também ajuda a resguardá-lo. O mesmo não acontece com a Lapa do 

Gentio. Situada em área plana e de fácil acesso, suas paredes receberam muitas 

“intervenções” contemporâneas (pichações, grafiti, ou inscrições simples) que 

impactaram a paisagem local. Alguns dos grafismos rupestres foram atingidos e todos 

estão bastante esmaecidos. Além da ação humana, o livre acesso do gado ao espaço do 

sítio também gera impacto negativo, uma vez que o pisoteio e acúmulo de dejetos no 

sedimento provoca alterações físico-químicas nas camadas arqueológicas. 
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Conceição do Mato Dentro 

Conceição do Mato Dentro faz divisa, a nordeste, com Santana do Riacho, 

estando também inserida nos roteiros turísticos da Serra do Cipó. Pelo que sabemos até 

o momento as ocorrências de arte rupestre na cidade ainda carecem de estudos e no 

nosso trabalho de campo suas manifestações nos impressionaram especialmente pela 

grande variabilidade de padrões de inserção dos sítios na paisagem e pela notável 

diferença na “forma final” dos e entre os painéis que registramos.  

Tivemos a oportunidade de visitar duas áreas do município, ambas marcadas 

por uma grande beleza cênica. Ali a paisagem é constituída de altas colinas ponteadas 

por afloramentos rochosos de variados tamanhos, de matacões a maciços de porte 

maior, cortada por vales e coberta por vegetação variada (espécies de campo, cerrado, 

campo rupestre e mata seca).  

Na região conhecida localmente como “Salão de Pedra”, estivemos em três 

sítios com pintura. O chamado “Grupo 1” é um conjunto de rochas bastante friáveis, 

com pequena área abrigada, apresentando apenas pinturas residuais em vermelho, muito 

mal conservadas e de identificação bastante difícil. O estado de conservação é um pouco 

melhor no sítio “Colina”, composto por afloramentos marcados por pinturas 

zoomórficas (peixes, cervídeos e outros quadrúpedes), antropomórficos e supostas 

representações de armas associadas ao conjunto. Suas figurações, todas feitas com 

pigmento vermelho, aparecem dispersas na rocha, praticamente sem sobreposições, mas 

estão muito esmaecidas. Seria importante fazer um decalque das figuras para melhor 

visualizá-las. Já o sítio “Rupestre 2” trata-se de um maciço rochoso com pequeno abrigo 

em cujas paredes frontais foram impressas pinturas em diferentes momentos, formando 

um painel com sobreposições, além de pinturas isoladas, posicionadas na periferia do 

painel principal. Neste conjunto encontram-se representações zoomórficas em mais de 

um tom de vermelho e amarelo, em associações muito típicas das ocorrências do 

“Distrito Diamantino” (região próxima de Conceição do Mato Dentro, da qual 

trataremos logo a seguir), entre as quais destaca-se o “diálogo” de “peixes” e 

“cervídeos”. No conjunto aparecem também outros quadrúpedes, “geométricos” 

(“pentes”, pontilhados e bastonetes), e antropomórficos. Estes últimos ocorrem sob as 

formas esquematizadas em “X”, típicas das expressões Planalto, mas também aparecem 
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algumas representações mais detalhadas que lembram outros estilos como a Tradição 

Nordeste e um “boneco” certamente atribuível à Tradição Agreste.  

 

      

Acima: paisagem do “Salão de Pedra” e pinturas vestigiais no sítio Grupo 1. Abaixo: imagens do sítio Colina com 
suas pinturas zoomórficas (“felino” e “peixe”). Fotos: C. Lima. 
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Imagens do sítio Rupestre 2 destacando as combinações de grafismos zoomórficos. Fotos: C. Lima. 
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“Bonecos” atribuíveis à T. Agreste presente no painel do sítio Rupestre 2. Fotos: C. Lima. 

 

Se os pequenos conjuntos rupestres ainda visíveis no “Salão de Pedra” já 

chamam a atenção para a diversidade dos padrões e estilos locais, a região do “Tijucal”, 

também visitada por nós, extrapola todas as expectativas nesse sentido.  

Pelo que fomos informados o local ainda não tinha sido objeto de nenhuma 

visita acadêmica e nossa equipe identificou duas ocorrências na área.  

O “Tijucal 1” é um sítio bastante complexo, com área abrigada restrita e 

formado por um conjunto de pequenos painéis associados em diversos patamares da 

parede rochosa. O que chamamos de “Painel 1” encontra-se mais próximo da área de 

campo sujo que circunda o rochedo, e em parte sob um bloco rochoso que forma um 

pequeno abrigo e cuja parte superior serve de piso para o terceiro patamar do sítio. Este 

painel é formado por pinturas em tons de amarelo, ocre e vermelho-vinho, com 

figurações de cervídeos, pequenos quadrúpedes, peixes e outros zoomórficos, além de 

pontilhados, “pentes” e antropomórficos que não devem ser associados de imediato ao 

conjunto majoritariamente Planalto, pois lembram mais algumas expressões do 

Complexo Montalvânia.  
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Acima: vista do paredão onde se localiza o sítio Tijucal 1. Abaixo: parte do “Painel 1”. Fotos: C. Lima. 

 

 

           

Antropomórficos do “Painel 1”, semelhantes às expressões Montalvânia, como se vê na reprodução ao lado, extraída 
de PROUS, André e RIBEIRO, Loredana (orgs.) Arqueologia do Alto Médio São Francisco. Tomo 1. Região de 

Montalvânia. Arquivos do Museu de História Natural. Vol. XVII/XVIII. Belo Horizonte: UFMG, 1996/7. 
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Acima: séries de bastonetes, “pentes” e zoomórficos do “Painel 1”. Fotos: C. Lima. 

 

 

No “Painel 2” (o menos preservado do local, sofrendo perda de suas figuras 

pelo descamamento natural da rocha), inserido um nível acima do “Painel 1”, 

encontramos majoritariamente os zoomórficos Planalto associados a representações do 

que parecem ser “utensílios, “armas” ou “setas”.  
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Imagens do “Painel 2”: zoomórficos (cervídeos em destaque), objetos (“seta”) e outros grafismos. Fotos: C. Lima. 
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Já o “Painel 3”, que se estende pelo terceiro e mais alto patamar da rocha, é 

constituído por uma literal confusão de estilos e sobreposições: zoomórficos Planalto, 

como o recorrente “par de peixes” típico dos sítios planalto (muito comuns, por 

exemplo no Distrito Diamantino), dentre outras representações feitas, em geral, com 

tinta amarela; um grupo de “geométricos” em vermelho claro (linhas retas, linhas 

pontilhadas, linhas em zigue-zague, bastonetes e outros conjuntos mais complexos 

como círculos ligados formando “correntes”) que sobem da parede para o pequeno teto 

do “abrigo”, e remetem a expressões gráficas da Tradição São Francisco, juntos de 

desenhos aparentemente feitos com a mesma tinta, que lembram animais miriápodes 

(lacraias); logo à esquerda desse conjunto “geométrico”, dando continuidade ao painel, 

surgem mais zoomórficos Planalto e grandes “pentes”,  associados a antropomórficos 

com o corpo dilatado, muito semelhantes aos apresentados por L. Ribeiro e A. 

Isnardis377 para os sítios Montalvânia do vale do Peruaçu, todas estas figuras em 

vermelho-vinho, sobrepostas ao que parece ser um fundo residual de pinturas em 

vermelho claro; mais à esquerda ainda, em uma área onde a rocha sofreu intenso 

descamamento figuram resíduos de grafismos em vermelho possivelmente da T. 

Planalto, sobrepostos por pinturas em vermelho-vinho, entre as quais se destacam um 

antropomórfico “contorcido” e “em queda livre” (Complexo Montalvânia?) e uma ave 

muito bem conservada cuja filiação estilística, por si só já é um desafio, pois, ao mesmo 

tempo que lembra manifestações Planalto da região de Diamantina, remete também a 

grafismos da Tradição Nordeste, do Complexo Montalvânia e até da unidade Piolho de 

Urubu. Estes grafismos em vermelho-vinho quase sempre se sobrepõem às demais 

pinturas, aparecendo inclusive nas partes descamadas da rocha, sendo, muito 

provavelmente, os mais recentes do conjunto.  

                                                           
377 RIBEIRO, Loredana e ISNARDIS, Andrei. Conjuntos Gráficos do Alto-Médio São Francisco (Vale do 
Peruaçu e Montalvânia). In: PROUS, André e RIBEIRO, Loredana (orgs.). Arqueologia do Alto Médio 
São Francisco. Tomo 1. Região de Montalvânia. Arquivos do Museu de História Natural. Vol. 
XVII/XVIII. Belo Horizonte: UFMG, 1996/7. 
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Imagens do 3° patamar do sítio Tijucal 1. Fotos: C. Lima. 

     

 

Grafismos do “Painel 3”: Zoomórficos (“par de peixes” e “miriápodes”) e “geométricos”. Fotos: C. Lima. 
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Figuras incomuns do “Painel 3”: 1- antropomórfico “em queda livre”; 2 - “ave” de difícil identificação estilística. 

 

                                   

 

Comparação morfológica entre a figura da ave isolada na foto e as características de zoomórficos de Montalvânia – 
Unidade Piolho de Urubu no alto, à direita e T. Nordeste acima. Pranchas extraídas de PROUS, André e RIBEIRO, 

Loredana (orgs.). Arqueologia do Alto Médio São Francisco. Tomo 1. Região de Montalvânia. Arquivos do Museu de 
História Natural. Vol. XVII/XVIII. Belo Horizonte: UFMG, 1996/7. Fotos: C. Lima. 
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A pouca distância (cerca de 300 metros) encontra-se outro sítio, que 

denominamos “Tijucal 2”. Formado por um maciço rochoso de grandes dimensões, o 

local apresenta uma grande e elevada área abrigada, voltada para oeste, de onde se tem 

uma visão panorâmica da paisagem do entorno. Este grande abrigo, no entanto, recebeu 

poucas pinturas que se encontram em acelerado processo de desgaste.  

 

   
Face oeste do sítio “Tijucal 2”. Área abrigada e pinturas vestigiais. Fotos: C. Lima. 

 

O painel melhor preservado está instalado na face oposta da rocha, portanto, 

voltado para leste, em um conduto abrigado estreito. É necessário rastejar entre a rocha 

para ver o painel, composto por figuras zoomórficas, poucos geométricos e uma 

“procissão” de antropomórficos esquematizados que atravessa todo o conduto. O 

conjunto certamente pode ser descrito como uma manifestação da Tradição Planalto, 

mas, no aspecto geral lembra as cenas representadas no nordeste do país, embora 

estejam ausentes as figuras antropomórficas mais detalhadas, típicas da Tradição 

Nordeste.  
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Acima: face leste do sítio Tijucal 2 e suas pinturas. Abaixo: A longa “procissão” de antropomórficos estilizados ao 
lado de prancha com associações de antropomórficos da região de Montalvânia. Fonte: PROUS, André e RIBEIRO, 
Loredana (orgs.) .Arqueologia do Alto Médio São Francisco. Tomo 1. Região de Montalvânia. Arquivos do Museu de 

História Natural. Vol. XVII/XVIII. Belo Horizonte: UFMG, 1996/7. Fotos: C. Lima. 
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Conceição do Mato Dentro representou o nosso maior “problema” durante a 

pesquisa. A complexidade dos conjuntos rupestres locais, muito diferentes entre si e 

certamente resultado da atuação de diferentes grupos de artistas, merece uma 

investigação muito mais profunda do que a que nós pudemos realizar. Estamos 

conscientes de que novos estudos na área podem tanto revelar novos dados que não 

percebemos, quanto contradizer algumas de nossas proposições. Para nossa equipe 

chegou a ser angustiante tentar fazer uma análise estilística dos seus grafismos 

rupestres, sem a utilização de metodologias próprias da arqueologia (como o decalque, 

por exemplo) ou sem publicações especializadas sobre eles. Entretanto, não podíamos 

deixar de propor esta abordagem inicial, dadas as características inusitadas e instigantes 

dos conjuntos locais. 

Estes sítios têm sido visitados por “turistas”, algumas pinturas já foram 

danificadas pelos visitantes e é urgente a realização de outros estudos científicos no 

município, pois o desgaste natural dos suportes também está acelerando a perda de 

grafismos que podem revelar uma etno-história das mais ricas. Fica o convite, ou 

melhor, o apelo aos colegas arqueólogos.  

 

Gouveia 

Gouveia é um dos municípios que integrava o chamado “Distrito 

Diamantino”, juntamente com Datas, Diamantina, Serro e vizinhanças. Esta grande área 

despertou o interesse de arqueólogos desde a década de 1970, quando foi alvo das 

primeiras pesquisas, mas somente entre 2003 e 2004 instituiu-se um estudo 

arqueológico sistemático na região através de um projeto de iniciação científica do 

Centro Universitário Newton Paiva intitulado Diamantina Rupestre: Percepções e 

construções da paisagem em uma abordagem histórica, geográfica e arqueológica na 

região do Antigo Distrito Diamantino. Este projeto procurou identificar diferentes 

percepções da paisagem do Distrito Diamantino, analisando o olhar dos cronistas 

europeus dos séculos XVIII e XIX e a atuação dos grupos culturais pré-coloniais sobre a 
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região, num movimento dialético no qual percepção significa também intervenção, 

construção, da paisagem378.  

O projeto Diamantina Rupestre identificou 12 sítios com vestígios de 

pintura rupestre em abrigos da região. Com o término da iniciação científica a pesquisa 

teve continuidade contando com o apoio do Setor de Arqueologia da UFMG e da 

FAPEMIG. O número de abrigos com pintura localizados nos municípios de 

Diamantina, Gouveia, Datas e Serro elevou para 54379. Contudo novos sítios têm sido 

descobertos e descritos, como é o caso das ocorrências que apresentaremos aqui para a 

cidade de Gouveia, que não estão entre os 54 locais mencionados até então no trabalho 

de V. Linke.  

De modo geral, nos sítios da região, situados em abrigos de quartzito, 

aparece um rico conjunto de vestígios e estruturas que apresentam datação que recuam 

até 10.000 A.P.380. Estes sítios são caracterizados por uma inserção específica na 

paisagem (borda de áreas planas de campo e sopé ou terço inferior dos afloramentos 

rochosos, próximos de cursos d’água), uma determinada morfologia (pisos 

sedimentares, ou sedimentares com blocos, regulares e de fácil acesso a partir das áreas 

de campo) e conjuntos artefatuais líticos específicos (plano-convexos sobre lascas e 

plaquetas de quartzito, pequenos artefatos de quartzo hialino, núcleos de quartzito e 

lascas brutas de debitagem compatíveis com esses núcleos)381. 

Como é recorrente nos estudos publicados sobre a arte rupestre no 

Espinhaço, no Distrito Diamantino predomina a Tradição Planalto. Mas na área pode-se 

                                                           
378 Ver LINKE SALVIO, Vanessa; LIMA, Cláudio; LAGE, Daniela e VALENTE, Polyana. “Diamantina 
Rupestre: Percepções e Construções da Paisagem em uma abordagem Histórica, Geográfica e 
Arqueológica na Região do Antigo Distrito Diamantino”. Revista FUNADESP: Revista da Fundação 
Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular. Vol 1, n° 1. Brasília: A Fundação, 2006. 
LINKE, Vanessa. Paisagem dos sítios de arte rupestre da região de Diamantina. Dissertação de 
Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2008.  

379 LINKE, op. cit. 
 
380 Como na Lapa do Caboclo, segundo ISNARDIS, Andrei. Entre as Pedras. As ocupações pré-
históricas recentes e os grafismos rupestres da região de Diamantina, Minas Gerais. Tese de 
doutoramento. São Paulo: Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da Universidade de São Paulo 
(USP), 2009. 

381 ISNARDIS e PESSOA, 2007, apud JÁCOME, Camila. Laudo de Avaliação sobre Estado de 
Conservação do Patrimônio Arqueológico do Conjunto Natural, Paisagístico e Arqueológico da Serra 
dos Milagres. 2009. 
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identificar também, pontualmente, grafismos atribuíveis ao Complexo Montalvânia382, à 

Tradição Agreste383 e pelo menos uma “influência” da Tradição Nordeste em certas 

temáticas adotadas (cenas de sexo) e nas características gráficas de algumas figuras 

antropomórficas.  

“É mérito de V. Linke e A Isnardis, durante a execução do projeto 

Diamantina Rupestre, a elaboração de uma cronologia relativa para os painéis [locais] 

associados à Tradição Planalto”384. À época os arqueólogos identificaram, 

preliminarmente, pelo menos cinco fases diferentes de execução desses grafismos385, 

fato que comprova um desenvolvimento da Tradição Planalto na região, com momentos 

distintos expressos em variações estilísticas.386  

Além das expressões Planalto, Montalvânia e Agreste locais razoavelmente 

bem caracterizadas os autores se referem ainda a figuras que escapam a esta 

classificação.  

 

“É o caso dos grafismos em crayon – que aparecem em quase todos os sítios 
– algumas vezes como riscos anárquicos e outras vezes como grafismos 

                                                           
382 Os desenhos Montalvânia aparecem sempre dividindo os painéis com as figuras Planalto, algumas 
vezes se sobrepondo a elas, mas, em sua maioria, ocupando a periferia dos suportes. ISNARDIS, Andrei e 
LINKE, Vanessa. Pinturas Rupestres de Diamantina e Municípios Vizinhos (Porção Meridional da Serra 
do Espinhaço, Minas Gerais). Campo Grande: SAB, 2005.  
 
383 A presença de figuras Agreste no Planalto Diamantino – grandes antropomorfos “estáticos”, isolados e 
grosseiramente desenhados, que evitam se sobrepor a outros desenhos – reforça a ideia de uma ampla 
distribuição dessa unidade estilística pela Serra do Espinhaço.  ISNARDIS e LINKE, op. cit. 
 
384 FAGUNDES, Marcelo; PIUZANA MUCIDA, Danielle e MORAIS, Marcelino Santos. Paisagens Pré-
históricas – O Patrimônio Arqueológico no Alto Jequitinhonha, Brasil. Diamantina: Anais do Congresso 
Rotas do Patrimônio, 2010.  

385 Fases estas também facilmente perceptíveis nos painéis Planalto do Alto Jequitinhonha, segundo 
FAGUNDES, PIUZANA e MORAIS, op. cit. 

386 Mais detalhes sobre essa cronologia relativa podem ser acessados em ISNARDIS, Andrei e LINKE, 
Vanessa. Pinturas Rupestres de Diamantina e Municípios Vizinhos (Porção Meridional da Serra do 
Espinhaço, Minas Gerais). Campo Grande: SAB, 2005. LINKE SALVIO, Vanessa; LIMA, Cláudio; 
LAGE, Daniela e VALENTE, Polyana. “Diamantina Rupestre: Percepções e Construções da Paisagem 
em uma abordagem Histórica, Geográfica e Arqueológica na Região do Antigo Distrito Diamantino”. 
Revista FUNADESP: Revista da Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular. 
Vol 1, n° 1. Brasília: A Fundação, 2006. LINKE, Vanessa. Paisagem dos sítios de arte rupestre da região 
de Diamantina. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2008. ISNARDIS, Andrei. Entre as 
Pedras. As ocupações pré-históricas recentes e os grafismos rupestres da região de Diamantina, Minas 
Gerais. Tese de doutoramento. São Paulo: Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da Universidade de 
São Paulo (USP), 2009.  
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figurativos (zoomorfos) ou geométricos, sempre sobrepostos a todas as 
demais figuras. (...) há grafismos pintados em bicromia, resumidos a 
bastonetes alternados em tinta vermelha e amarela. Figuras zoomorfas 
chapadas, em tinta vermelha, aparecem em alguns sítios, mas por enquanto 
não podemos tratá-las como um conjunto, pois não são recorrentes nos e 
entre os sítios. Alguns antropomorfos não permitem, por enquanto, uma 
definição segura entre as diferentes unidades estilísticas encontradas na 
região. E, além disso, diversos zoomorfos que podemos atribuir à Tradição 
Planalto não foram ainda relacionados com segurança aos subconjuntos 
apresentados.”387  

 

Os abundantes sítios com arte rupestre de Gouveia, assim como os outros da 

região, apresentam diferentes dimensões e morfologias. Existem grandes abrigos que 

oferecem amplos paredões por vezes repletos de pinturas, mas os artistas pré-coloniais 

também utilizaram abrigos de dimensão diminuta como suporte.  

A BR 259 serve de referência para localizar os sítios que visitamos. Algumas 

destas ocorrências já tinham sido descobertas por moradores locais e serviram como 

estímulo para a realização de prospecção na área, na qual identificamos três sítios. 

Tomando uma estrada de terra na margem direita da BR (a aproximadamente 72 km do 

município de Curvelo, em direção a Gouveia, próxima à usina de produção de energia 

eólica), numa região conhecida como “Camelinho”, registramos um sítio a que 

chamamos “Pedra do Tatu”, na face leste de um abrigo voltado para oeste, formado por 

um grande bloco abatido e acomodado nas rochas. O sítio, de piso rochoso e altura 

mediana, destaca-se na paisagem, apresentando grafismos em vermelho de um pequeno 

quadrúpede, possivelmente um tatu, alguns “borrões” e duas “aves” em amarelo 

esmaecido, na parte superior direita do painel.  

 

                                                           
387 ISNARDIS, Andrei e LINKE, Vanessa. Pinturas Rupestres de Diamantina e Municípios Vizinhos 
(Porção Meridional da Serra do Espinhaço, Minas Gerais). Campo Grande: SAB, 2005. 
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Imagens do sítio Pedra do Tatu: Área abrigada e pinturas na face leste. Fotos: K. Hernandes e C. Lima.  

 

Mais à frente, na mesma estrada que margeia a serra encontra-se outro sítio, 

a “Lapa do Giovanni”, constituído por dois painéis maiores entre os quais localiza-se a 

entrada de um abrigo complexo, formado por um bloco acomodado sob o qual está a 

entrada de uma fenda que leva a estreitas galerias no interior do maciço rochoso. O piso 

deste abrigo é composto por rochas e sedimentos argilosos e orgânicos trazidos pelas 

águas de chuva que penetram no local. No painel à esquerda do abrigo, se destaca um 

conjunto formado por três grandes cervídeos, um deles flechado e, no da direita aparece 
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uma composição de outras figuras zoomórficas e sinais como bastonetes e “nuvens de 

pontos”.  

 

   

 

Acima, as estreitas galerias da área abrigada e algumas pinturas no paredão frontal da “Lapa do Giovanni”. Fotos: C. 

Lima. 
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Pinturas no paredão frontal da “Lapa do Giovanni”. Fotos: C. Lima. 

 

Já à esquerda da BR 259, de fato muito próximo dessa estrada, na margem 

esquerda de uma lagoa rasa que drena para a bacia do rio Paraúna, encontra-se um 

maciço rochoso que guarda abrigo de dimensão maior388, situado no terço superior da 

vertente acidentada, com muitos blocos desabados. A sua inserção na paisagem é atípica 

em relação às demais ocorrências da região e dificulta um pouco o acesso ao local. 

Tanto pela localização quanto pela quantidade de pinturas este abrigo expressa certa 

“monumentalidade” quando comparado aos outros, bem mais modestos, o que nos leva 

a crer que o local deve ter sido uma referência importante para os grupos pretéritos. 

Segundo informações passadas por correspondência com Vanessa Linke este 

sítio foi chamado de “Lapa da Janela”, mas parece que foi anteriormente identificado 

por José Moreira, o qual realizou seu cadastro no IPHAN, como “Lapa do Camelinho”.  

Quanto aos grafismos, aparecem os temas típicos da Tradição Planalto, com 

abundantes e variadas figurações zoomórficas, incluindo algumas das esteticamente 

mais bonitas (para nós) "cenas de caça" dos sítios da região. Estes grafismos, estudados 

por V. Linke, testemunham todos os “cinco momentos” de execução delineados nos 

seus trabalhos anteriores na região. A arqueóloga ressalta, entretanto, que entre os sítios 

trabalhados, este é aquele que apresenta figuras em porções muito altas de suportes 

disponíveis, apresentando-se, portanto, desviante de um padrão geral observado na 

totalidade de sítios descobertos até o presente momento. 

                                                           
388 Possui aproximadamente 16 metros de desenvolvimento linear e quatro de profundidade. Sendo sua 
altura em alguns pontos superior a 5 metros, segundo V. Linke.  
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No alto, à esquerda, paredão onde se insere o abrigo (indicado pelas chaves) e as pinturas que aparecem na Lapa do 
Camelinho. Fotos: K. Hernandes. 
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Pinturas da Lapa do Camelinho em detalhe. Fotos: K. Hernandes. 

 

 

Pelo exposto, mesmo nas ocorrências atípicas, devido às características 

gráficas dos conjuntos rupestres é perceptível que a Tradição Planalto domina os sítios 
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visitados em Gouveia, contudo, “não são poucos os casos de atribuição duvidosa”, 

destaca A, Isnardis389.  

E se observarmos a localização na paisagem também parece existir um 

padrão de inserção – pelo menos os três sítios que visitamos, fixados em paredões 

rochosos de ambos os lados da BR, encontram-se sempre próximos de fontes de água e 

parecem demarcar grutas ou fendas nas rochas, que provavelmente serviam de pouso 

(ou tinham outra função) para os grupos autores das pinturas.  

A proximidade das vias de acesso ameaça os sítios, pois não há nenhum 

controle de visitação aos locais. Em alguns deles é possível notar marcas de extração de 

pedras para construção, ou mesmo retirada de lascas dos painéis, certamente levadas 

como souvenir por “turistas”, perdendo-se parte dos registros. O fogo, usualmente 

empregado pela população local para “regenerar” a pastagem natural, sustento para suas 

criações, também traz consequências devastadoras. A vegetação da região é formada em 

grande parte por gramíneas e espécies como a canela-de-ema (Velloziaceae), planta que 

produz um óleo altamente combustível, e a queima dessa vegetação resulta numa 

fuligem escura de alcatrão que recobre as pinturas. O calor intenso da queimada também 

aquece as rochas provocando rachaduras e rupturas, agravando a atuação da já 

naturalmente grande amplitude térmica390 da região sobre os paredões.  

 

Diamantina 

Enfim chegamos ao município mais ao norte visitado na nossa jornada pelo 

“Caminho dos Diamantes” da Estrada Real, finalizando aqui os trabalhos de campo 

guiados pelas manifestações de arte rupestre, no Espinhaço.  

Sítios arqueológicos de Diamantina (especialmente os situados na 

microbacia do córrego do Pasmar) têm sido estudados sistematicamente, como já dito, 
                                                           
389 ISNARDIS, Andrei. Entre as Pedras. As ocupações pré-históricas recentes e os grafismos rupestres 
da região de Diamantina, Minas Gerais. Tese de doutoramento. São Paulo: Museu de Arqueologia e 
Etnologia (MAE) da Universidade de São Paulo (USP), 2009.  

390 Amplitude térmica é a medida da variação climática de uma determinada área ao longo de um dia. 
Existem locais nos quais a temperatura alcança picos extremos de calor e de frio durante o período de 24 
horas, apresentando, assim, uma grande amplitude térmica.  
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desde 2004 por uma equipe do Setor de Arqueologia da UFMG e, a partir de 2009, 

professores e alunos da Faculdade de Humanidades da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri passaram a atuar na região, fundando o Laboratório de 

Arqueologia e Estudo da Paisagem da referida Universidade. A equipe da UFVJM, 

coordenada pelo arqueólogo Prof. Marcelo Fagundes, optou por estudar a história da 

ocupação do espaço no Alto Vale do Jequitinhonha em região vizinha às áreas 

abrangidas pelas pesquisas sediadas na UFMG, desenvolvendo projetos de 

levantamento, prospecção, registro e escavação de sítios arqueológicos, bem como 

trabalhos de análise em laboratório e de educação patrimonial391. 

Pude participar de um dia de campo com o grupo da UFVJM na região dos 

Mendes, às margens do rio Pardo Pequeno, no qual executou-se o decalque de painéis 

do sítio Mendes I e a planta-baixa do sítio Mendes II, situados a cerca de 500 metros um 

do outro, numa paisagem aberta, típica de campo rupestre.  

O sítio Mendes II constitui-se basicamente de um abrigo mediano, 

profundo, formado por um afloramento quartzítico na paisagem campestre, no qual 

parece ter se estabelecido uma “oficina lítica” onde diversos tipos de rochas eram 

trabalhadas de modo a se obter ferramentas. O local apresenta ainda alguns resíduos de 

pintura na entrada do abrigo, mas o estado de conservação dessas pinturas é crítico, 

encontrando-se muito patinadas e esmaecidas. Na parte superior esquerda da gruta 

aparece um grande borrão vermelho que parece ter se sobreposto a pinturas mais 

antigas. Assim, não foi possível identificar o repertório gráfico utilizado neste abrigo.  

                                                           
391 Podemos citar como exemplos da atuação da UFVJM os projetos A área arqueológica de Campo das 
Flores: a escavação do sítio Itanguá 02, Senador Modestino Gonçalves/ Itamarandiba, MG (Marcelo 
Fagundes, Danielle Piuzana, Marcelino Morais); Arte Rupestre no Alto Jequitinhonha: o sítio Serra dos 
Índios, Diamantina, Minas Gerais (Eliane Ferreira, Marcelo Fagundes); Educação patrimonial e 
arqueologia: as vivências na Escola Estadual Leopoldo Miranda, Diamantina, Minas Gerais (Fernanda 
Conceição a. Tameirão, Alcione Rodrigues Milagres, Patrícia Silva Lima, Janderson Rubens Tameirão, 
Marcelo Fagundes), dentre outros já publicados (ver: Caderno de Resumos do 4° Simpósio de 
Arqueologia e Patrimônio de Minas Gerais/ 3ª Reunião da SABSUDESTE, Ouro Preto: 2010).  
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Sítio Mendes II e suas pinturas residuais. Fotos: C. Lima. 

Já o sítio Mendes I é composto por painéis decorados majoritariamente por 

grafismos da Tradição Planalto. É fácil identificá-los tanto pela temática (muitos 

zoormofos, alguns antropomórficos e geométricos simples) quanto pela composição dos 

conjuntos, nos quais as sobreposições são intensas. M. Fagundes392 relembra trabalhos 

de V. Linke e A. Isnardis393 para explicar que embora os conjuntos Planalto pareçam 

caóticos, recentemente tem-se percebido uma lógica na produção desses painéis: 

intencionalidade nos agrupamentos de zoomórficos; “diálogo” entre desenhos 

“figurativos” e “geométricos”; aproveitamento dos grafismos mais antigos para compor 

os mais recentes394, entre outras situações. Desse modo, o aspecto final dos conjuntos 

que vemos hoje sugere uma “coerência temática e, até certo ponto, gramatical”395.  

 

                                                           
392  FAGUNDES, Marcelo; PIUZANA MUCIDA, Danielle e MORAIS, Marcelino Santos. Paisagens 
Pré-históricas – O Patrimônio Arqueológico no Alto Jequitinhonha, Brasil. Diamantina: Anais do 
Congresso Rotas do Patrimônio, 2010.  

393 LINKE, Vanessa. Paisagem dos sítios de arte rupestre da região de Diamantina. Dissertação de 
Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2008. ISNARDIS, Andrei. Entre as Pedras. As ocupações pré-
históricas recentes e os grafismos rupestres da região de Diamantina, Minas Gerais. Tese de 
doutoramento. São Paulo: Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da Universidade de São Paulo 
(USP), 2009. 

394 “(...) vê-se que, ao invés de desordem, há um cuidado para fazer com que as figuras se encaixem, umas 
tocando os limites das outras ou inserindo-se dentro deles”.  ISNARDIS, Andrei e LINKE, Vanessa. 
Pinturas Rupestres de Diamantina e Municípios Vizinhos (Porção Meridional da Serra do Espinhaço, 
Minas Gerais). Campo Grande: SAB, 2005. 

395 ISNARDIS, 2009, apud FAGUNDES, PIUZANA, e MORAIS, op. cit. 
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Decalque da Lapa do Voador, Painel I. A imagem mostra como figuras se encaixam umas nos limites das outras. 
(fonte: ISNARDIS, Andrei e LINKE, Vanessa. Pinturas Rupestres de Diamantina e Municípios Vizinhos (Porção 

Meridional da Serra do Espinhaço, Minas Gerais). Campo Grande: SAB, 2005). 

 
Ainda segundo Fagundes396, algumas diferenças podem ser notadas nas 

ocorrências Planalto da sua área de estudo em relação às outras397, principalmente uma 

estilização maior das figurações de cervídeos e a presença de grafismos que remetem a 

Tradição Nordeste. Assim, este sítio pode ser incluído entre os conjuntos rupestres de 

Diamantina que, segundo A. Isnardis, “estão pondo em cheque os limites entre unidades 

estilísticas que em outras regiões do estado se distinguem com muita nitidez”. Sobre 

essa situação geral das ocorrências no Planalto Diamantino o arqueólogo destaca: “As 

análises nos têm conduzido a reconhecer temas que seriam atribuíveis a unidades 

estilísticas diferentes, compostos aparentemente nas mesmas tintas e em mesma 

situação de cronologia relativa nos painéis”398.  

No sítio Mendes I os grafismos ocorrem do chão até cerca de 8 metros de 

altura no abrigo, sendo que a figuração mais alta representa um cervídeo com filhote no 

                                                           
396 FAGUNDES, PIUZANA e MORAIS, op. cit. 

397 “Os sítios arqueológicos da Serra do Cipó [Santana do Riacho, Conceição do Mato Dentro, etc..], Grão 
Mogol e da Serra do Cabral oferecem um contexto de diálogo bastante promissor para os conjuntos 
rupestres de Diamantina, pois parece haver semelhanças e distinções significativas, em contextos 
ambientais bastante semelhantes. Lagoa Santa também oferece uma forte referência para nossas análises 
(...), uma vez que ali se definiu a Tradição Planalto e dali dispomos de uma bibliografia que inclui 
análises de um grande números de sítios”. ISNARDIS e LINKE, op. cit. 

398 ISNARDIS, Andrei. Entre as Pedras. As ocupações pré-históricas recentes e os grafismos rupestres 
da região de Diamantina, Minas Gerais. Tese de doutoramento. São Paulo: Museu de Arqueologia e 
Etnologia (MAE) da Universidade de São Paulo (USP), 2009. 
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ventre. As figuras zoomórficas em tinta vermelha parecem combinar elementos de mais 

de uma espécie, aparecendo, por exemplo, cervídeos estilizados em forma de ave.  

Além da pintura – tinta aplicada com pincel ou dedo – o conjunto apresenta 

também desenhos em crayon, especialmente peixes e “rabiscos”, que se sobrepõem aos 

demais grafismos.  

O Sítio Mendes I encontra-se em processo natural de desplacamento, e 

algumas das pinturas já foram afetadas. Blocos desabados ainda conservam registros, e 

a equipe da UFVJM tem se empenhado em registrar o acervo gráfico do local antes que 

ele se perca.  

    

 

Acima: Inserção do sítio Mendes I e o início do seu decalque pela equipe da UFVJM e estagiários da Universidade 
Federal do Piauí - UFPI. Abaixo: imagens dos grafismos do sítio. Fotos: C. Lima. 
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No alto, pinturas e crayon nos painéis do sítio Mendes I. Acima, uma “rede” em crayon envolvendo um “peixe” 
executado anteriormente com tinta. Fotos: C. Lima. 
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Pinturas e exemplos da utilização do crayon nos painéis do sítio Mendes I: “peixes” em crayon de variadas 
espessuras. Fotos: C. Lima. 

 

 

Ambos os sítios visitados têm sofrido impactos decorrentes do uso contínuo 

dos seus espaços como acampamento por “turistas”, caçadores, garimpeiros, coletores 

de lenha e de sempre-vivas até os dias de hoje.  
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5.2 A pesquisa sob um olhar panorâmico: grandes questões 

As pesquisas de campo ao longo da Estrada Real e as análises pensadas 

sobre todo o material registrado nesse processo, ao contrário de nos dar certezas, nos 

levaram a levantar uma série de questões. Contudo, partindo dessas questões, acredito 

ser possível propor hipóteses a título de conclusões temporárias acerca dos temas 

tratados aqui. 

Partirei do eixo central da pesquisa – o mapeamento cultural feito a partir do 

estudo das manifestações de arte rupestre presentes no entorno da Estrada Real.  

Para dar conta dessa primeira grande questão adotei a prática de fazer uma 

análise geral de cada sítio arqueológico visitado, observando especialmente o estilo dos 

grafismos e outras situações ou características pontuais que julgamos (eu e a equipe de 

trabalho) importantes. Esta análise já foi apresentada nos tópicos anteriores, e resta 

agora tratar do panorama da arte rupestre mapeada em conjunto.  

Nossa pesquisa mostrou algumas situações interessantes para se pensar as 

relações possíveis entre as manifestações rupestres e repensar as maneiras de abordar 

esse hábito cultural: 

1º) Existem, inegavelmente, “regiões culturais” onde predominam certos 

estilos ou tradições rupestres. A Tradição Planalto, por exemplo, é a manifestação 

dominante nos painéis a partir do centro mineiro até o extremo norte da rota, 

coincidindo com os domínios da Serra do Espinhaço (aparecendo, sobretudo, em Barão 

de Cocais, Santana do Riacho, Conceição do Mato dentro, Gouveia e Diamantina) e as 

representações “geométricas”, interpretadas, muitas vezes, como “não-figurativas”, 

(dentre as quais se destacam os grafismos atribuíveis à Tradição São Francisco), 

ocorrem no sul da região percorrida (municípios de Andrelândia, Carrancas e São Tomé 

das Letras). Logicamente há desenhos figurativos no sul (como as pinturas de São João 

Del-Rei) e figuras “geométricas” aparecem em quase todos os painéis majoritariamente 

figurativos do norte. Contudo, quando observamos todo o conjunto pesquisado fica 

evidente a diferença do repertório gráfico figurativo X “geométrico”, demarcando 

“hábitos culturais” específicos, respectivamente, no norte e no sul da rota. Este 

panorama geral está ilustrado no mapa a seguir.  



260 

 

 

 Mapa da arte rupestre na rota turística da Estrada Real (Fontes base: IBGE, NASA. Elaboração: Bráulio M. Fonseca) 
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Não há como explicar os porquês dessas escolhas entre representar “a 

natureza” (se é que essa era mesmo a intenção dos artistas rupestres) ou criar painéis 

com grafismos “abstratos”, ou melhor, que nós, hoje, interpretamos como abstratos. Em 

alguns estudos arqueológicos chegou-se a pensar que estas escolhas estariam 

relacionadas a questões de gênero, como se vê no texto transcrito abaixo: 

 

“As primeiras figurações de cenas de caça correspondem ao que sabemos 
dos antigos indígenas caçadores-coletores para os quais a alimentação 
animal era particularmente valorizada. Por isso, é em torno da fauna que se 
orienta a visão de mundo; além disso, a caça é uma atividade masculina, o 
que explica sua importância na ‘arte’, se os artistas eram homens. Na 
América indígena, em geral, a arte dos homens costuma ser mais figurativa, 
enquanto a produção feminina é mais geometrizada. Esta dicotomia talvez 
tenha raízes muito longínquas.”399   

 

Dessa maneira, associava-se caça e representação figurativa ao mundo 

masculino, enquanto que as atividades domésticas e as expressões geométricas fariam 

parte do universo cultural feminino400. Mesmo pesquisadores reconhecidos chegaram a 

pensar nesse sentido, contudo, com o avanço dos estudos contemporâneos essa hipótese 

tem sido colocada em xeque, conforme aponta A. Prous:  

 

“No final do século XX, o Pós-Modernismo se traduz nos estudos de arte 
pré-histórica pela crítica de algumas interpretações do período estruturalista; 
por exemplo, A. Leroi-Gourhan e A. Laming-Emperaire tinham extrapolado 
suas judiciosas observações sobre a organização dos grafismos, para 
interpretar as figuras dentro de um esquema binário, dentro do qual, por 
exemplo, animais como os cavalos e os bovídeos, os ‘sinais’ lineares e 
contornados eram carregados de um valor masculino ou feminino – uma 
suposição altamente especulativa.”401  

                                                           
399 DIAS, Maria Geralda Moreira. “A arte rupestre em Minas Gerais”. 7 Faces – Revista da Fundação 
Comunitária de Ensino Superior de Itabira. Vol. 3, nº 2 (julho a dezembro de 2002). Itabira: FUNCESI, 
2002.  

400 Aqui vale lembrar duas situações distintas: primeiro que os animais representados nos painéis de arte 
rupestre na maioria das vezes não coincidem com as espécies encontradas nos resíduos alimentares 
identificados nas escavações arqueológicas, ou seja, muitos dos animais caçados e consumidos não 
aparecem entre as representações rupestres, e vice-versa, tornando “fraca” a ligação entre caça e 
representação figurativa. Em segundo lugar, por outro lado, é preciso destacar a geometrização que 
prevalece na decoração da cerâmica, uma atividade majoritariamente feminina nas sociedades indígenas 
tardias, fato que sugere uma associação entre o gênero feminino e a expressão esquemática.  
 
401 PROUS, André. Arte Pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007.  
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Acredito que possa até haver alguma lógica nesta associação figuração/ 

expressão masculina X geometrização/expressão feminina, contudo, prová-la me parece 

impossível e seria um caminho simplista demais, que reduziria a diversidade cultural 

das expressões rupestres a uma fórmula perigosa e crivada de “variáveis” e exceções.  

Mesmo a dicotomia figuração X geometrização pode ser questionada, uma 

vez que certas figuras interpretadas pelo nosso olhar “europeizado” como 

“geométricas”, podem ser “lidas” por alguns grupos étnicos indígenas atuais como 

representações de elementos da natureza.  

No âmbito de estudo da arte rupestre geométrica ou esquemática europeia 

existem diversas correntes que interpretam este conjunto de grafismos das mais variadas 

formas: enquanto que para alguns seriam expressão de uma mente “infantil”, em estado 

de pré-organização, para outros, posicionados no extremo oposto desse universo 

especulativo, seriam a materialização de uma escrita já elaborada, sofisticada402. 

Acredito que todo este debate possa ser transposto também para os conjuntos rupestres 

figurativos, uma vez que existem “escritas figurativas” (caso dos emblemáticos 

hieróglifos e de alguns códices americanos).  Dessa maneira, penso em todos os 

conjuntos rupestres como meios de expressão e registro de ideias, como codificação, 

independentemente da maneira como eles eram “lidos” pelos grupos culturais seus 

autores. E os resultados do nosso estudo sugerem que as diferenças entre expressões 

supostamente “figurativas” e “geométricas” revelariam apenas escolhas, “padrões” (não 

muito rígidos), ou hábitos culturais regionais. Não temos condições de ir além na nossa 

interpretação neste momento.  

Por fim, é importante lembrar ainda que entre as “duas regiões” 

identificadas na nossa pesquisa – grosso modo, “norte figurativo” e “sul geométrico” – 

onde os conjuntos rupestres são abundantes, existe uma área intermediária na qual se 

descobriu relativamente poucas manifestações rupestres, possivelmente associadas a 

                                                           
402 Um bom resumo sobre estas teorias pode ser encontrado em CASADO, Jesús Medina; GONZÁLES, 
Juan F. Torrecillas; RUS, Ernesto Carrasco e RUS, Javier Carrasco. El fenómeno rupestre  esquemático 
en la Cuenca Alta del Guadalquivir I: Las Sierras Subbéticas. Granada: Ed dos autores, 1985. Ver 
especialmente os capítulos 6 – El problema de las interpretaciones y el estancamento en la investigación 
(p. 89-96) e 7 – Los códigos en el esquematismo rupestre (p. 99-104).  
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vestígios de ocupação mais recente, que corresponde à região central das Estradas 

Reais, onde se encontram todos seus caminhos.  

2º) Durante a pesquisa identificamos pinturas, gravuras e/ou conjuntos de 

grafismos, em São João del-Rei, Carmópolis de Minas, São Tomé das Letras, 

Conceição do Mato Dentro e Pains que não se encaixam na classificação proposta até o 

momento, ou porque os símbolos identificados são exclusivos desses lugares, ou pelo 

fato de estes símbolos ocorrerem também em outras regiões bastante afastadas 

geograficamente e, desta maneira, seria difícil relacioná-los.  

3º) Outro fato importante registrado é que figuras de várias tradições 

aparecem quase sempre juntas nos mesmos painéis, ou seja, não há homogeneidade 

estilística em nenhum dos locais visitados. Alguns sítios, como o Tijucal, em Conceição 

do Mato Dentro, destacam-se justamente pela incrível variedade de elementos de 

tradições diferentes dividindo, de maneira equilibrada, os mesmos paredões. Assim, 

apesar de ser possível identificar grandes “regiões” onde predominam certos estilos ou 

tradições, quando se analisa cada sítio o que notamos é uma heterogeneidade recorrente.  

4º) Por outro lado é preciso destacar, tornando a análise cada vez mais 

complexa, que na grande maioria das manifestações ou conjuntos gráficos aparecem o 

que chamei de “grafismos universais”. O termo “universal” é um pouco forte, mas 

resolvi adotá-lo para identificar os sinais ou desenhos que perpassam todas as tradições, 

surgindo, inclusive entre as manifestações rupestres estilisticamente não filiadas. 

Identifiquei como “universais” especialmente sinais “geométricos” de diferentes níveis 

de complexidade: pontilhados, séries de bastonetes monocrômicos, séries de bastonetes 

bicrômicos403, “zigue-zagues”, séries de “X” (interpretados muitas vezes como grupos 

antropomórficos estilizados), círculos concêntricos (simples ou radiados, interpretados 

como figuras “solares”) e geométricos concêntricos em geral. Estes sinais, que 

aparecem tão abundantemente em quase todos os conjuntos rupestres no Brasil (e no 

exterior) chamaram nossa atenção nos trabalhos de campo, uma vez que visitamos 

muitas manifestações em um período relativamente curto de tempo gasto na pesquisa. 

Como pensar essa recorrência? Como entender o compartilhamento de certos sinais 

                                                           
403 Bastonetes alternados em vermelho e amarelo, por exemplo, são bastante recorrentes em todos os 
conjuntos, de várias regiões do país.  
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gráficos por grupos culturais que, pelo conjunto de suas manifestações rupestres, seriam 

certamente bastante diferentes? Estes sinais (significantes) teriam o mesmo “valor” 

(significado) para todos os grupos que os utilizaram?    

 

1   2   3  

4   5  

6    7  

Séries de bastonetes bicrômicos e monocrômicos que aparecem em muitos sítios: 1- Toca do Índio/ Andrelândia; 2 e  
3- Shangrilá/ São Thomé das Letras; 4- Serra do Lenheiro/ São João Del-Rei; 5-Pedra Pintada/ Cocais; 6- Tijucal 1/ 

Conceição do Mato Dentro; 7- Mendes 1/ Diamantina. Fotos: C. Lima.  
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1    2    3  

Linhas em zigue-zague: 1- Toca do Índio/ Andrelândia (sul de Minas); 2- Pedra Pintada/ Cocais (centro de Minas) ; 
3- Lapa do Camelinho/ Gouveia (norte de Minas). Fotos: C. Lima e K. Hernandes. 

 

 

1   2    3    

4   5   6   
Círculos e geométricos concêntricos em geral: 1 e 2- Toca do Índio/ Andrelândia; 3- Grande Abrigo/ 
Santana do Riacho; 4- Carrancas; 5 e 6- Toca do Índio/ Andrelândia. Fotos: C. Lima e J. R. Vitral. 

 

A primeira hipótese que nos ocorreu para responder a essas questões surgiu 

da leitura de publicações oriundas de congressos que uniram profissionais renomados da 

psicologia, filosofia, antropologia, e arqueologia404. Para este conjunto de autores a 

                                                           
404 Trata-se das coletâneas BYINGTON, Carlos Amadeu Botelho. (org.). Moitará I: O simbolismo nas 
culturas indígenas brasileiras. São Paulo: Paulus, 2006 e CALLIA, Marcos e OLIVEIRA, Marcos F. de. 
(orgs.). Terra Brasilis: pré-história e arqueologia da psique. São Paulo: Paulus, 2006. Publicadas pelo 
grupo Moitará, estas obras são compostas por ensaios de autores ligados ao desenvolvimento do 
pensamento de Jung no Brasil, especialmente ao estudo da Teoria dos arquétipos. (O termo Moitará foi 
adotado pelos autores numa referência aos índios do Alto-Xingu, que o usam para designar o encontro 
para trocas entre suas tribos).  
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existência de tais símbolos compartilhados pelas mais diferentes culturas ancestrais 

remeteria à ideia do “inconsciente coletivo”, das “imagens arquetípicas” ou 

“primordiais” – teoria fundamental na psicologia Junguiana, que, por sua vez, “bebeu” 

do pensamento filosófico de Platão, Kant, Hegel e Schopenhauer. Não seria o caso de 

detalhar todas essas teorias aqui, uma vez que este trabalho já foi feito e publicado nos 

volumes aos quais me referi, entretanto não pude deixar de citar esta hipótese que me 

pareceu, no mínimo, atraente. Essa linha de raciocínio tem algo em comum com o 

pensamento estruturalista de Lévi-Strauss, quando o antropólogo se refere às “estruturas 

inconscientes e universais do pensamento humano”405.  

A segunda hipótese, talvez mais “pragmática”, e também bastante 

interessante para explicar a recorrência destes signos, é a da existência de “redes de 

contato” entre os grupos culturais. Estes contatos poderiam se dar diretamente, por vias 

físicas, reforçando a ideia de uma malha de trilhas e rotas criadas há milênios, ou de 

maneira indireta, simplesmente pelo fluxo de informações orais e codificadas nos 

signos. A aceitação da hipótese das redes de contato imprime um dinamismo 

espetacular e muito provavelmente real ao universo cultural “pré-histórico”, tantas 

vezes subestimado nos estudos modernos. De acordo com essa ideia e falando 

especificamente do período pré-colonial brasileiro André Prous destaca que  

 

“Em Lagoa Santa, por exemplo, algumas tradições lembram trabalhos 
semelhantes aos encontrados no Estado do Paraná e, outras, grafismos 
realizados em épocas mais recentes no Nordeste ou no Mato Grosso. As 
populações tinham redes de contato, de integração e de circulação de 
matérias-primas e de troca de idéias."406  

 

Prous afirma ainda que  

 

                                                           
405 LÉVI-STRAUSS, C. Tristes tropiques. Paris: Plon, 1955, apud RIBEIRO, Loredana. “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. N° 17. São Paulo: MAE/USP, 
2007, p. 127-147.   

406 http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175, acessado em agosto de 2011. 
 

http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175
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“Todo o processo era dinâmico e recebia a influência das diferentes culturas 
e gerações, o que torna qualquer generalização sobre os grupos duvidosa. As 
formas gráficas e temáticas de pinturas rupestres compartilhadas por 
populações de diferentes regiões servem para definir tradições 
arqueológicas. As semelhanças nos grafismos evidenciam influências 
culturais entre grupos, mesmo distantes um do outro.”407 

 

5º) Como fica claro no que expus nos itens anteriores, os resultados do 

nosso estudo reforçam a complexidade e a dificuldade em abordar o universo gráfico-

pictórico do Brasil pré-colonial. Devido ao avanço das pesquisas, tanto sobre sítios já 

estudados quanto sobre aqueles recém-descobertos, e à adoção de novas metodologias e 

pressupostos teóricos, reconhece-se, hoje, a necessidade de reconsiderar o “mapa 

clássico” da arte rupestre brasileira proposto por A. Prous em 1992408. A própria 

categorização parece limitadora de um entendimento mais amplo das ocorrências. Penso 

que não seria o caso de abandonar a metodologia estruturalista de classificação da arte 

rupestre em conjuntos estilísticos – tradições, estilos, fácies – mas, talvez, de pensar 

essas classificações por outras perspectivas e agregar o maior número possível de 

informações ao estudo, como as escolhas e o modo de inserção e localização de cada 

manifestação na paisagem, a organização das figuras nos painéis, as possíveis relações 

entre conjuntos distantes uns dos outros e até mesmo o exame das substâncias presentes 

nos pigmentos remanescentes para comparar os materiais utilizados nos diferentes 

conjuntos. Seria importante não só classificar o resultado final construído, pronto nos 

painéis de arte rupestre que pesquisamos, mas, principalmente, pensar a própria 

construção desses painéis, no âmbito social, cultural e histórico das sociedades que os 

produziram. Como colocam Isnardis e Linke, o interessante seria investigar não 

somente a relação entre signos ou buscar uma compreensão dos grafismos em si, mas 

também buscar penetrar nos universos culturais que os produziram, no sistema 

simbólico em que todos eles estão envolvidos, expresso nos comportamentos e escolhas 

humanas. São esses comportamentos que estes, dentre outros pesquisadores 

contemporâneos, consideram arqueologicamente abordáveis a partir dos vestígios409. 

                                                           
407 http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175, acessado em agosto de 2011.  

408 PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992. 

409 Ver ISNARDIS, Andrei e LINKE, Vanessa. Pedras Pintadas, Paisagens Construídas: A Integração de 
Elementos Culturalmente Arquitetados na transformação e manutenção da paisagem. In: Revista de 

http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175
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A análise puramente estilística, baseada nas tipologias já descritas, como 

nos propusemos a fazer aqui, é um caminho introdutório importante para o estudo da 

arte rupestre, uma vez que o estilo pode ser considerado “um dos comportamentos que 

integram os sistemas simbólicos pelos quais agem os homens”410, mas não é suficiente 

para chegarmos a conclusões fechadas a respeito dessa prática cultural. Infelizmente não 

houve tempo necessário para usar outros elementos de análise no nosso estudo, mas fica 

o caminho aberto e sugerido para novas pesquisas que certamente acontecerão nos sítios 

que percorremos.  

No final do percurso fica-me a impressão que estamos “na pré-história do 

estudo da pré-história”, procurando estabelecer metodologias mais eficientes para um 

“começo de organização” de um volume assustadoramente crescente de informações 

extraídas dos vestígios arqueológicos. Conforme reconhece o próprio A. Prous: “Não 

chegamos ao nível de síntese, só de coleta de informações dentro de um quadro 

interpretativo provisório.”411 

Neste cenário “provisório” o significado dos grafismos em si ainda é 

deixado em segundo plano. Há muito que ser feito em termos de coleta e análise de 

dados antes de chegarmos a esta fase interpretativa.  

 

“A pretensão maior é, depois de finda esta análise descritiva, poder analisar 
os grafismos como signos dentro da esfera semiótica pierciana. Para Pierce 
(1977) signos são convenções sociais e, como tal, socialmente aceitas e 
partilhadas. Pierce fundamenta todo seu estudo na lógica, a fim de estruturar 
categorias gerais, amplas o suficiente para serem existentes em todos os 
fenômenos sociais. Neste sentido, todo o fenômeno social que implique em 
um modo de expressão se estrutura como linguagem. Todo fato cultural, 
qualquer atividade ou prática social que se constitua como prática 
significante, prática de produção de sentido, pode ser analisado como signo. 
A proposição geral, ao que me parece, é ler o mundo como linguagem através 
da linguagem (GEERTZ).  

Pensamos ser este o caminho indicado, pois a intencionalidade é a grande 
marca distintiva da arte rupestre (LAMING-EMPERAIRE, 1973; PROUS, 
1992) executada por agentes sociais que classificam o mundo para assim 

                                                                                                                                                                          
Arqueologia. Vol 23, n° 1, p. 42-59. São Paulo: USP/Sociedade Arqueologia Brasileira. Julho de 2010. 
(mimeog.). 

410 ISNARDIS e LINKE, op. cit. 

411 http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175, acessado em agosto de 2011. 
 

http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175
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compreendê-lo. Tal ‘exigência de ordem está na base do pensamento que 
chamamos primitivo, mas somente na medida em que está na base de 
qualquer pensamento’ (LÉVI-STRAUSS, 1970).”412 

 

 

Por fim, concluindo esta parte da dissertação, chego à segunda grande 

questão da pesquisa: seria a Estrada Real uma rota pré-colonial?  

Quando optei pelo mapeamento e estudo das manifestações rupestres estava 

consciente de que seria difícil, senão mesmo impossível, relacioná-las diretamente aos 

vestígios arqueológicos da Estrada Real em si. Entretanto, nem foi essa minha intenção. 

A ideia, na verdade, era identificar vestígios que provassem a territorialização e/ou o 

trânsito humano em toda a área cortada pela rota em um intervalo temporal o mais 

dilatado possível. Conforme A. Prous, “o grande período da arte rupestre” em Minas 

Gerais vai de oito e dois mil anos atrás, pois é nessa fase que afloram as mais variadas 

expressões dessa atividade, embora existam datações até mais antigas para grafismos 

presentes em território mineiro413. Por isso adotei esse “intervalo cultural” que durou 

cerca de seis mil anos e a pesquisa comprovou que, nesse período, toda a região cortada 

pela Estrada Real foi efetivamente ocupada em fluxo contínuo e variável, certamente 

por diversos grupos culturais.  

Desde nossa primeira publicação sobre o tema afirmamos que os indígenas 

foram os primeiros desbravadores de toda essa paisagem e suas trilhas primitivas, 

tomadas pelo colonizador europeu, deram origem, enfim, aos “Caminhos Reais”. Do 

ponto de vista geográfico essas rotas seriam as mais viáveis de serem percorridas. 

Levando em conta o relevo rupestre que domina todo o cenário, essas vias são 

favorecidas pelos escarpamentos das serras, tomados como pontos de referência e pela 

disponibilidade da água nos vales próximos. A localização dos sítios arqueológicos 

mapeados em toda a região sugere que os percursos da Estrada Real teriam sido 

concebidos já no período pré-cabralino. Às suas margens figuram marcos culturais 

antiquíssimos na forma de grafismos rupestres, milenares documentos na pedra, provas 

                                                           
412 JÁCOME, Camila e PANACHUCK, Lílian. Arte Rupestre no Alto Rio São Francisco: Aportes 
Iniciais. SAB, 2003.  

413 PROUS, André; BAETA, Alenice; RUBBIOLI, Ezio. O patrimônio arqueológico da região de 
Matozinhos: conhecer para proteger. Belo Horizonte: Ed do autor, 2003. 
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indeléveis, que atestam a atuação dos grupos indígenas, seus autores, na construção 

dessa paisagem e desse marco geográfico414.  

Durante o presente estudo, no entanto, reconhecemos a fragilidade de uma 

das nossas hipóteses: não é possível continuar defendendo, irredutivelmente, a ideia de 

que um mapeamento das ocorrências de grafismos rupestres morfologicamente 

similares necessariamente indicaria as rotas dos grupos que os produziram e, assim, 

seria possível associar essas rotas aos caminhos reais. Como mostrei aqui, nos estudos 

atuais contesta-se a associação feita entre a morfologia dos grafismos como uma 

“assinatura étnica” que identificaria o grupo “detentor” de um estilo, de uma 

determinada expressão gráfica. A forma de um grafismo pode “viajar” de uma região 

para outra muito distante, através de um suposto fluxo de informação e não apenas 

através do deslocamento físico dos seus executores. E não só essa difusão dos grafismos 

resultaria em morfologias semelhantes. É possível que muitos desenhos tenham 

simplesmente derivado em formas semelhantes, por transformações locais e 

independentes no processo de registro das figuras nas pedras. Diante dessas 

constatações, não seria o caso de abandonar totalmente as hipóteses iniciais, mas é 

preciso tomar cuidado e analisar caso a caso, atentando para a complexidade dessas 

questões e adotando perspectivas de análise que integrem o maior número de 

informações possível.  

Depois dessas importantes ressalvas, contudo, é preciso destacar que, ainda 

que seja discutível pensar os grupos culturais que nos deixaram os registros rupestres 

como “idealizadores” dos trajetos da Estrada Real em si, uma vez que essas sociedades 

viviam imersas em outras complexas relações de mobilidade estabelecidas com o meio, 

pode-se perfeitamente pressupor que estes pioneiros tanto herdaram alguns mecanismos 

de utilização da paisagem de grupos anteriormente estabelecidos na região (do “povo de 

Luzia”, por exemplo, arqueologicamente localizado no entroncamento das estradas 

estudadas), quanto devem ter influenciado de alguma maneira os indígenas 

semissedentários que os sucederam e que estiveram em contato prolongado com os 

conquistadores europeus, como construtores diretos dessa paisagem. Não é absurdo, 
                                                           
414 Ver RESENDE, Maria L. Chaves de; SALES, Cristiano Lima; ROCHA, Leonardo Cristian; 
FONSECA, Bráulio Magalhães. Mapeamento da arte rupestre na Estrada Real. Revista do Arquivo 
Público Mineiro. Belo Horizonte: Rona Editora Ltda. Ano XLVI, n° 2, julho-Dezembro de 2010.   
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portanto, imaginar que o próprio traçado desses caminhos possa ter derivado mesmo da 

movimentação desses grupos pretéritos, ainda que seus mecanismos de apropriação 

territorial tenham sido muito distintos. Nossa hipótese atualizada é que o 

seminomadismo, exercitado num âmbito territorial genericamente delimitado, 

implicando certa recorrência nos itinerários das migrações, acabou por definir 

“caminhos indígenas”, apropriados pelos diversos grupos culturais que se sucederam e 

que seriam, mais tarde, utilizados como rotas de exploração e ocupação do território 

pelos colonos. Na história da apropriação de espaços pelos humanos sempre há, no 

mínimo, alguma assimilação de informações entre os grupos que convivem ou se 

sucedem numa mesma paisagem. E, embora não seja possível provar cabalmente, 

parece correta a ideia de que toda uma cultura espacial construída ao longo de milênios 

pelos povos seminômades, passando pelos autores das pinturas e gravuras rupestres, 

tenha influenciado diretamente seus sucessores semissedentários, reverberando mesmo 

na espacialização da sociedade colonial instalada ao longo dos caminhos rupestres. 

Mesmo afora toda esta delicada questão antropológica da transmissão de 

heranças culturais imateriais relativas à paisagem (como as direções e rotas de trânsito), 

todos os vestígios materiais dos grupos seminômades que ainda hoje podemos ver, 

especialmente os grafismos rupestres, dado seu caráter eminentemente visual e 

chamativo, algumas vezes até monumental, participam da paisagem do entorno das 

Estradas Reais como construtores dela. A paisagem atual é resultado de uma 

“sobreposição de paisagens”, moldadas pela atuação de todos os grupos culturais que a 

construíram em cada contexto temporal e cultural. A presença das manifestações de arte 

rupestre comprova a participação dos seus autores na atribuição de significados a esta 

paisagem, constituindo “símbolos” que permanecem vívidos nas reconstruções que a 

sociedade contemporânea propõe, como mostrarei a seguir, na última parte deste 

trabalho.  
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Parte 3: Os caminhos, suas pedras e uma memória ancestral revivida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura indígena sustentando a legenda de um mapinha vendido como “lembrança da Estrada Real” em 
postos da Rede Graal ao longo do roteiro turístico 
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Alertem todos alarmas 

Que o homem que eu era voltou 

A tribo toda reunida 

Ração dividida ao sol 

De nossa vera cruz 

Quando o descanso era luta pelo pão 

E aventura sem par 

Quando o cansaço era rio 

E rio qualquer dava pé 

E a cabeça rodava 

Num gira-girar de amor 

E até mesmo a fé 

Não era cega nem nada 

Era só nuvem no céu e raiz 

Hoje essa vida só cabe 

Na palma da minha paixão 

De vera nunca se acabe 

Abelha fazendo o seu mel 

No canto que criei 

Nem vá dormir como pedra 

E esquecer o que foi feito de nós 

 

(“O que foi feito de Vera”, Milton 
Nascimento e Márcio Borges) 
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Até aqui percorri um longo caminho buscando entender diferentes formas 

culturais de apropriação e construção, historicamente efetivadas, da paisagem 

referenciada pela Estrada Real. Já me referi à atuação cumulativa de povos indígenas 

pré-coloniais, do caldeirão cultural multiétnico do Brasil colonial, dos naturalistas que 

percorreram os caminhos reais no século XIX, entre outros agentes. Mas a história 

dessas vias não termina por aqui, pelo contrário, vem sendo revivificada, ganhando 

novas nuances culturais na contemporaneidade. Comprovando o que diz V.Linke: 

 

“A paisagem, enquanto o lugar de atuação de grupos culturais é constituída 
por elementos naturais e também por aqueles que foram, outrora, construídos 
pela ação humana, e que freqüentemente são tomados ou percebidos como 
estimuladores de uma nova ocupação dos espaços, ou como parte importante 
da história das pessoas e dos lugares (ISNARDIS, 1997; BUENO, 2005; 
ZARANKIN, 2005). As paisagens culturais se sobrepõem, são reconstruídas 
e (re)significadas, o que as torna dinâmicas e inacabadas.”415 

 

Nesse sentido, o momento atual é de fundamental importância para 

compreendermos a que ponto chegou a história real e a “história inventada”, desses 

caminhos que percorremos... 

A Estrada Real tem sido redescoberta e revalorizada como importante rota 

turística, inspirada por outros itinerários bastante conhecidos, como o Caminho de 

Santiago de Compostela, na Espanha e as milenares trilhas incas, “senderos” e 

“caminos antiguos” que ponteiam o cenário turístico americano416.  

                                                           
415 LINKE, Vanessa. Paisagem dos sítios de arte rupestre da região de Diamantina. Dissertação de 
Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p.19. 
 
416 P. Fournier destaca a importância desses elementos no segmento turístico-cultural: “Los ‘itinerarios 
culturales’ – como el proyecto de cooperacíon México-Estados Unidos em torno al Camino Real de 
Tierra Adentro, así como los parejes y el paisage de por los que atraviesa – forman parte de iniciativas 
para conservar y promover el patrimonio cultural representado por esas rutas, por las que fuyeron bienes e 
ideas durante varios siglos. La constitución de rutas culturales turísticas parte del estudio de los 
asentamientos asociados com los caminos, sus características funcionales y arquitectónicas, su historia – 
reconstruida mediante fuentes documentales y evidencias arqueológicas, según corresponda – tomando en 
cuenta, además, la recuperacíon del patrimonio intangible, que incluye las lenguas, las expressiones 
religiosas, las fiestas, la gastronomía, así como la promoción de su conservación.” (FOURNIER, Patrícia. 
“Arqueología de los caminos prehispánicos y coloniales”. Arqueología Mexicana. Editorial Raices S.A. 
de C.V./ Instituto Nacional de Antropologia e Historia, México. Volume XIV, n° 81, Rutas y Caminos en 
el México Prehispánico, 2006, p. 31).  
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Nas últimas décadas os roteiros temáticos vêm se tornando cada vez mais 

importantes dentro da atividade turístico-cultural. Essa modalidade, baseada no 

interesse do turista pela diversidade cultural, desenvolve-se a partir de uma complexa 

teia de experiências vividas nos destinos, que os tornam únicos, por implicar na 

combinação entre lazer e conhecimento417.  

O estado de Minas Gerais é exemplo do crescimento dessa vertente, já 

contando, com a atuação de uma rede de circuitos turístico-culturais apoiados por 

órgãos oficiais como a Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (SETUR) e o 

Ministério do Turismo. Entre essas iniciativas, destaca-se o “Circuito Estrada Real” que 

acaba atribuindo um novo significado ou sentido contemporâneo, de caráter 

“mercadológico”, para o caminho ancestral que explora. Preocupa-nos, aqui, a 

necessidade de descortinar cientificamente a história real desses caminhos, 

condicionando, assim, a criação de bases mais concretas para a proposição de roteiros 

turísticos coerentes com a riqueza do patrimônio encontrado, bem como para ações de 

educação patrimonial que devem ser elaboradas no intuito de socializar esse 

conhecimento. 

  Neste cenário atentamos especialmente para a inclusão das manifestações 

de arte rupestre nos itinerários culturais. Para tanto apresento, nesta última parte da 

dissertação, as discussões pensadas a partir dos nossos trabalhos de campo – momentos 

em que estivemos em contato direto com a realidade dessas “atrações” deliberadamente 

incluídas nos roteiros turísticos. No capítulo 6 falo sobre as fragilidades que 

caracterizam uma “Estrada Real” idealizada e, finalmente, no último capítulo deste 

trabalho, discuto possibilidades de ações a serem executadas para tornar mais realistas 

os projetos contemporâneos em torno dos caminhos antigos, recuperando a memória e a 

história indígena nessas vias. 

 

 

                                                           
417 CANDELA, 2005, apud FERREIRA, Luís e PINTO, Jorge. Itinerários Turísticos e Imaginário 
Turístico nos Países de Língua Portuguesa. ISCET – Instituto Superior de Ciências Empresariais e do 
Turismo / CIIIC – Centro de Investigação Interdisciplinar e de Intervenção Comunitária. Lisboa, 2008. 
(mimeo).  
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Capítulo 6: Uma estrada idealizada 

 

Ainda no século XVIII, pouco a pouco, as antigas e estreitas vias coloniais, 

oriundas de milenares trilhas indígenas, se converteram em estradas, servidas por 

inúmeros postos de apoio, que logo se tornaram prósperos núcleos urbanos. 

Estabelecidas a partir dos primeiros caminhos autorizados pela coroa, estas estradas 

mantiveram o caráter de vias oficiais por muitas décadas. Eram os caminhos legais, as 

vias aprovadas pelo rei, os caminhos obrigatórios para o trânsito de pessoas e 

mercadorias. Assim tornaram-se “estradas reais”, expressão que pode ter adquirido 

caráter popular genérico, sendo mantida para diferenciar os caminhos “oficiais”, mesmo 

depois do fim da era mineradora, quando eles se tornaram livres do controle da 

administração colonial.  

Embora já no fim do século XVIII abundassem muitos outros caminhos, 

clandestinos ou não, as estradas reais permaneciam como os principais troncos de 

ligação entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia – as quatro grandes 

capitanias do centro-sul do território colonial. 

Conforme já dito, o que distinguia as estradas reais das demais estradas, 

afora a antiguidade destas vias, era o controle oficial, o interesse fiscal, materializado 

nos inúmeros postos militares e de coleta de tributos que pontuavam essas rotas. No 

entanto, embora seja copioso o acervo documental produzido no período colonial onde 

se encontram informações a respeito dos caminhos, não encontrei, nas fontes 

consultadas, nenhum registro oficial que se reporte à expressão “Estrada Real”. Isto 

representa um problema interessante para um trabalho historiográfico como este. 

Márcio Santos também esbarrou na mesma questão, percebendo, a seguir, o fato de que, 

“por outro lado, abundam referências às estradas reais, com este nome, nos relatos de 

viagem escritos pelos pesquisadores estrangeiros que estiveram no Brasil nas primeiras 

décadas do século XIX”418. O autor cita diversos escritos de Saint-Hilaire, Sipx e 

Martius, Pohl, Gardner e Burmeister, todos se referindo às diversas variantes das 

                                                           
418 SANTOS, M. As Estradas Reais: introdução ao estudo dos caminhos do ouro e do diamante no 
Brasil. Belo Horizonte: Ed. Estrada Real, 2001, p. 157.  
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Estradas Reais, percorridas por eles na primeira metade do século XIX419. Santos 

questiona se essas referências são suficientes para corroborar a existência da expressão 

“Estrada Real” designando as vias públicas de propriedade do governo imperial do 

início do século XIX, ou, se o fato de não se encontrarem documentos oficias em que a 

denominação “Estrada Real” seja utilizada poderia indicar que se tratava de uma 

expressão de uso meramente popular e, daí, teria migrado para os relatos dos viajantes 

estrangeiros. Seja qual for a solução desse impasse sobre a nomenclatura das vias 

oficiais, não há dúvidas de que dos caminhos coloniais do século XVIII nasceram as 

estradas reais do século XIX, e o topônimo “Estrada Real”, dado seu caráter chamativo, 

prevaleceu até os dias de hoje. 

Contemporaneamente, algumas definições foram tentadas, como a iniciativa 

do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA, que 

considerou como Estrada Real “o conjunto de caminhos oficiais, cujos traçados 

remontem ao início do século XVIII, e as suas variantes, que interligavam os centros 

mineradores como Vila Rica, Tijuco e São João del-Rei ao Rio de Janeiro e São Paulo, 

acrescidos dos traçados vicinais, construídos ao longo dos anos, que interligavam e 

davam vazão à produção rural dos núcleos urbanos históricos lindeiros”. Esta definição 

apresenta muitos problemas: primeiro desconsidera o controle da coroa como elemento 

historicamente distintivo das Estradas Reais em relação às demais vias; em segundo 

lugar o conceito ganha uma amplitude que dificulta qualquer identificação precisa e, por 

último, apesar de ser bastante ampla, esta definição excluiu Salvador e as estradas da 

Bahia. Já a lei n° 13. 173, de 1999, do estado de Minas Gerais, que dispõe sobre o 

Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Potencial Turístico da Estrada Real, 

define como Estrada Real “os caminhos e suas variantes construídos nos séculos XVII, 

XVIII e XIX, no território do Estado”420. O texto da lei segue uma tendência 

generalizante que, a rigor, não identifica seu objeto, fazendo com que ele se perca numa 

conceituação vaga e imprecisa. Enfim, do ponto de vista histórico, essas definições não 

define nada... 

                                                           
419 Ver SANTOS, op. cit., p. 157-158. 

420 Jornal Minas Gerais. 21/01/ 1999, Diário do Executivo, p. 10. Também disponível em http:// 
www.almg.gov.br - banco de dados da Legislação Mineira. 

http://www.almg.gov.br/
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Embora seja difícil situar historicamente, de forma precisa, o surgimento da 

expressão “Estrada Real”, este “emblema” hoje serve de mote para as mais diversas 

idealizações e fantasias. Já foi, inclusive, tema da Escola de Samba Mangueira no 

carnaval de 2004, conforme ilustra seu samba-enredo transcrito abaixo. 

 

Mangueira redescobre a Estrada Real... e deste eldorado 

faz seu Carnaval 

(autoria: Cadu, Gabriel, Almir e Guilherme) 

Mangueira, 

Um brilho seduziu o meu olhar, 

Me fez encontrar  

A estrada do sonho,  

“Real” desejo do poder e ambição. 

As trilhas, bordadas em ouro, 

Levaram tesouros, a caminho do mar. 

(Teu chão) 

Teu chão é um retrato da história 

E o tempo não pôde apagar 

Hoje descubro a beleza 

Que faz a riqueza voltar. 

Por belos recantos andei, 

Das suas águas provei, 

De mansinho eu peço passagem, 

A Mangueira vai seguir viagem. 

Que tempero bom... 

Pode avisar que a comida está na mesa. 

Se a pinga não “pegar” 

Eu chego ao Rio com certeza. 

Na arte, eu vi obras que o gênio esculpiu, 

Igrejas, o barroco emoldura o Brasil, 

Oh Minas! 
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És um berço de cultura, és raiz, 

Que brilha forte em verde e rosa, 

Herança e patrimônio de um país. 

Eu vou embarcar  

Na Estrada Primeira 

Tesouro do Samba, minha paixão. 

Eh, trem bão! 

 

Os projetos turísticos até então desenvolvidos em torno dos caminhos 

antigos atuam fortemente nesse processo de idealização da Estrada Real. O fenômeno 

turístico só pode ser compreendido quando atrelado às relações e configurações sociais, 

culturais, políticas e econômicas vigentes na contemporaneidade. É preciso, portanto, 

considerar sua dinâmica configurada dentro sistema capitalista, no qual, da fase pré-

monopolista até o atual “globalismo”, tudo vem sendo transformado em mercadoria e as 

atividades turísticas fazem parte desse processo. “Ao se transformar tudo o que é 

possível em ‘produto turístico’, conforme as ordens do mercado competitivo, aparecem 

os caminhos inventados e também reaproveitados a partir de elementos físico-

paisagísticos de séculos passados.”421 

Em Minas Gerais foi criado o Programa Estrada Real, por meio da Lei 13. 

173, de 1999 e do Decreto 41.205, de 2000 – um esforço para estimular o turismo na 

área cortada pelos caminhos reais. Neste intuito têm atuado entidades públicas e 

privadas, como o Instituto Estrada Real (criado pela Federação das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais – FIEMG), a Secretaria de Turismo de Minas Gerais, o Senac-MG, o 

Sebrae e a Embratur, entre outras, contando com aporte financeiro do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e apoio técnico do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, sustentado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU)422.  

                                                           
421 MARTONI, Rodrigo Meira e VARAJÃO, Guilherme Fortes D. Chicarino. Caminhos Opostos. 
Turismo nas Estradas Reais de Minas Gerais. Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2009, p. 13. 
 
422 MARTONI e VARAJÃO, op. cit. SANTOS, op. cit.  
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De acordo com as colocações dos pesquisadores Guilherme Varajão e 

Rodrigo Martoni, no contexto do capitalismo neoliberal no qual os projetos turísticos 

referentes à Estrada Real foram elaborados, várias entidades privadas, em especial o 

Instituto Estrada Real, ocuparam paulatinamente o lugar do Estado como gestoras 

desses projetos.  

 

“Conforme colocações do Plano Setorial de Turismo de Minas Gerais: 
diretrizes, programas e ações 2007/2010, o Instituto Estrada Real, 
apresentado como ‘sociedade civil sem fins lucrativos’ estabelecido pela 
FIEMG, propôs ao Ministério da Cultura a homologação da Estrada Real 
como a primeira rota cultural brasileira e caminho histórico nacional. Com 
isso, o instituto ‘visa organizar, fomentar e gerenciar o produto turístico 
Estrada Real, integrando, em parceria, o programa estruturador do Governo 
do Estado’”423 

 

Em tempos de redução dos gastos públicos, terceirizações e privatizações o 

papel do Estado passa a ser o de “agente fiscalizador”. É interessante notar como a 

história dos caminhos reais, aqui, ganha contornos semelhantes em contextos bem 

diferentes: de caminhos oficiais explorados por particulares subordinados à 

administração colonial, a rotas turísticas criadas e exploradas também por particulares 

ou entidades privadas “fiscalizadas” pelo Estado...  

Os mecanismos de alcance do Estado, contudo, são pouco eficientes para 

limitar ações que não canalizem benefícios à coletividade. Martoni e Varajão alertam:  

 

“O sistema do capital, que inicialmente orientou a sociedade para a produção, 
passou a direcioná-la ao consumismo de bens, serviços e lugares, culminando 
finalmente na prevalência da imagem sobre o real (...). Com estratégias 
mercadológicas e mecanismos de persuasão, busca-se a todo tempo seduzir o 
potencial turista/consumidor em meio a uma nebulosidade formada pelas 
intenções de venda, até mesmo do que passa a existir somente como imagem. 

Em nome do mercado, concessões, contrapartidas vantajosas e viabilidade 
econômica, muitas são as propostas e ações que abalam projetos sociais de 
desenvolvimento local: a responsabilidade social e patrimonial está na 

                                                           
423 MARTONI e VARAJÃO, op. cit., p. 55. 
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aparência, mas dificilmente é verificada na essência, justamente porque o que 
influencia fortemente os encaminhamentos é o capital.”424 

 

Os grupos que dominam o cenário de elaboração e exploração dos roteiros 

turísticos acabam construindo uma “história” segundo seus próprios interesses, o que 

resulta num produto de significado questionável, ainda que extremamente atrativo. 

Assim, o caráter seletivo muito particularizado da visão turístico-mercadológica passa a 

atuar também como construtor da paisagem que explora. Essa situação torna premente 

um processo de constante autocrítica pelos estudiosos do fenômeno turístico.  

Um roteiro turístico logicamente precisa oferecer atrativos e, nesse sentido, 

a redescoberta dos caminhos reais, e das possibilidades de exploração econômica 

relacionadas a eles, tem levado a uma série de ações voltadas para o uso do seu 

patrimônio cultural e reafirmação da sua importância histórica. Márcio Santos coloca 

que este movimento, na verdade, iniciou-se nos anos de 1994-95, por meio de 

caminhadas de pesquisa em pequenos trechos do Caminho Novo e do Caminho dos 

Diamantes. O próprio pesquisador participou dessas caminhadas e de mais três 

expedições ocorridas entre 1999 e 2000 e, a partir do contato direto com o que restou 

dessas vias dá o seu importante testemunho: 

 

“(...) a idéia lírica de que estes caminhos permanecem intactos, revelando 
trilhas calçadas no meio de matas exuberantes e serras majestosas, não resiste 
ao primeiro olhar. Os caminhos que no passado constituíam a chamada 
Estrada Real foram modificados e degradados ao longo de três séculos de 
urbanização e um século de industrialização. Longos trechos foram cobertos 
por rodovias modernas ou por largas estradas ainda não pavimentadas, mas 
que dão passagem a ônibus e caminhões. Outros trechos se perderam, 
desaparecendo em meio a pastagens e matas secundárias. Outros, ainda, se 
converteram em vias urbanas das periferias das grandes cidades que 
cresceram ao longo ou nas imediações dos antigos caminhos. 

Alguma coisa permaneceu, é verdade. O caminho pela serra da Mantiqueira, 
na região sudeste de Minas Gerais, a estrada em meio aos campos rupestres 
na região do Serro e de Diamantina e outros tantos trechos ainda podem ser 
admirados pelo viajante. Núcleos urbanos e monumentos históricos e 
arquitetônicos ao longo das rotas configuram verdadeiras relíquias do 
passado colonial e imperial brasileiro.”425 

                                                           
424 MARTONI e VARAJÃO, op. cit., p. 14. 
 
425 SANTOS, op. cit., p. 14. 
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Também Guilherme Varajão e Rodrigo Martoni fizeram, de bicicleta, parte 

substancial do caminho Novo entre Ouro Preto e Petrópolis, e declaram: “O olhar do 

viajante que percorre um trajeto de bicicleta é completamente diferente dos que utilizam 

carro ou moto, pois as dimensões tempo e espaço são distintas. Assim, foi possível 

identificar detalhadamente a infraestrutura, suas deficiências e necessidades.”426 

Os pesquisadores relatam que antes da viagem procuraram informações 

junto ao Instituto Estrada Real na Casa da Cultura da FIEMG, em Ouro Preto, onde lhes 

foi disponibilizado “um guia de ecoturismo e um mapa esquemático estilizado, sem 

escala ou informações detalhadas”427. Segundo os atendentes do IER eles encontrariam 

marcos de referenciamento ao longo do trajeto, exceto no trecho carioca do percurso, 

onde estes ainda não teriam sido instalados.   

Durante a viagem, preocupados em construir uma visão crítica sobre a 

atuação do IER a dupla de pesquisadores executou algumas tarefas oportunas: 

 

“Empregamos um questionário estruturado com perguntas abertas para as 
entrevistas realizadas com os responsáveis pela pasta de turismo nas 
prefeituras de Carandaí, Antônio Calos e Juiz de Fora, em Minas Gerais, 
além de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A intenção foi identificar as ações 
realizadas pelo IER junto a estas localidades e região de influência. Para 
complementar, buscamos informações sobre o trajeto demarcado com 
taxistas, comerciantes, proprietários e funcionários de meios de hospedagem 
e restaurantes (...). 

Para o detalhamento do trecho entre Ouro Preto e Ouro Branco, rico em 
remanescentes físico-paisagísticos, estendemos a pesquisa de campo por mais 
alguns dias, percorrendo trechos da MG-129 e vias vicinais. Com o auxílio de 
aparelhos de GPS (Sistema de Posicionamento Global) e os programas 
TrackMaker e ArcGis, foi realizado um detalhado mapeamento das vias de 
acesso; dos caminhos históricos, incluído seus vestígios, como pontes de 
cantaria e muros empedrados; além do relevo e hidrografia da área. 
Enfocando este importante trecho do Caminho Novo, foi possível identificar 
suas variantes após a Serra de Ouro Branco, além de pontuar 
pormenorizadamente as formidáveis diferenças do trajeto demarcado pelo 
IER.”428 

                                                           
426 MARTONI e VARAJÃO, op. cit., p. 16. 
 
427 MARTONI e VARAJÃO, op. cit., p. 16. 
 
428 MARTONI e VARAJÃO, op. cit., p. 17-18. 
 



283 

 

 

Exemplo de mapa usado em material de divulgação do roteiro da Estrada Real 
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Sobre os marcos instalados ao longo das vias Martoni e Varajão colocam: 

 

“A elaboração dos marcos de concreto, que deveriam conter placas 
indicativas de distâncias, posicionamento geográfico, referencial histórico 
regional e logomarca de patrocinadores, foi uma iniciativa criativa para a 
sinalização permanente dos caminhos. Contudo, a funcionalidade pretendida 
se deu de forma inversa, uma vez que estes elementos referenciais, além de 
não indicarem necessariamente o eixo original, causam certa confusão devido 
à imprecisão da colocação.”429 

 

Os autores dão uma série de exemplos nos quais ficam evidentes os 

problemas relativos à instalação dos marcos na rota da Estrada Real, citando ainda casos 

extremos de desvio para atender a localidades que não pertenciam ao traçado histórico 

original, mas, segundo a visão dos elaboradores do roteiro, apresentam potencial 

turístico430. 

Anaeli Almeida é outra pesquisadora que tem se dedicado ao estudo in loco 

de trechos da Estrada Real. Trabalhando com propostas de pesquisa interdisciplinares, 

que transitam entre a história, a arqueologia histórica e a arquitetura, entre janeiro de 

2006 e maio de 2007 participou da prospecção de cerca de 87 Km do Caminho Novo 

entre Ouro Branco e Ouro Preto, identificando muitos vestígios originais da via, 

incluindo pontes e outras estruturas arquitetônicas431. A partir desse levantamento 

realizado nos trabalhos de campo a autora enveredou por uma trilha interpretativa, 

utilizando a análise dos elementos arquitetônicos dos vestígios arqueológicos como 

mecanismo para chegar a questões de poder que marcaram o século XIX, época da 

estruturação do caminho. Almeida mostra que a escolha daquele padrão técnico e 

estético construtivo objetivava criar obras que tivessem durabilidade e beleza, 

demonstrando a “pujança” da nação brasileira432. 

                                                           
429 MARTONI e VARAJÃO, op. cit., p. 69. 
 
430 Ver MARTONI e VARAJÃO, op. cit., 2009. 
 
431 Ver ASSIS, Adriana Paiva de; SOUZA, Mariana Oliveira e; MACHADO, Luciana Angélica de Sá. 
Arqueologia da Estrada Real: as estruturas viárias. Florianópolis: SAB, 2007. (mimeog.). 
 
432 ALMEIDA, Anaeli Queren Xavier. Arquitetura e Poder. Um olhar sobre a “Estrada Real”. 
Monografia apresentada ao Curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
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“Entendendo a cultura material como um elemento social repleto de 
símbolos, a escolha desses padrões é analisada do ponto de vista de seus 
significados, não descartando o caráter funcional da arquitetura. Portanto, as 
estradas não apenas definiam um território de controle, mas também 
expressavam a ideologia do Estado imperial brasileiro de uma Nação 
estabelecida, comprometida com o progresso e a civilização.”433 

 

 Atualmente a pesquisadora continua desenvolvendo seu trabalho nessa linha de 

abordagem, incluindo o século XVIII na sua pesquisa de mestrado. Através da 

abordagem teórica da arqueologia da paisagem que analisa a cultura material, através de 

uma perspectiva interpretativa, Almeida procura mostrar os “caminhos como formas de 

domesticação do ambiente e, por conseguinte, das pessoas que transitavam por eles”. A 

autora diz que  

 

“o domínio e controle do território criaram paisagens, e ao estudá-las foi 
possível reconstituir as estratégias para a reprodução do poder. Enquanto no 
século XVIII as estradas eram vistas como canais facilitadores do 
contrabando, no século XIX elas tornaram-se elementos fundamentais na 
integração das províncias e no aumento das riquezas do Império.”434 

 

Para trazer para a contemporaneidade o conhecimento histórico produzido a 

partir da sua pesquisa arqueológica, Almeida defende a premissa de que todo esse 

conhecimento precisa ser utilizado como instrumento para implementar políticas de 

preservação do patrimônio abordado. 

Nossa pesquisa, por sua vez, não teve como objetivo identificar vestígios 

arqueológicos da Estrada Real em si, sendo direcionada, ao invés disso, justamente pela 

rota turística da Estrada Real. Nossa preocupação foi tratar dos antecedentes pré-

coloniais da rota, especialmente das intervenções dos “artistas rupestres” nessa 

                                                                                                                                                                          
Universidade Federal de Minas Gerais. Departamento de Sociologia e Antropologia – UFMG. Belo 
Horizonte, 2007 (mimeog.). 
 
433 ALMEIDA, op. cit., p.4.  
 
434 ALMEIDA, Anaeli Queren Xavier. Continuidades na mudança: caminhos e poder nas Minas Gerais. 
Séculos XVIII e XIX. Belo Horizonte: Dissertação de mestrado, 2012 (mimeog.). 
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paisagem, relacionando o legado das sociedades indígenas ao contexto turístico 

contemporâneo.  

Como as distâncias eram grandes e o tempo de pesquisa curto, realizamos 

nossos trabalhos de campo percorrendo os caminhos de carro. Seguimos os mapas do 

roteiro turístico divulgados pelo IER435, mas também tivemos que recorrer a aparelhos e 

programas de navegação436 operados pelo topógrafo e instrutor de turismo de aventura 

Ricardo Couto, contratado pela equipe do projeto “A Pré-história na ‘Estrada Real’: 

Itinerário turístico-cultural da arte rupestre”. 

Ficou facilmente evidente para nós que o roteiro turístico é uma idealização 

que não segue necessariamente os vestígios materiais originais da rota colonial, como 

apregoa. Ao contrário, prioriza estradas acessíveis ao trânsito nos moldes 

contemporâneos. Foram inúmeras as situações, em diferentes localidades, em que os 

guias locais nos apontaram vestígios originais dos caminhos reais que não coincidiam 

com o itinerário turístico, mas que se situavam nas proximidades. Nós mesmos 

identificamos, por exemplo, trechos calçados com pedras do antigo Caminho dos 

Diamantes na região da Serra do Espinhaço, localizados ao lado de estrada asfaltada 

(BR 259), esta sim, indicada no roteiro turístico.  

Além das nossas próprias percepções durante o trabalho, nosso companheiro 

de pesquisa, Ricardo Couto, declarou que ele mesmo participou do processo de licitação 

e instalação das placas de orientação nos marcos da Estrada Real, de acordo com o 

roteiro proposto pelo IER. Ricardo Couto deixou muito claro que a Estrada Real 

divulgada nos meios de comunicação é um roteiro criado, uma invenção turística a 

partir da rota colonial original437. 

Para Martoni e Varajão é este o problema mais sério relativo à demarcação 

da rota turística: o descomprometimento com o traçado original, o distanciamento do 

                                                           
435  Atualment e os roteiros estão bem melhor detalhados no site: http://www.estradareal.tur.br/ 
 
436 Utilizamos o Track Maker-PRO para extrair as coordenadas coletadas em campo com o GPS supra.  
Para a elaboração dos mapas foi usado o AUTO CAD 2008, que permitiu a manipulação de imagens do 
Google Earth, a inclusão de fotos, o acabamento em cores e a utilização de grades de coordenadas UTM. 
 
437 Depois de terminados os trabalhos de campo achei que seria importante registrar com maior riqueza de 
detalhes o testemunho de Ricardo Couto, numa entrevista que o mesmo concordou em me conceder, via 
e-mail, e que segue anexada, ao final deste trabalho. 
 

http://www.estradareal.tur.br/
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projeto turístico em relação à história, uma vez que a Secretaria de Turismo salienta que 

os 1.032 marcos foram instalados “no trajeto histórico original”438, o que seria uma 

inverdade.  

 

“Como afirma Debord: ‘hoje, em toda a parte o artificial tende a substituir o 
autêntico’, O artificial é justamente a imagem criada que serve de base a uma 
marca, na qual se projeta um valor maior que o do próprio produto ou, no 
mínimo, uma fonte complementar. Nesse caso, o IER caracteriza-se como 
entidade extremamente representativa do espetacular, pois a marca está 
associada a uma potencialidade turística e não propriamente a uma 
atratividade consolidada mediante estudos e projetos (...). 

Como são privilegiados os modelos importados e não há efetiva participação 
de universidades com projetos de pesquisa e extensão, fica caracterizada a 
preocupação empreendedora dentro de uma lógica neoliberal, que relega ao 
abandono a recuperação da história e da historiografia da rota. O Instituto, 
por não representar a coletividade e utilizar um bem público de forma privada 
com conivência do Estado, direciona parte dos recursos conseguidos com 
órgãos internacionais a cursos desta natureza, não tendo preocupação com o 
papel fundamental das universidades e, portanto, com a questão pedagógica e 
histórica.”439 

 

 

Dialogando com Márcio Santos, Martoni e Varajão colocam ainda que, 

 

“(...) em se tratando do estabelecimento de uma rota histórica para o turismo, 
três são os elementos fundamentais não contemplados pelo programa do IER: 
‘pesquisa contínua, documentação e preservação do patrimônio cultural e 
envolvimento das comunidades locais’ (SANTOS, 2006). Nesse sentido, 
poucos são os benefícios para os municípios e muitos os do instituto, pois é 
este quem determina o caminho a seguir com o impulso de um governo 
conivente com a política das privatizações, situação que é agravada pela falta 
de um conselho e da participação da sociedade civil.”440 

 

                                                           
438 GOVERNO DE MINAS GERAIS. Plano Setorial de Turismo de Minas Gerais: diretrizes, programas 
e ações 2007/2010. 2006, p. 74, apud MARTONI, Rodrigo Meira e VARAJÃO, Guilherme Fortes D. 
Chicarino. Caminhos Opostos. Turismo nas Estradas Reais de Minas Gerais. Rio de Janeiro: Livre 
Expressão, 2009. 
 
439 MARTONI e VARAJÃO, op. cit., p. 78-79. 
 
440 MARTONI e VARAJÃO, op. cit., p. 80. 
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Os autores traçam um detalhado histórico441 em torno do qual constroem 

uma crítica contundente onde querem mostrar que mecanismos políticos foram usados 

de modo a transformar esse projeto turístico de interesse público em oportunidades para 

exploração privada, distorcendo os fatos históricos em função do “espetáculo turístico”. 

Outro problema apontado por Martoni e Varajão refere-se à ideia de 

regionalização sobre da qual o projeto deveria se sustentar. Os autores apontam que os 

municípios envolvidos no circuito dificilmente interagem, uma vez que acompanham a 

lógica da competitividade na atividade turística. A regionalização não seria, portanto, 

um caminho viável, mas, ao contrário, deveria ser estabelecida uma proposta 

organizacional que articulasse e estimulasse a interação entre todas as localidades 

abarcadas.  

Diante do exposto, penso de uma maneira menos “ácida” essas questões. 

Não há demérito em propor uma rota artificial criada a partir de uma rota histórica, em 

função das necessidades e do modelo de deslocamento contemporâneo, contanto que 

essa situação fique bastante clara para quem vai fazer o roteiro. Do contrário este passa 

a ser um engodo, uma artificialização da realidade. Os rumos tomados pelo IER 

parecem ser os da artificialização, o que é lamentável, pois a história real, vivida nesses 

caminhos, é tão ou mais rica e interessante que qualquer “história inventada”.  

Mas não é difícil corrigir esses rumos. 

O turismo, sem dúvida, pode fazer com que os caminhos reais sejam 

alavancas para o desenvolvimento econômico regional. A gama a ser explorada pelo 

projeto é bem ampla, uma vez que a região demarcada oferece um variado potencial 

turístico, abrangendo os setores histórico, arqueológico, cultural, de negócios, 

gastronômico, rural, religioso, de ecoturismo, de saúde e esportivo. É imprescindível, 

porém, salientar alguns pontos que devem ser observados na execução de programas 

turísticos que se dizem promotores do bem-estar social e da valorização de bens 

naturais, históricos e culturais.  

Primeiro, para salvaguardar os vestígios materiais e as manifestações 

imateriais que demarcam os processos de construção histórico-culturais pelos quais se 

                                                           
441 Ver MARTONI e VARAJÃO, op. cit. 
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chegou ao que é a Estrada Real hoje, é preciso que os projetos não percam de vista o 

enfoque municipal. Sem o envolvimento das comunidades do entorno das vias muito 

pouco se fará.  

É importante também alertar para (e combater) o caráter seletivo dos fatos 

que são usados na elaboração dos roteiros turísticos, nas campanhas mercadológicas e 

até mesmo nos materiais e livros didáticos sobre a Estrada Real. A pesquisa científica 

deve ser o antídoto usado contra a falsificação da realidade. As universidades precisam 

ser envolvidas nesses projetos, pois, como centros de pesquisa capacitados, apenas elas 

têm condição de reconstruir os fatos históricos relativos à paisagem a ser explorada e, 

além disso, de também propor estratégias de educação patrimonial, indispensáveis para 

integrar todos os atores do processo – idealizadores dos projetos turísticos, 

representantes do poder público, comunidades locais e comunidade científica. 

Somente um esforço coletivo poderá documentar, proteger e fazer  um uso  

adequado do patrimônio presente nas Estradas Reais. Isto demanda uma efetiva 

participação da sociedade civil – a opinião pública e as universidades devem 

desempenhar um papel central no processo de mudanças qualitativas no aproveitamento 

turístico dessas rotas. Espera-se que, a partir daí, esses caminhos se tornem referência 

cultural para o povo brasileiro, cuja formação dependeu da ação de índios, bandeirantes, 

escravos, mercadores, tropeiros e militares na abertura de picadas, trilhas e estradas no 

interior do país. 

Para que todas as ações em torno da Estrada Real sejam verdadeiramente 

sólidas é preciso recuperar o alicerce e o cimento histórico. Nesse escopo a nossa 

contribuição foi trazer à tona o papel histórico do índio, desde os primórdios da 

ocupação territorial, na construção da paisagem da Estrada Real e discutir a utilização 

da arte rupestre nos roteiros turísticos contemporâneos. No próximo capítulo tratarei 

ainda mais diretamente dessas questões.  
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Capítulo7: Uma estrada “real” 

 

Para rememorar a história da Estrada Real e inseri-la adequadamente na 

contemporaneidade é preciso tocar numa questão que me parece central, mesmo que 

não seja meu objetivo, de maneira alguma, aprofundar nela aqui: a Estrada Real veio 

sendo construída e participou de um cenário político no qual se afirmou, 

paulatinamente, um Estado e uma Nação brasileiros.  

É importante recapitular 

 

“De início, vale lembrar que o Brasil é, primeiro, uma figura da 
administração colonial portuguesa, denominação que circunscrevia uma parte 
do império ultramarino, abarcando as áreas do impreciso domínio lusitano na 
América do Sul. Tal denominação está consagrada na cartografia, já na 
primeira metade do século XVI: a Terra Brasilis. 

Nesse sentido, o Brasil foi sendo composto como entidade político-territorial 
num processo lento e cumulativo: uma vaga e desconhecida área de 
exploração, uma linha costeira guarnecida por uma frota própria, um 
governo-geral, um vice-reino e finalmente, no início do século XIX, um 
reino.  

Na verdade, a identidade brasileira no império português afirma-se com sua 
importância econômica e estratégica para a metrópole, que se tornou 
crescente após a restauração portuguesa em 1640, a perda de posições no 
Oriente, e a descoberta do ouro nas Minhas Gerais.”442 

 

Como visto, os caminhos reais centralizaram a história da movimentação 

econômica, cultural e social em torno da mineração, participando também do cenário 

político entre os séculos XVIII (quando se estruturavam) e XIX (quando se 

consolidaram), merecendo especial atenção da administração metropolitana.  

A transferência da corte para o Rio de Janeiro no século XIX, fez do Brasil 

o centro de comando do império. Essa “interiorização da metrópole” repercutiu nos 

processos de formação brasileira, por exemplo, afirmando uma identidade da colônia, 

alçada à categoria de “reino unido” a Portugal. Contudo, se aos olhos da geopolítica e 

da administração imperial o Brasil se consolidava como uma unidade, tal percepção não 
                                                           
442 MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e História no Brasil. São Paulo: Annablume, 2005, p. 
111. 
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era comungada com as elites coloniais, que permaneciam imersas no localismo. Tanto 

que o êxito do processo de independência foi condicionado pela manutenção do regime 

monárquico em torno do príncipe português, comprometido com os interesses das elites 

regionais. Essas elites continuavam muito ligadas aos processos de penetração e 

exploração dos “fundos territoriais”, realizados a partir dos troncos dos caminhos 

reais443. 

O período monárquico representou uma fase de centralização do poder na 

história política do Brasil se comparado à maior autonomia e “autarquização 

administrativa” dos lugares durante o período colonial, quando o poder local era, na 

prática, quase soberano. Ou seja, a regionalização foi cedendo espaço à centralização. 

Com a derrocada da atividade mineratória os caminhos que ligavam regiões distintas 

perderam importância econômica e, já no século XX sofreram o que poderia ser 

chamado de um “processo de esquecimento” por parte da administração nacional. 

A forma moderna estatal-nacional, finalmente assumida pelo Brasil, 

implicou numa definição clara e consensual dos âmbitos espaciais de exercício do seu 

poder, ou seja, demandou a conformação de um território sobre o qual o Estado 

exerceria domínio. E para a constituição de um território – espaço qualificado pelo 

domínio político de um Estado/Nação – é necessário o estabelecimento de fronteiras que 

o bordejem.  

O estabelecimento das fronteiras no processo de “invenção do Brasil” 

seguiu um caminho duplamente “naturalizante”: no período colonial, quando os 

conquistadores europeus avançaram sobre um território que na verdade era ocupado há 

milênios pelas diversas culturas indígenas, atribuía-se a esse espaço um caráter 

“natural”, criando a ideia de que o interior do Brasil era vazio, deserto, “uma natureza” 

que podia ser ocupada e povoada pelos colonizadores444. Além desse aspecto 

                                                           
443 MORAES, op. cit.  
 
444 Dora Corrêa coloca, muito oportunamente que: “A quase inexistência, até recentemente, de obras 
historiográficas que descrevessem a paisagem da fronteira como humanizada explica que, apesar da 
crítica à idéia de um vazio social e cultural, essa representação continue a se reproduzir no imaginário do 
brasileiro.” (CORRÊA, Dora Shellard. Descrições de paisagens. “Construindo vazios humanos e 
territórios indígenas na capitania de São Paulo ao final do século XVIII”. Varia História. Vol 24, n° 39. 
Belo Horizonte: UFMG. Jan/jun 2008, p.135-136). Tributária da “história ambiental” a autora destaca 
ainda que, por também enfocar o meio ambiente por meio do estudo da paisagem (uma construção 
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característico do período colonial (mas que acabou mesmo extrapolando esse contexto 

temporal), o estabelecimento do espaço territorial do Estado brasileiro, segundo Ivan T. 

M. Oliveira, procurou também se legitimar pela doutrina das fronteiras naturais. 

 

“A doutrina das fronteiras naturais emergiu do Direito e da Geografia, na 
França iluminista, no século XVIII, e baseia-se na noção de que as nações 
estavam predestinadas a ocupar determinado território, circundado por 
‘fronteiras naturais’. O geógrafo alemão Karl Ritter, em particular, sob a 
influência de Alexandre von Humbolt, concebeu a terra como um organismo 
vivo, no qual estaria materializada a vontade divina. O curso dos rios e a 
morfologia do relevo obedeciam a tal princípio, e à ciência geográfica 
corresponderia a tarefa de compreender a obra do Criador por meio da razão. 
De acordo com essa concepção de mundo as fronteiras existiam antes de sua 
efetiva definição e delimitação, cabendo aos homens descobri-las na trama da 
natureza.”445  

 

Essa concepção de “fronteiras naturais” endossou a continuidade da 

possessão colonial na América, colocando os indígenas na condição de “naturais da 

terra”, ou seja, como mais um recurso natural oferecido pelo espaço americano.  

Criticando a concepção naturalista das fronteiras, Demétrio Magnoli 

assevera: “(...) o apelo à ‘natureza’ implica sublimação da história, a abstração da 

condição de ‘construções geopolíticas datadas’ – ou seja, de ‘tempos inscritos nos 

espaços’- que confere conteúdo político às fronteiras e frequentemente revela sua 

precária legitimidade.”446 

Fronteiras são construções essencialmente políticas, portanto, artificiais e 

históricas. Mas em países de formação colonial, como o Brasil, a dimensão espacial, 

geográfica, adquire singular relevo na explicação dos processos sociais e políticos que o 

originaram. Trata-se de um país fundado na conquista do espaço, que teve na 

apropriação territorial um móvel recorrente dos interesses e das alianças políticas aqui 
                                                                                                                                                                          
antropológica e histórica), esse ramo historiográfico tem muito a contribuir para a recomposição da 
memória social brasileira.  
 
445 OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. Imaginação geográfica, território e identidade nacional no Brasil. 
Revista Urutágua. N° 15, Maringá. abril/maio/junho/julho de 2008, p. 55. Disponível em: 
http://www.urutagua.uem.br/015/1oliveira.pdf. 
 
446 MAGNOLI, Demétrio. O Corpo da pátria. São Paulo: Moderna/EDENESP, 1997, p. 21. Apud 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. Imaginação geográfica, território e identidade nacional no Brasil. 
Revista Urutágua. N° 15, Maringá. abril/maio/junho/julho de 2008.  
 

http://www.urutagua.uem.br/015/1oliveira.pdf
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estabelecidas. Aqui a geografia emerge como instância explicativa das motivações, 

estruturas e práticas históricas447. “A expansão territorial – despovoadora na perspectiva 

dos índios, povoadora na do colonizador – marcou o desenvolvimento histórico do 

Brasil. O país foi construído consoante com a apropriação de terras, tendo na conquista 

espacial forte elemento de identidade e coesão sociais.”448   

Há um componente de submetimento e conquista na definição das fronteiras 

que têm em sua gênese um caráter bélico. Todavia isto não basta, deve-se desenvolver 

ainda todo um processo legitimador, que torna a fronteira também um constructo 

jurídico, sendo esta dimensão cada vez mais importante conforme se avança na história. 

Por fim a fronteira precisa se constituir, igualmente, como uma construção ideológica, 

no sentido de que a conquista e a legitimação objetivadas precisam ser assimiladas pelos 

diversos atores sociais envolvidos no processo. O ápice pretendido nessa “fetichização” 

das fronteiras está em torná-las como naturais, isto é, quando todos interpretam as linhas 

demarcatórias dos domínios espaciais dos Estados como acidentes geográficos da 

superfície terrestre449.  

A ancestralidade quase sempre é evocada como elemento legitimador das 

fronteiras, sendo mesmo alçada, por alguns teóricos do Estado Nacional, à condição de 

único critério aceitável de definição dos limites do território de cada povo. Nessa 

perspectiva, somente a história legitimaria a unidade de uma Nação e seu domínio 

territorial. Contudo, nos países de formação colonial como o Brasil a história, muitas 

vezes, incomoda... A própria constituição da sociedade brasileira foi marcada por um 

nível tão alto de desigualdade, encarnada principalmente na vigência do escravagismo 

(indígena e negro) e na violência brutal imposta aos nossos ancestrais indígenas, que 

isso impede a caracterização de um todo nacional. Diante dessa situação as 

argumentações de cunho geográfico vêm novamente ao centro dos discursos que 

afirmam o Estado Nacional Brasileiro. Em face da dificuldade de delimitar a Nação e de 

gerar uma “justificativa nacional”, nosso Estado passa a ser definido como “territorial”, 

em detrimento do “nacional”. Sintetizando: onde a verdade histórica é incômoda para 

                                                           
447 MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e História no Brasil. São Paulo: Annablume, 2005. 
 
448 MORAES, op. cit., p. 138. 
 
449 MORAES, op. cit.  
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ser operacionalizada em função da elaboração de uma identidade nacional, os 

argumentos de índole geográfica vão possibilitar a criação de discursos legitimadores 

nos quais o país é visto como um espaço a ser conquistado e ocupado. Moraes destaca: 

“É no contexto de países de passado colonial, mais do que em quaisquer outros, que a 

geografia e a história se amalgamam na construção das identidades nacionais”450. Em 

países da América Latina, com o Brasil, o território e o Estado presidem, pois, a ideia de 

Nação. O conceito de território brasileiro antecipou-se à emergência do nosso Estado 

Nacional451. 

Foi justamente pela expansão dos caminhos reais do centro-sul que se 

constituiu o primeiro movimento significativo de apropriação do interior do território 

colonial brasileiro e da sua integração com a faixa litorânea. Assim começou a se 

configurar a base física sobre a qual se criou a sociedade brasileira e se teceu uma certa 

unidade, fundadora da nossa “nacionalidade”. As Estradas Reais participaram, assim, da 

construção da identidade histórica do povo brasileiro, como palco privilegiado da 

dinâmica territorial das mais diversas etnias indígenas, das guerras de conquista 

empreendidas pelos colonos, dos processos de resistência indígena e de fusão étnica, 

das trocas culturais, da economia cotidiana, dos movimentos de sublevação contra o 

domínio metropolitano e de muitos outros movimentos históricos transcorridos ao longo 

dos séculos.  

Ficaram claramente demonstradas nesta pesquisa muitas maneiras pelas 

quais, no emaranhado da história vivida na Estrada Real, os indígenas dos mais diversos 

grupos culturais emergem como atores. Buscando essa ancestralidade indígena na 

paisagem da Estrada Real focamos especialmente os conjuntos de arte rupestre – 

manifestações culturais das mais antigas entre as encontradas na rota. Eis que, após o 

esquecimento pelo poder público no século XX, a história da Estrada Real vem sendo 

recuperada e ressignificada pelo marketing político e pelo turismo do século XXI. E o 

patrimônio rupestre está lá, incluso nos itinerários turísticos atuais.  

                                                           
450 MORAES, op. cit., p. 78. 
 
451 OLIVEIRA, op. cit. 
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Marco do roteiro da Estrada Real em Cocais, fazendo referência ao Sítio arqueológico da Pedra Pintada. 

Foto: C. Lima. 

 

Os turistas geralmente se interessam por roteiros que exploram as 

descobertas e manifestações culturais do passado, pois esse conhecimento se refere a 

todos nós, está relacionado ao nosso próprio processo de humanização e aprendizagem. 

No Brasil, onde não possuímos construções monumentais pré-coloniais, os sítios 

arqueológicos de maior visibilidade são aqueles com pinturas rupestres, e roteiros como 

o da Estrada Real tem incluído esses sítios entre seus atrativos. 

Para discutir essa utilização dos conjuntos de arte rupestre somos levados a 

pensar uma série de conceitos e questões. 

Roteiros que exploram o patrimônio arqueológico geralmente são 

concebidos dentro da lógica do turismo cultural, definido como o segmento turístico que 

trata tanto das viagens de estudo (definição estreita), quanto daquelas viagens em que o 

turista se dispõe a participar de uma imersão na cultura local da área visitada (definição 
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ampla). O turismo cultural efetiva-se quando da apropriação de algo que possa ser 

caracterizado como bem cultural. Um conjunto de bens com suas características únicas 

e particulares, geralmente associado a lugares específicos, forma o patrimônio 

cultural452. O patrimônio arqueológico integra esse cenário patrimonial dos lugares, 

podendo ser conceituado como o conjunto de expressões materiais remanescentes das 

culturas indígenas pré-coloniais, bem como dos outros diversos segmentos da sociedade 

nacional (inclusive das situações de contato interétnico), potencialmente incorporáveis à 

memória local, regional e nacional, compondo parte da herança cultural brasileira453.  

A noção de patrimônio implica em escolhas oficiais, envolvendo, portanto, 

exclusões. Isso significa que o patrimônio cultural de um país é sempre uma parte de 

seus bens culturais, instrumentalizada mediante a manipulação de um universo 

simbólico associado aos bens escolhidos, de modo a possibilitar a construção de uma 

representação específica do passado histórico-cultural daquela sociedade. O Estado 

desempenha um importante papel nesse processo, pois, em última instância, são seus 

mecanismos administrativos e legais que elegem e regulamentam a gestão do 

patrimônio cultural da Nação. 

Mary Rodrigues coloca que desde a chegada da Corte portuguesa, em 1808, 

inicia-se no Brasil um processo de “patrimonialização” crescente, que foi evoluindo, 

incorporando novos bens e modelos, muitas vezes seguindo tendências 

internacionais454. O crescimento da importância dada pelo poder público ao patrimônio 

fundamenta-se no reconhecimento de seu valor cultural e identitário para o país, mas 

também, na sua potencialidade como mercadoria de consumo cultural.  

O patrimônio cultural, ambiental e paisagístico invariavelmente é mola 

propulsora de qualquer iniciativa no universo do turismo cultural, incluindo-se, aqui, o 

                                                           
452 FUNARI, Pedro Paulo e PINSKY, “Introdução”. In: Jaime FUNARI, Pedro Paulo e PINSKY, Jaime 
(orgs.). Turismo e Patrimônio Cultural. São Paulo: Contexto, 2003 (3ª Ed.).  

453 ALMEIDA, Márcia Bezerra de. “O público e o patrimônio arqueológico: reflexões para a arqueologia 
pública no Brasil”.  Habitus: Revista do Instituto Goiano de Pré-história e Antropologia da Universidade 
Católica de Goiás. Vol. 1, n° 1. Goiânia: Ed. UCG, 2003. 
 
454 A autora traça um bom histórico do processo de patrimonialização no Brasil em RODRIGUES, Marly. 
“Preservar e consumir: o patrimônio histórico e o turismo”. In: Jaime FUNARI, Pedro Paulo e PINSKY, 
Jaime (orgs.). Turismo e Patrimônio Cultural. São Paulo: Contexto, 2003 (3ª Ed.). 
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patrimônio arqueológico, presente no universo patrimonial das comunidades e 

entendido como bem de uso especial, comum ao povo brasileiro. 

A atividade turística é produto da sociedade capitalista industrial e se 

desenvolveu por motivações diversas, que incluem o consumo de bens culturais. O 

turismo cultural, tal qual o concebemos atualmente, implica não somente na oferta de 

espetáculos ou eventos, mas também na existência de um patrimônio cultural 

preservado nos locais a serem visitados. Conservar esse patrimônio deve ser, portanto, 

do absoluto interesse do Estado, dos empreendedores do turismo e das comunidades455.  

O turismo como opção de desenvolvimento social e econômico só pode 

acontecer sob respaldo de um planejamento previsto nas políticas públicas geradas pela 

União, pelos estados e pelos municípios. E, em se tratando do uso do patrimônio 

arqueológico para fins turísticos, há de se considerar as expectativas da comunidade que 

detém o patrimônio no seu atual território, a necessária intervenção da comunidade 

acadêmica na elaboração dos projetos turísticos e a legislação vigente que orienta a 

interface entre arqueologia e turismo456.  

A sensibilização e o envolvimento das comunidades desde os primeiros 

passos na formulação dos projetos e políticas públicas voltados para o turismo 

determinará seu sucesso ou fracasso, pois à comunidade caberá a realidade cotidiana de 

convivência com o turista e de salvaguarda do patrimônio arqueológico. E não há 

comprometimento quando não existe identificação com o objeto em torno do qual giram 

essas ações. Não se vive uma história que não é sua.  

Estranhamente, é comum perceber que a maioria dos cidadãos em contato 

com o patrimônio arqueológico, mesmo nas comunidades tradicionalmente ligadas a 

ele, não se reconhece declaradamente nesse patrimônio. Ainda assim, mesmo 

inconscientemente, os elementos que compõem a paisagem de um lugar são referenciais 

da história para seus habitantes atuais. Nesse sentido, os sítios arqueológicos são locais 

que contêm evidências humanas que relembram configurações sociais, significações 

simbólicas e mesmo fatos referentes às populações que outrora viveram naquela 
                                                           
455 RODRIGUES, op. cit.  
 
456 MORAIS, José Luiz de. “A arqueologia e o turismo”. In: Jaime FUNARI, Pedro Paulo e PINSKY, 
Jaime (orgs.). Turismo e Patrimônio Cultural. São Paulo: Contexto, 2003 (3ª Ed.). 
 



298 

 

paisagem. A sua presença em um lugar, inegavelmente, reverbera no tempo presente, 

constituindo símbolos de identificação identitária nacional e local.  

 

“Os sítios arqueológicos, assim como os objetos arqueológicos, fazem parte 
desses referenciais por duas vias: primeiro, remetem-se ao passado e são, 
portanto, parte da história, da memória daquela comunidade; segundo, 
porque, embora remontem ao passado, eles estão presentes no presente. Eles 
fazem parte não da paisagem antiga, mas da paisagem atual. É pelos 
vestígios, pelas ruínas, que os indivíduos elaboram suas representações do 
passado. Esses elementos materiais que se perpetuaram na paisagem não são, 
em si, a memória, mas a sua fonte; são a base material para a construção do 
imaginário histórico (JEUDY, 1990). 

O patrimônio arqueológico, nessa perspectiva, além de ser uma referência ao 
passado, é um referência do presente, porque é no presente que são 
estabelecidas as relações entre os indivíduos e o patrimônio; é no presente 
que os interesses de grupos sociais distintos elegem o seu patrimônio e é no 
presente que os órgãos públicos decidem o que é o patrimônio público.”457 

 

Mas a tomada de consciência sobre o que os sítios arqueológicos expressam 

em uma paisagem pela população local que detém o território no qual os sítios estão 

atualmente inseridos é mais complexa.  

Pesando sobre as possibilidades de explicação para o aparente descaso da 

população brasileira pelo patrimônio público, incluindo aí os sítios arqueológicos, 

alguns autores começam por considerar que, no Brasil, de maneira geral, não há uma 

distinção clara entre o que é público e o que é privado. A própria história do país ilustra 

essa confusa situação, desde a doação e arrendamento das terras e estradas “da Coroa” a 

particulares no período colonial, até as políticas de privatização em vigor nos atuais 

modelos neoliberais de gestão e uso do patrimônio nacional. Essas situações 

demonstram que, no Brasil, o Estado historicamente estabeleceu relações pessoais, de 

favor, clientela e tutela para com seus cidadãos o que acarretou a noção de que o que é 

público, em termos legais, não é aquilo que é de todos, mas o que é propriedade privada 

do Estado458. Essas relações de clientela ou tutela configuram situações de dependência, 

                                                           
457 ALMEIDA, Márcia Bezerra de. “O público e o patrimônio arqueológico: reflexões para a arqueologia 
pública no Brasil”. Habitus: Revista do Instituto Goiano de Pré-história e Antropologia da Universidade 
Católica de Goiás. Vol. 1, n° 1. Goiânia: Ed. UCG, 2003, p. 281. 
 
458 CHAUÍ, 2000; FUNARI, 1995; FUNARI, 1999, apud ALMEIDA, op. cit. 
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obrigação, sujeição. A discordância em relação a essa condição de subserviência traduz-

se num sentimento de desobrigação que faz com que o cidadão não se perceba como 

responsável pelo que, a seu ver, não lhe pertence. E mais, quando desobedece ou burla 

as regras estabelecidas pela legislação estatal o indivíduo demonstra sua insatisfação, 

exercendo, mesmo que equivocadamente, uma atitude de resistência459.  

Uma outra explicação para a pouca identificação do povo brasileiro com o 

patrimônio arqueológico pode advir do fato de que a boa parte da população ignora ou 

não reconhece suas origens mais antigas. E o problema não está apenas no 

desconhecimento, mas na forma como se conhece. A imagem do povo brasileiro veio 

sendo forjada pelos grupos culturais e classes dominantes, sempre orientadas pelos 

padrões europeus. “Pode-se dizer, então, que não somos um povo sem memória, mas 

um povo que não participa ativamente da construção de sua memória e, por essa razão, 

não se identifica com o patrimônio cultural de forma ampla”460. Além do que, as 

populações locais, por exemplo, ainda que tenham plena consciência das suas origens 

ancestrais, geralmente procuram ocultá-las, temendo a estigmatização e a discriminação 

social. É que no nosso país a ideia da modernidade e do desenvolvimento veio 

acompanhada da negação do passado, da negação da tradição e dos vestígios que nos 

ligam especialmente à nossa ancestralidade indígena. 

A relação entre a população e o patrimônio, portanto é mediada pela 

identidade, e para que o indivíduo construa e assuma sua identidade é preciso que ele 

entenda e dê significação à realidade ao seu redor. Para que seja possível abandonar a 

condição de subserviência e passividade, o indivíduo precisa construir um olhar crítico 

sobre seu mundo, assumir seu lugar histórico e compreender-se como sujeito na 

construção da sua identidade461. Nesse processo o patrimônio arqueológico pode entrar 

como um potente instrumento de construção identitária, uma vez que encarna parte da 

memória social que pode ser assumida pelo indivíduo. Como destaca Márcia Almeida, 

“é necessário contribuir para a mudança da representação social do patrimônio 

                                                           
459 ALMEIDA, op. cit. 
 
460 ALMEIDA, op. cit. 
 
461 FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 25ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. FREIRE, Paulo. 
Pedagogia do oprimido. 32ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
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arqueológico. Se os objetos e sítios arqueológicos não forem significados como 

emblemas de resistência, da transformação e da identidade, não podemos esperar que 

tenham valor para a sociedade.”462 

Em resumo, o problema do cidadão brasileiro está não no esquecimento das 

memórias ancestrais, mas no fato de não ter por que lembrar.  

Aqui o meio acadêmico surge como importante agente para tentar corrigir 

essa incômoda situação. As discussões e encaminhamentos acerca do patrimônio 

cultural e arqueológico, seu uso social e suas mídias têm na Universidade seu ambiente 

adequado. Além da docência e das pesquisas que devem criar o alicerce para quaisquer 

ações nesse âmbito, compete às universidades promover a extensão de seus trabalhos às 

comunidades.  

A relação de identidade entre o patrimônio arqueológico e a sociedade, por 

exemplo, é preocupação constante da chamada “arqueologia pública”. 

 

“A arqueologia pública, tal como a compreendemos, engloba um conjunto de 
ações e reflexões que objetiva saber a quem interessa o conhecimento 
produzido pela Arqueologia; de que forma nossas pesquisas afetam a 
sociedade; como estão sendo apresentadas ao público, ou seja, mais do que 
uma linha de pesquisa da disciplina, a Arqueologia Pública é inerente ao 
exercício da profissão (...).”463 

 

Essa vertente da ciência arqueológica vem, pois, procurando discutir a 

questão “para que serve a arqueologia?”, e, nessa linha de pensamento o 

comprometimento profissional passa por mostrar ao público que a arqueologia, longe de 

ser uma atividade de entretenimento, é, antes, um instrumento de construção da 

memória, da história, da identidade e da cidadania nacionais464. Passa também pela 

necessidade de projetar e oferecer situações adequadas de contato do público com o 

patrimônio arqueológico. E este público precisa ser o mais diversificado possível, não 

podendo ficar restrito às classes abastadas. O acesso ao conhecimento científico 

                                                           
462 ALMEIDA, op. cit., p. 287. 
 
463 ALMEIDA, op. cit., p. 275-276. 
 
464 ALMEIDA, op. cit. 
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produzido pela arqueologia precisa ser franqueado a todos, superando, nos termos de 

Bourdieu, as complexas e desiguais relações estabelecidas dentre a posse de capital 

econômico e de capital cultural, simbólico465.  

Em especial precisa ser construída uma ponte entre a Universidade e as 

comunidades locais que estão em contato direto com o patrimônio arqueológico e que 

vão receber os turistas nos itinerários culturais. A educação patrimonial parece ser o 

recurso mais eficiente para ligar a academia e a população, para orientar o uso social do 

patrimônio cultural pelas comunidades às quais ele pertence.  

Conforme diz o arqueólogo Paulo Junqueira, 

 

“(...) não se admite mais a pesquisa arqueológica dissociada da educação 
patrimonial. A identificação e a apropriação de sítios arqueológicos, tangíveis 
ou não, só podem ser feitas pela comunidade diretamente ligada a eles, com a 
ajuda dos arqueólogos, historiadores e pedagogos. Deve ter caráter 
permanente e não apenas ocorrer durante a vigência do contrato de trabalho 
da equipe de pesquisadores. Professores das comunidades envolvidas devem 
ser preparados durante esse tempo para dar continuidade ao programa (...). Só 
assim, com a lembrança e a valorização permanente desses bens, é que a 
comunidade realmente assumirá a sua apropriação e se sentirá dona e 
responsável pelo patrimônio arqueológico e/ou histórico.”466 

 

Através de programas de educação patrimonial é possível mostrar aos 

cidadãos como a imagem da nação brasileira foi forjada no “mito fundador” 

representado pela chegada dos portugueses em 1.500; mostrar que a milenar história 

pré-colonial do Brasil está presente na formação desse “mito fundador” por exclusão ou, 

no máximo como uma “alegoria”. É preciso fazer com que os cidadãos construam uma 

visão crítica, mesmo a respeito dos livros didáticos, nos quais os últimos 500 anos 

ocupam quase todas as páginas, relegando os milhares de anos de nossa “pré-história” a 

uma pequena introdução, justamente porque nossas origens mais remotas são ainda 

pouco consideradas ou ocultadas pelo “poder dominante que manipulou nosso passado, 

                                                           
465 BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1987. 

466 JUNQUEIRA, Paulo Alvarenga. “A arqueologia de contrato no estado de Minas Gerais”. In: 
OLIVEIRA, Ana Paula de Paula Loures de (Org.). Arqueologia e Patrimônio de Minas Gerais. Juiz de 
Fora: Editar, 2007, p. 161.  
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impondo-nos uma memória e uma história da qual não participamos e com a qual não 

nos identificamos.”467 

A Universidade tem, portanto, a responsabilidade ética de propor reflexões 

sobre todas essas questões e, sobretudo, de propor caminhos que transformem o 

panorama atual. Esses caminhos passam pela elaboração de propostas de educação 

patrimonial aplicadas localmente, através das quais as comunidades se transformarão 

em agentes de conservação e uso consciente do patrimônio que é seu. Do contrário nos 

restará lamentar a destruição do patrimônio arqueológico, culpando os órgãos 

governamentais, a mídia e os projetos privados de uso desse patrimônio pela sua perda. 

Os projetos de educação patrimonial precisam ser pensados em interface 

com os projetos turísticos regionais468. O turismo e a cidadania podem ser intimamente 

relacionados quando a comunidade anfitriã for suficientemente preparada para estar 

consciente do seu papel de agente de proteção do patrimônio e quando, nas viagens, 

além de conhecer outras realidades, é oferecida adequadamente ao turista a 

possibilidade de perceber e valorizar a diversidade cultural brasileira. Nesse processo a 

interação com as comunidades envolvidas na preservação de seus bens culturais é 

imprescindível, tanto para a fruição do passeio, quanto para o crescimento do “cidadão 

turista”. A cidadania só se constrói com o reconhecimento e o respeito pelas muitas 

expressões culturais e formas de viver e pensar o mundo que podem ser encontradas nas 

viagens bem planejadas. Nessa perspectiva, o patrimônio cultural presente em toda parte 

– dos vestígios pré-coloniais até as manifestações populares de hoje em dia – passa a ser 

entendido não simplesmente como mercadoria de consumo para o turista, mas como 

fonte de reflexão sobre sua própria posição no mundo e sobre os rumos da nossa 

sociedade contemporânea. A cultura, como componente central de estímulo aos 

                                                           
467 ALMEIDA, op. cit., p. 290.  
 
468 É nesse sentido que Patrícia Palma Santos, integrante da nossa equipe de pesquisa, vem trabalhando 
projetos de Educação Patrimonial em algumas localidades cortadas pela Estrada Real. A historiadora 
apresentou um trabalho intitulado "A percepção do patrimônio arqueológico do Parque Arqueológico da 
Serra de Santo Antônio - Andrelândia, Minas Gerais - pela população local" no XVI Congresso da 
Sociedade de Arqueologia Brasileira - SAB e XVI World Congress of UISPP, em Florianópolis,  trabalho 
este em vias de publicação. E, atualmente, desenvolve, no mestrado em História pela Universidade 
Federal de São João del-Rei e projeto “O passado no presente: a importância da Educação Patrimonial e 
do Arqueoturismo para a preservação do patrimônio arqueológico da Estrada Real”, cujo objetivo é o 
estudo da relação das comunidades locais com os sítios arqueológicos Toca do Índio (Andrelândia), 
Lenheiro (São João del-Rei), Pedra Pintada (Barão de Cocais), Mendes I e Mendes II (Diamantina). 
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deslocamentos, torna-se importante instrumento de formação de uma cidadania crítica e 

de conscientização social469. 

 Historiadores, arqueólogos, geógrafos e acadêmicos em geral são, portanto, 

figuras essenciais na formulação das políticas públicas, no planejamento de projetos que 

incluam o patrimônio cultural arqueológico para fins turísticos e na prática da educação 

patrimonial junto às comunidades, uma vez que, antes de ser um bem comum da Nação, 

esse patrimônio é, primordialmente, uma referência local470.  

O pleno comprometimento dos diversos segmentos sociais estimulará 

posturas coerentes que integrarão preservação, valorização e, finalmente, divulgação do 

patrimônio arqueológico como fator de atração turística e transformação social. 

Nesse cenário, por fim, é atribuição do Estado brasileiro o poder regulatório 

sobre os bens de seu domínio patrimonial, mesmo quando situados em terrenos 

particulares, como geralmente é o caso dos sítios arqueológicos.  

O gerenciamento do patrimônio arqueológico, considerando, inclusive, as 

diferentes formas de seu aproveitamento, é normatizado por uma legislação concorrente 

e supletiva que compete à União e aos estados, cabendo aos municípios legislar 

localmente, em caráter suplementar471. A inclusão do patrimônio arqueológico entre as 

potencialidades turísticas de um município deverá ser precedida de legislação específica 

que discrimine também as garantias quanto à sua proteção e preservação. Isso porque a 

herança arqueológica indígena, bem como a africana, a europeia e suas mesclas, 

interessa ao povo brasileiro como Nação, superando os interesses locais circunscritos 

nos limites de um único município.  

                                                           
469 FUNARI, Pedro Paulo e PINSKY, “Introdução”. In: Jaime FUNARI, Pedro Paulo e PINSKY, Jaime 
(orgs.). Turismo e Patrimônio Cultural. São Paulo: Contexto, 2003 (3ª Ed.).  

470 MORAIS, José Luiz de. “A arqueologia e o turismo”. In: Jaime FUNARI, Pedro Paulo e PINSKY, 
Jaime (orgs.). Turismo e Patrimônio Cultural. São Paulo: Contexto, 2003 (3ª Ed.). 
 
471 A legislação brasileira referente ao patrimônio cultural, incluindo o arqueológico, pode ser acessada 
em: http://www.iphan.gov.br. Textos críticos referentes a essa legislação: BAETA, Alenice. “Patrimônio 
arqueológico e licenciamento ambiental em Minas Gerais”. In: OLIVEIRA, Ana Paula de Paula Loures 
de (Org.). Arqueologia e Patrimônio de Minas Gerais. Juiz de Fora: Editar, 2007, p. 145-151. MORAIS, 
José Luiz de. “A arqueologia e o turismo”. In: FUNARI, Pedro Paulo e PINSKY, Jaime (orgs.). Turismo 
e Patrimônio Cultural. São Paulo: Contexto, 2003 (3ª Ed.). 
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A mesma preocupação devem ter os proponentes de circuitos turísticos 

regionais: atender à legislação da União, dos estados e dos municípios, para utilizar 

adequadamente um patrimônio que é da Nação e não pode ser submetido apenas às 

demandas econômicas, muito menos quando voltadas para atender a interesses privados. 

O espaço público é a arena onde a memória e a história se constroem, onde 

ocorrem seus movimentos de produção, manutenção, esquecimento, apagamento, enfim, 

de transformação. Tudo isso é matéria-prima para a (re)construção do passado e para 

sua constante atualização. “É no domínio público que os indivíduos tecem suas redes de 

significação com os símbolos a sua volta e constroem suas histórias e seus 

referenciais”472. E Todas essas significações ficam impressas na paisagem, 

constantemente reconstruída. 

No caso brasileiro em especial, é preciso reconhecer a herança indígena 

plasmada nos caminhos que construíram a paisagem e a identidade nacional. E, 

finalmente, cabe também ao Estado que os envolveu e que usou do seu conhecimento 

para se estruturar geográfica e socialmente, assumir a responsabilidade de oferecer às 

populações indígenas contemporâneas oportunidades de usufruir do legado que seus 

ancestrais deixaram. 

Na contemporaneidade diversas nações americanas, incluindo o Brasil, 

partindo justamente da evolução da pesquisa historiográfica e das demais ciências  

sociais e humanas, reconheceram a necessidade de reparar “culpas históricas”, 

compensando os grupos culturais (e seus descendentes) que sofreram todas as formas de 

violência nos processos de “ajuste” levados a cabo pela imposição do modelo de 

organização estatal ocidental473. Esses processos de “emergência social e política dos 

                                                           
472 ALMEIDA, Márcia Bezerra de. “O público e o patrimônio arqueológico: reflexões para a arqueologia 
pública no Brasil”. Habitus: Revista do Instituto Goiano de Pré-história e Antropologia da Universidade 
Católica de Goiás. Vol. 1, n° 1. Goiânia: Ed. UCG, 2003, p. 280. 
 
473 Denys Cuche ressalta que “o Estado moderno tende à mono-identificação”, pela “necessidade” de 
definir e reconhecer apenas uma identidade cultural, “a única verdadeiramente legítima”, como referência 
de “identidade nacional”. O autor nos lembra que “a ideologia nacionalista é uma ideologia de exclusão 
das diferenças. Sua lógica é a da ‘purificação étnica’, ainda que admita um certo pluralismo cultural no 
interior da nação” (CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: Edusc, 2002.). É 
preciso ter clareza de que essa mea culpa assumida por alguns Estados Nacionais, encarnada nas políticas 
de compensação, no mais das vezes “cheira” a concessão, o que, na realidade, não garante a autonomia e 
não muda a situação de domínio sobre os grupos étnicos submetidos ao regime estatal ocidental.  
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grupos tradicionalmente submetidos a relações de dominação”474 são conhecidos, no 

jargão antropológico, como “etnogêneses contemporâneas”475.  

A reafirmação da identidade étnica e o reconhecimento do papel histórico 

desempenhado pelos indígenas na construção da paisagem geo-social do país pode 

tornar-se uma arma política pela conquista dos seus direitos. 

 

“Na luta em defesa própria, contra o perigo da aniquilação cultural, os 
indígenas começam a utilizar os meios civilizados, seja pela via político-
partidária, seja pela organização de movimentos sociais, ou lançando mão de 
recursos jurídicos. Mas nem por isso deixam de ser índios. Pelo contrário, é 
lançando mão de mecanismos de defesa dos brancos que eles se afirmam 
como seus iguais. Porém uma coisa deve ser enfatizada. Ser igual aos brancos 
não quer dizer abrir mão de sua identidade específica, mas ser reconhecido 
como legitimamente diferente. Essa igualdade não deve ser por mera 
semelhança, mas por equivalência”476 

 

Esta pesquisa acaba sendo um convite para que as populações indígenas 

remanescentes de Minas Gerais acionem os mecanismos atuais, e busquem seus 

direitos, fazendo uso de dados científicos para sustentar seus argumentos.  

Toda pesquisa científica só faz sentido se atua no seu tempo, e esta 

dissertação traz consigo esta questão política central – trata do “lugar do índio” na 

história do país, como mecanismo de entendimento das realidades histórica e 

contemporânea, irremediavelmente entrelaçadas. 

A contemporaneidade, enfim, reafirma, em novas formas, velhos conflitos, 

cujo equacionamento demanda uma fundamentação teórica em que a história emerge 

como orientação segura para captar o sentido dos processos políticos numa era marcada 

por transformações sociais em velocidade antes desconhecida. No contexto brasileiro a 

abordagem da geografia também surge como outra mediação básica para compreender 

                                                           
474 HILL, 1996, apud. BARTOLOME, Miguel Alberto, “As Etnogêneses: velhos atores e novos papéis no 
cenário cultural e político”. MANA 12(1), 2006. 
 
475 “Tem-se chamado de etnogênese o desenvolvimento de novas configurações sociais, de base étnica, 
que incluem diversos grupos participantes de uma mesma tradição cultural. Também já se qualificou de 
etnogênese o ressurgimento de grupos étnicos considerados extintos, totalmente ‘miscigenados’ ou 
‘definitivamente aculturados’ e que, de repente, reaparecem no cenário social, demandando seu 
reconhecimento e lutando pela obtenção de direitos ou recursos”. BARTOLOME, op. cit.  

476 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. São Paulo: Ática, 1988, p. 92. 
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nosso lugar nesse mundo globalizado477. O enfoque histórico-geográfico, associado às 

constatações e proposições de outros campos científicos como a arqueologia, a 

antropologia e a sociologia, abre-se como possibilidade explicativa necessária para a 

construção de uma realidade socialmente mais justa, para a construção de um Brasil 

mais democrático, onde o território seja de fato um bem comum, onde os direitos civis, 

políticos e sociais sejam, de fato, extensivos a todos os habitantes do país, em benefício 

do conjunto da Nação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
477 MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e História no Brasil. São Paulo: Annablume, 2005. 
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Considerações finais: Até Onde pude chegar. 

 

No momento em que escrevo as últimas páginas desta dissertação me 

chegam às mãos, através de um amigo conterrâneo, fotos de um conjunto de grafismos 

rupestres descoberto por ele, há poucos dias, em outra região do município de 

Conceição do Mato Dentro. E, pelas imagens que ele me cedeu, não se trata de uma 

manifestação “qualquer”. Na segunda parte deste trabalho disse que Conceição do Mato 

Dentro representou nosso maior desafio na pesquisa e esse “novo” sítio não foge à 

regra... Pelas fotos percebe-se uma dominância contextual da Tradição Planalto, mas em 

primeiro plano surgem figuras humanas muito semelhantes àquelas que integram 

conjuntos da Tradição Nordeste, lembrando mesmo algumas ocorrências do Piauí! 

Recordando as definições propostas para distinguir estas duas tradições, um dos 

elementos-chave seria justamente a ausência desse tipo de expressão antropomórfica 

nos painéis da Tradição Planalto... Contudo, nesses painéis, aqui apresentados à 

comunidade científica em primeira mão, a “mistura” de elementos das duas tradições é 

evidente!  

 

Sítio em Conceição do Mato Dentro. Foto: José Rodrigues Filho 
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Acima, maciço rochoso onde ocorre o sítio arqueológico descoberto em Conceição do Mato Dentro e 
figurações da Tradição Planalto (cervídeos) no sítio. Abaixo, detalhes do conjuto rupestre: figuras 

antropofórmicas que evocam a Tradição Nordeste e um “peixe” típico da Tradição Planalto. Fotos: José 
Rodrigues Filho. 

    

 

Olhando estas fotografias ressurgem, com força, muitos questionamentos: 

Indício de influência mútua entre distintos grupos culturais? Evidência de processos 

migratórios? Ou são as nossas categorizações que precisam mesmo ser urgentemente 

repensadas? Infelizmente não é possível fazer nada além de levantar questões... Não há 

como, neste momento, visitar o local para tentar recolher outros dados, uma vez que 

estou encerrando esta pesquisa e não me arriscaria a propor nenhuma análise com base 

apenas em fotografias... Menos ainda neste clima de euforia que me toma toda vez que 

surge algo novo e tão estimulante... 

Diante de mais uma descoberta, que dessa vez ficará apenas mencionada 

aqui, eu penso: isso não vai ter fim? E eu sei que não... Quanto mais se investiga, mais 

há para investigar e as novas descobertas não cessarão.  



309 

 

Além da nova ocorrência em Conceição do Mato Dentro hoje sabemos da 

existência de manifestações de arte rupestre pelo menos também em Luminárias, São 

Brás do Suaçuí, Santa Luzia, Jaboticatubas, Congonhas do Norte, Datas, Couto 

Magalhães de Minas e Serro – todas cidades ligadas ao roteiro da Estrada Real.  

Porém, numa pesquisa científica os prazos se esgotam e mostram que 

também é preciso saber a hora de parar. Parar para rever a paisagem percorrida, 

apreendida e construída, para analisar os rumos tomados no percurso; parar para 

descansar, que seja... Embora as motivações sejam bastante diferentes, a fome do 

pesquisador, tal qual o ímpeto que movia os bandeirantes, é continuar percorrendo seus 

caminhos. Mas uma parada pode ser um momento salutar, providencial, para uma 

“tomada de fôlego”, seguida de uma avaliação sincera do que foi conquistado e quem 

sabe, para preparar novas investidas em um território já palmilhado. Na verdade o que 

importa é isto: abri um caminho. Logicamente muitos vieram construindo-o antes de 

mim, mas eu também participei dessa construção coletiva. Certamente posso continuar 

essa “obra”, além do que, minha intervenção nessa paisagem servirá também de fonte 

para outros pesquisadores que a explorarão no futuro. Assim é construído o saber. 

Muito mais do que um projeto turístico, muito além do chavão de 

“patrimônio a ser preservado”, mais do que uma pesquisa acadêmica ou uma exploração 

de campo, a vivência em torno do tema dos caminhos antigos transcende a história, a 

geografia, a arqueologia... Em um trabalho científico, contudo, é preciso adotar 

abordagens disciplinares. Para dar conta desse complexo objeto, minha pesquisa esteve 

comprometida todo o tempo com a proposta da interdisciplinaridade, como ideal de 

interpretação e como caminho de análise. Transitando entre diferentes tendências de 

diferentes campos científicos, utilizando como recurso variados mecanismos de análise 

da história, da geografia, da arqueologia e da antropologia, procurei investigar, 

sistematizar e expor em texto a minha visão sobre as relações estabelecidas dos distintos 

grupos culturais humanos entre si e com a paisagem da Estrada Real em diferentes 

realidades e momentos históricos. Ainda que limitados, os procedimentos adotados em 

cada um desses campos disciplinares orientaram minha exploração e muito contribuíram 

para que eu chegasse finalmente a esta exposição.  
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Do processo de pesquisa em si, destaco a dificuldade de lidar com objetos e 

métodos próprios da arqueologia sem uma formação profunda para tal empreitada, me 

valendo de estudos autônomos e orientações “extraoficiais”, justamente neste momento, 

em que várias teorias estão em choque, sendo revistas, enquanto outras estão sendo 

propostas pela comunidade arqueológica em debates intensos. 

Reconheço que, sem dúvida, “tudo pode ser melhorado” (como dizia 

rotineiramente meu caro ex-professor da graduação em geografia, Geraldo Rodrigues 

Álvares). Mas acredito ter contribuído para a história de Minas Gerais com este 

trabalho, principalmente no sentido de trazer a atuação das sociedades indígenas para o 

primeiro plano nos processos histórico-culturais de construção da paisagem referenciada 

pela Estrada Real. A história indígena que muitas vezes fica à sombra na nossa 

historiografia, aqui foi iluminada todo o tempo.  

Além disso, a execução do mapeamento da arte rupestre no entorno da 

Estrada Real forneceu novos elementos para a evolução da pesquisa arqueológica em 

Minas Gerais. A partir das descobertas inéditas que apresentamos aqui, das 

comparações feitas entre as manifestações presentes nas grandes regiões visitadas e 

mesmo da apresentação dos resultados feita “à nossa maneira”, será possível avançar 

um pouco mais na abordagem dos conjuntos rupestres, utilizando metodologias e teorias 

mais “holísticas” em pesquisas futuras. Fica o convite aberto aos arqueólogos.  

Todo o conhecimento que produzimos também poderá servir para criar 

bases mais sólidas para situações de utilização contemporânea dos espaços percorridos 

por nós, tais como visitação turística orientada, práticas de educação patrimonial e 

desenvolvimento de novas pesquisas científicas. Acredito também ser possível, através 

da extensão do conhecimento construído à sociedade, ampliar a capacidade de 

observação das comunidades locais em contato com esse patrimônio, no sentido de 

compreender as relações sociais desenvolvidas no desenrolar do processo histórico e 

também aquelas existentes no nosso próprio tempo.  

Este trabalho alerta, fundamentalmente, para a necessidade de nunca 

esquecer o alicerce indígena sob o qual se estruturaram os primeiros “ensaios” da Nação 

brasileira, trazendo os índios de volta ao nosso cotidiano.  
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Entre tantas outras possíveis influências fui buscar nas pedras a herança 

indígena plasmada pelos caminhos de Minas e, apesar do risco de parecer um tanto 

clichê, o poema de Drummond, que usei no início como epígrafe, caiu, “como uma 

luva”, para expressar meu sentimento de transcendência ao lidar com essa matéria. A 

também poeta (e mineira) Adélia Prado, em uma palestra transmitida certa vez por um 

canal de TV, perguntou ao público qual era a transcendência do poema de Drummond, 

que à primeira vista parecia tão desprovido de sentido, por só falar na tal “pedra no 

meio do caminho”... Ela mesma respondeu: “É o susto de alguém que tropeça numa 

pedra. A transcendência é exatamente o sentimento de estranhamento que a coisa 

concreta te dá. Pedra é pedra, não é?... E você perde a poesia quando você olha a pedra 

e vê só pedra mesmo... Mas quanto a pedra te diz alguma coisa ela está fazendo o que? 

Ela é um veículo para que você transcenda as coisas para uma instância maior, mais 

alta. Não é mais que isso. Porque é tudo isso.” 

Foi assim, a partir do “susto” e do entusiasmo diante das expressões de arte 

rupestre, que eu quis amplificar a “voz” de tantas pedras que guardam uma memória e 

uma história indígena que não pode ser esquecida. E elas estão aqui, de volta ao nosso 

tempo.  
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Anexo 1: TABELA DOS DADOS ESTUDADOS A CAMPO 

 

Sítio 
arqueológico 

Cidade Tipo de 
Suporte 

Características 
estilísticas 

Datação 

 

Toca do Índio 

 

Andrelândia 

 

Paredão de 
quartzito 

Pinturas. 
Tradição São 
Francisco 
(dominante); C. 
Montalvânia e 
“Tradição 
Astronômica” 
(intrusivas - ?) 

 

(sem dados) 

 

Complexo da 
Zilda 

 

Carrancas  

 

Afloramento 
quartzítico 

Pinturas. 
Tradição São 
Francisco, 
possivelmente 
associada a 
elementos do C. 
Montalvânia 

 

(sem dados) 

 

Gruta de São 
Tomé 

 

São Thomé 
das Letras 

 

(sem dados) 

Pinturas. 
Grafismos 
(“letras”) não 
filiados 

 

(sem dados) 

 

Shangrilá I 

 

São Thomé 
das Letras 

 

(sem dados) 

Pinturas. 
Grafismos 
“geométricos” 
não filiados 

 

(sem dados) 

 

Shangrilá II 

 

São Thomé 
das Letras 

 

(sem dados) 

Pinturas. 
Grafismos 
“geométricos” 
não filiados 

 

(sem dados) 

 

Toca do Leão 

 

São Thomé 
das Letras 

 

(sem dados) 

Pinturas. 
Grafismos 
figurativos não 
filiados – T. 
Planalto? 

 

(sem dados) 

 

Boqueirão 

 

Itutinga 

 

(sem dados) 

Pinturas 
vestigiais e de 
“mãos”. (não 
filiados) 

 

(sem dados) 
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Serra do 
Lenheiro 

 

São João del-
Rei 

 

Paredão de 
quartzito 

Pinturas. 
Desenhos 
figurativos e 
geométricos não 
filiados 

 

(sem dados) 

 

Lagoa 

 

Carmópolis de 
Minas 

 

Bloco de 
granito 

Gravuras. 
Grafismos 
“geométricos”(?) 
não filiados (T. 
Geométrica”?) 

 

(sem dados) 

 

Lapa da Posse 
Grande 

 

Pains 
(Corumbá) 

 

Paredão 
calcário 

Pinturas. Fusão 
das Tradições 
Planalto e São 
Francisco (?). 
Intrusão de 
elementos da T. 
Agreste (?) 

 

Datação 
relativa: três 
momentos 
cronoestilísticos 

 

Gruta Rei do 
Mato 
(grutinha) 

 

Sete Lagoas 

 

Abrigo 
calcário 

Incisões e 
Pinturas. Figuras 
da Tradição 
Noreste/Fácie 
ballet 
(dominantes), T. 
Planalto e 
grafismos não 
filiados mais 
recentes. 

 

Datação 
relativa: três 
momentos 
cronoestilísticos 

 

Pedra Pintada 

 

Barão de 
Cocais 
(povoado de 
Cocais) 

 

Grande 
abrigo 
quartzítico 

Pinturas. 
Tradição Planalto 
(dominante) com 
muitos grafismos 
“geométricos”; T. 
Nordeste  

Datação 
relativa: pelo 
menos quatro 
momentos 
decorativos 

 

Serra dos 
Milagres 

 

Itambé do 
Mato Dentro 

 

Abrigo de 
quartzito 

Pinturas. 
Tradição Planalto 
(dominante) com 
intrusão de 
elementos do C. 
Montalvânia 

Datação 
relativa: pelo 
menos três 
momentos de 
decoração 

 

Grande Abrigo 

 

Santana do 
Riacho 

 

Abrigo de 
quartzito 

Pinturas. 
Tradição Planalto 
(em grande 
dominância e em 
vários 

Datação 
relativa: 
provavelmente 
mais de quatro 
momentos 
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momentos); T. 
Agreste; T. 
Nordeste.  

decorativos. 

Datações 
absolutas: entre 
quatro mil e 
oito mil anos 
AP 

 

Lapinha 

 

Santana do 
Riacho 

 

Abrigo de 
quartzito 

Pinturas. 
Tradição Planalto 
(em grande 
dominância e em 
vários 
momentos); T. 
Agreste; T. 
Nordeste. 

 

Datação 
relativa: vários 
momentos 
decorativos. 

 

Lapa do 
Gentio 

Santana do 
Riacho 

Abrigo de 
quartzito 

Pinturas. 
Tradição Planalto  

(sem dados) 

Grupo 1 (Salão 
de Pedra) 

Conceição do 
Mato Dentro 

Abrigo de 
quartzito 

Pintura residual 
de difícil 
identificação 

 

(sem dados) 

Colina (Salão 
de Pedra) 

Conceição do 
Mato Dentro 

Abrigo de 
quartzito 

Pinturas. 
Tradição Planalto 

(sem dados) 

 

Rupestre 2 
(Salão de 
Pedra) 

 

Conceição do 
Mato Dentro 

 

Abrigo de 
quartzito 

Pinturas. 
Tradição Planalto 
(dominante); T. 
Nordeste; T. 
Agreste. 

Datação 
relativa: pelo 
menos três 
momentos de 
decoração 

 

Tijucal 1 

 

Conceição do 
Mato Dentro 

 

Abrigo de 
quartzito 

Pinturas. T. 
Planalto; 
Complexo 
Montalvânia (?) 
e, possivelmente 
outros estilos, 
dividindo os 
mesmos painéis 

Datação 
relativa: pelo 
menos três 
momentos de 
decoração 

 

Tijucal 2 

 

Conceição do 
Mato Dentro 

 

Grande 
abrigo de 
quartzito 

Tradição Planalto 
(com possível 
influência da T. 
Nordeste e/ou do 
C. Montalvânia) 

Datação 
relativa: pelo 
menos dois 
momentos de 
decoração 

Pedra do Tatu Gouveia 
(Camelinho) 

Abrigo de 
quartzito 

Pinturas. 
Tradição Planalto 

(sem dados) 



331 

 

Lapa do 
Giovanni 

Gouveia 
(Camelinho) 

Abrigo de 
quartzito 

Pinturas. 
Tradição Planalto 

(sem dados) 

 

Lapa do 
Camelinho ou 
Lapa da Janela 

 

Gouveia 
(Camelinho) 

 

Abrigo de 
quartzito 

 

Pinturas. 
Tradição Planalto 
(dominante)  

Datação 
relativa: pelo 
menos cinco 
momentos de 
decoração 

 

Mendes I 

 

Diamantina 
(Mendes) 

 

Abrigo de 
quartzito 

Pinturas e crayon. 
Tradição Planalto 
(dominante), com 
elementos da T. 
Nordeste 

Datação 
relativa: pelo 
menos quatro 
momentos de 
decoração 

 

Mendes II 

 

Diamantina 
(Mendes) 

 

Abrigo de 
quartzito 

 

Pintura residual 
de difícil 
identificação 

Datação 
relativa: pelo 
menos dois 
momentos de 
intervenção 
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Anexo 2: ENTREVISTA 

(concedida por correio eletrônico no dia 08 de maio de 2012) 

 

 

Ricardo Couto diante do marco da Estrada Real em Cocais, no qual ele implantou a placa informativa 

anos antes. Foto: C. Lima 

 

Nome Completo: Ricardo Carvalho Couto 

Atuação profissional: Professor Universitário, agente de turismo, administrador e 
técnico de empresa de topografia. 

 

Relate a forma pela qual você ficou sabendo sobre a possibilidade de prestar 
serviço para o Instituto Estrada Real e como foi o processo até sua contratação. 

Fomos convidados pelo próprio IER para participar da licitação, o que, inicialmente, 
achamos bem estranho. Mesmo assim, corremos bastante para arrumar toda a 
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documentação para a licitação, apresentamos um orçamento e, depois de algumas 
críticas e questionamentos, entramos no serviço. 

 

Qual foi exatamente o serviço que você prestou ao IER?  

Implantação de placas informativas em todos os marcos da Estrada Real e implantação 
de aproximadamente 20 marcos no “Caminho de Sabarabuçu”.  

 

Conte-nos, de maneira geral, como foi sua experiência durante a execução do 
trabalho. 

Durante a execução do trabalho de campo e em campo correu tudo bem, como já era de 
esperar, devido ao alto grau de satisfação da equipe em trabalhar em campo e pela 
beleza cênica dos percursos. Porém, com relação à logística e administração financeira 
por parte do IER, ficávamos sem saber quanto e quando receberíamos as parcelas; 
parcelas estas que já estavam comprometidas com nossos credores na compra de 
equipamentos, colas, e cerca de 8 mil parafusos e buchas metálicas, o que não era 
barato. E quanto às datas previstas anteriormente ao projeto, não foram cumpridas.  

 

A rota turística do Circuito Estrada Real corresponde ao traçado original dos 
caminhos coloniais? 

Parcialmente não, porém, por ser um produto turístico para um público tão eclético, tais 
adaptações tiveram que acontecer, senão o produto seria somente para cavalos, motos e 
veículos 4X4. 

 

Qual a sua visão a respeito do roteiro turístico Estrada Real? Aponte críticas 
(positivas e/ou negativas) a respeito, de acordo com sua experiência pessoal.  

O projeto em si é excelente, mas inicialmente estava com uma administração voltada 
para o “exomarketing” e não ao “endomarketing”, e não havia nada de tangível no 
projeto, o que acarretou uma grande frustração nos turistas e visitantes. Houve uma 
grande propaganda e não tinha, de fato, por onde andar e como andar. A implantação 
dos marcos foi bem posterior a isso, mas aí já era tarde. 

Quanto à implantação dos marcos, vários estão do lado errado da estrada, o que 
acarretou a colocação das placas certas, nos marcos certos. Mas se estão no lado errado 
da estrada, o turista está com um erro de 180° em relação à direção certa a seguir, pois 
as placas já estavam prontas e indicam, com setas à direita ou à esquerda, para onde e 
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quantos kilômetros faltam para o próximo destino, e, estando do lado errado, as setas 
estão também erradas.  

Vários marcos estavam ainda jogados no chão em locais errados, principlamente os de 
difícil acesso aos turistas, dando uma péssima impressão sobre todo o projeto. Outros 
estavam em total descaso, sendo usados deitados no chão, como bancos na frente de 
algumas casas no trajeto e outros ainda quebrados ou soterrados após trabahos de 
máquinas nas estradas. 


	Parte 1: Caminho
	Parte 2: Pedra
	Como se percebe, o estudo de todo o “pacote arqueológico” do Alto São Francisco encontra-se em fase preliminar. É urgente que 

