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PATRIMÔNIO E CIDADANIA  

 
 

Anne-Marie Pessis 
 
O tema que me foi sugerido para apresentar neste Seminário era a Preservação 
Patrimonial e o Desenvolvimento Auto-Sustentável, mas penso que seria mais 
apropriado falar de Patrimônio e Cidadania. 
 
 Niède Guidon falou que somos uma equipe de pesquisadores universitários, o que é 
verdade, mas, fundamentalmente, e isso é mais importante, formamos um grupo 
multidisciplinar com experiências distintas, em países diferentes e  que nos sentimos 
sensibilizados para trabalhar em qualidade de voluntários.  Manter esse sentimento de 
colaboração  é imprescindível, assim como estar convencidos de que estamos fazendo 
algo importante e necessário, assim como tratar de convencer aos outros  de que é 
necessário fazer o mesmo em outras regiões do Nordeste. 
 
Precisamos ter o convencimento de que qualquer ação em favor da preservação 
patrimonial, de um país ou de uma região, é um fator de desenvolvimento. Existe um 
patrimônio que, como cidadãos, temos a responsabilidade de preservar. Pergunto-me 
porque existe tanta  indiferença e, também, resistência em preservar o patrimônio. 
 
O problema é antigo e praticamente inicia-se com a colonização. Existem cartas de 
Duarte Coelho, dirigidas ao rei de Portugal, nas quais ele solicita a intervenção real para 
que sejam tomadas medidas que evitem a depredação no Brasil. O donatário de 
Pernambuco se posiciona contra a derrubada indiscriminada das matas de pau-brasil.  
Preocupado pela exploração indiscriminada dos recursos naturais, em 1535 escreve ao 
Rei, solicitando a supressão do corte de madeira numa faixa de quarenta léguas do 
litoral.1 A carta não parece ter merecido resposta, nem há menção de que foram 
adotadas as medidas solicitadas.2     
 
Quer dizer que existia já uma consciência de que o processo de colonização européia 
estava sendo nefasto para o território do Brasil.  Lendo essas cartas, nunca respondidas, 
vamos ver que sempre existiram pessoas, em todas as épocas, com plena consciência 
das agressões contra a natureza. Nesse contexto histórico, a noção de patrimônio 
cultural não está vinculada aos valores do seu tempo. O único patrimônio valorizado é o 
patrimônio econômico.  Para o colonizador, a cultura está apenas associada à produção 
cultural que existe na Europa.  No Brasil colonial fora das matérias primas naturais, que 
são geradoras de riqueza, não existe outra modalidade de patrimônio. O conceito de 
cultura local não existe.  Para a maior parte dessa população vinda ao Brasil, o objetivo 
era ficar apenas o tempo necessário para atingir a riqueza procurada, e poder, assim, 
retornar à Europa.  Apenas aqueles beneficiados pelo Rei, na repartição das terras e do 
poder político, ou aqueles que desejam dar inicio a uma nova vida, se instalarão visando 
uma permanência definitiva. Duas modalidades de atingir um mesmo objetivo: os que 
virão para extrair riquezas e os que virão para usufruir delas, ao invés de construir um 

                                       
1
 Cartas de Duarte Coelho a El Rei. Arquivo Ultramarino. Universidade Federal de Pernambuco. Arquivo Histórico.  
2
 Gonsalves de Mello, José Antônio. As cartas de Duarte Coelho e os seus temas principais, in Cartas de Duarte 
Coelho a El Rei. Recife, Fundação Joaquim Nabuco ,Editora Massangana, 1997. 
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novo país.  Essas duas classes de colonizadores terão comportamentos diferentes em 
face ao novo mundo. Para os extrativistas o custo da depredação é apenas o custo da 
formação do seu patrimônio econômico, pelo contrário, para os construtivistas existe a 
preocupação de conservar as riquezas naturais do entorno.  
  
 
Cabe nos perguntar por que hoje não se tem uma consciência mais generalizada do que 
está acontecendo com o patrimônio. Existem fundamentos históricos. As pessoas que 
vieram colonizar o Brasil, o fizeram, em grande maioria, pensando em “fazer a 
América”, vieram para seu benefício pessoal com a intenção de voltar à Europa. Isso 
não aconteceu nos Estados Unidos, na América do Norte. Não aconteceu porque as 
razões que os levaram foram, em muitos casos, perseguições religiosas. Muitos grupos 
foram para os Estados Unidos sabendo que não poderiam voltar para a Europa, por 
conflitos de índole religiosa. O massacre dos indígenas se generalizou, evidentemente, 
em todo o continente, mas não se depredou tanto a natureza porque ela era seu próprio 
patrimônio.  Aqui, no Brasil, a depredação do patrimônio natural foi muito grande desde 
a primeira menção, que é de 1535. Isso vai criando uma mentalidade e uma idéia de 
patrimônio diferente. O patrimônio é o patrimônio econômico, e o que poderia ser 
considerado como   patrimônio   cultural era o  que vinha importado da Europa. Assim,  
a noção patrimonial que vai surgir no Brasil, vem determinada pela história da 
colonização. Hoje, nas áreas urbanas, esse conceito é diferente, mas no interior no 
sertão, encontramos ainda, muitas vezes, essa idéia: o natural não é patrimônio e o 
cultural não se conhece, porque existe, realmente, um problema de educação 
patrimonial.  
 
Citarei um exemplo muito significativo: as pinturas rupestres pré-históricas foram 
descobertas recentemente em termos cronológicos Como descobertas, se estavam lá 
desde sempre? Mas foram descobertas, sim, no século XIX aparecem as primeiras 
menções. Aqui no Brasil, a primeira menção sobre a existência de pinturas rupestres 
aparece numa referência escrita de um autor do século XVI, na Paraíba.   Não podemos, 
também, deixar de falar de José de Azevedo Dantas e seus registros, nas primeiras 
décadas do século XX, sobre as pinturas rupestres do Rio Grande do Norte, na região do 
Seridó. Ou seja, no Nordeste, sempre houve algumas pessoas mais lúcidas que 
registraram a existência desses registros, mas, na realidade, na Europa, por exemplo, 
houve a maior reação até se chegar a reconhecer que essas pinturas rupestres seriam 
pinturas feitas por populações que viveram em épocas pré-históricas. Por quê? Porque, 
ideologicamente, existia a impossibilidade de aceitar a existência de uma real diferença 
cultural entre as populações pré-históricas e as populações históricas.  
 
 O conceito do que seja o patrimônio de uma nação está formado por diversos 
componentes que vão configurar a idéia patrimonial e que não podem existir sem, em 
primeiro lugar, a educação da população.   No Brasil, não se ensina às crianças a noção 
de patrimônio cultural como uma responsabilidade cidadã e que se aprende quando são 
ainda pequenas.  Então, não se pode exigir o que não se tem ensinado.   Hoje a 
cidadania tem que formar as novas gerações para preservar o patrimônio, porque esse 
patrimônio é história. Nessa história está a identidade de todos os cidadãos do país. Este 
é um primeiro ponto sobre o que eu queria falar e, em segundo lugar,  gostaria de fazer 
um pouco de história  sobre nossa experiência, e como ela  se refletiu  na preservação 
patrimonial.  Faz vinte e cinco anos que eu cheguei ao Brasil pela primeira vez. No 
começo, eu vinha, somente, duas vezes ao ano durante as minhas férias. Eu fazia 
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pesquisa e voltava para a França. Mas, depois  Niède Guidon sugeriu que nós todos, 
membros da equipe francesa, viéssemos para ajudar a formar uma equipe brasileira, que 
daria continuidade  ao nosso trabalho, a partir de um convênio  com a Universidade 
Federal do Piauí. Durante dois anos e meio, moramos em Teresina e trabalhamos no 
Parque Nacional, formando uma equipe. A professora Conceição Lage, da UFPI, por 
exemplo, foi  um  dos primeiros membros dessa equipe brasileira que depois se formou 
em Paris e hoje assume toda a parte da preservação e do ensino dos mecanismos da 
preservação do Parque Nacional Serra da Capivara. Então, a questão era estabelecer os 
mecanismos para uma continuidade efetiva. Nesse sentido, acho que foi um sucesso. 
Mas, eu gostaria de dizer o que ainda podemos fazer, e o que  vocês podem fazer com a 
experiência que nós tivemos. Quando assumimos a preservação do Parque, o primeiro 
trabalho  foi fazer  um  diagnóstico da situação patrimonial do mesmo. Era necessário 
ver as duas questões: patrimônio cultural, e patrimônio natural. No Parque que acabava 
de criar-se, a situação era, ainda, uma situação de equilíbrio, porque apesar das terras 
serem do Estado, eram terras utilizadas pela população local, para fazer suas roças. 
Então, eles não destruíram porque o desmatamento era pequeno, apenas para uma 
agricultura de subsistência, mas depois que se criou o Parque Nacional começou, 
paradoxalmente, um desmatamento mais intenso, começou a depredação, porque a terra 
virou terra de ninguém.  Então, no momento em que nos comprometemos a fazer nosso 
diagnóstico analisamos três questões: uma era o diagnóstico da preservação dos agentes 
naturais e em que estado eles se encontravam.  
 
Vimos que nos últimos dez anos a preservação havia sido negligenciada e  o 
desmatamento fora extremamente intenso. Foram os dez anos em que trabalhamos na 
Pedra Furada e ano após ano víamos que aumentavam as terras estéreis e o impacto dos 
agentes naturais sobre os sítios arqueológicos. O impacto da natureza é potencializado 
pelo desmatamento, pois no momento que se desmata aumenta o impacto do sol o  do 
vento que  ajudam a tornar a região ainda mais árida. Essa foi uma primeira questão.  
 
 A segunda questão que analisamos foi o impacto dos elementos antrópicos  e 
constatamos também a ausência completa da noção de patrimônio  cultural. Então, a 
riqueza  era a matéria-prima.  Utilizava-se matéria prima de qualidade para indústrias de 
pouco valor econômico, como pequenas cerâmicas que utilizavam a madeira retirada do 
Parque Nacional. Há outra questão que é a do minério. Nesta região, a extração de 
minério não tinha o  peso que pode ter numa região como o Seridó, uma região 
marcadamente mineradora. Mas, queimava-se o mármore, às vezes, mármore preto, 
mármore branco, belíssimo, e o calcário utilizado e queimado para fazer cal, 
simplesmente cal, que é um produto extremamente barato. Ou seja, destruímos o que 
temos para fazer cal. Deixemos de lado as condições de escravidão literal, do pessoal 
que trabalhava para fazer cal e pensemos, simplesmente, na maximização da utilização 
dos recursos naturais. Acho que, até os dias de hoje, não temos tido o sucesso que 
desejávamos. Por quê? Porque a educação patrimonial não está inscrita, não está na base 
do ensino fundamental.  E isso também é gravíssimo, porque se vocês transmitem a 
questão da importância do patrimônio, vocês estão transmitindo também um valor de 
auto-estima para a população. Preservar o patrimônio é preservar uma identidade. Isso 
não existia, agora está começando a existir, mas depois de vinte anos de muita 
destruição. E o terceiro elemento, sobre o qual eu queria falar, são os agentes 
institucionais que é onde a dimensão de cidadão intervém.   
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As leis brasileiras, em matéria de preservação patrimonial, são severas e avançadas, mas 
o problema está em que não são cumpridas à risca, por pressões políticas e econômicas. 
Cabe aos cidadãos exercer seu direito de cidadania, exigindo do Estado o cumprimento 
dessas leis protecionistas ambientais e culturais, mas para isso, eles precisam ter 
consciência do valor do seu patrimônio nacional. Há somente um caminho para a 
aplicação desses direitos de cidadania que é a educação como um todo e, 
particularmente, a educação patrimonial implantada desde a escola primária.  
 
. E é, aí, onde a dimensão da cidadania intervém junto às instituições, que são as que 
governam, da forma como tratam a questão do patrimônio natural e cultural. Na 
legislação brasileira relativa à matéria patrimonial, todos os casos estão cobertos. Agora, 
a aplicabilidade dessas leis é muito deficitária. A punição não existe, a lei tem que ser 
coercitiva mas, evidentemente, não se aplica. Nem todo transgressor da lei é punido. E 
não estou falando de punições graves, senão no retorno do patrimônio destruído. E, 
cuidado, não é apenas dinheiro. Penso na idéia de trabalho voluntário cidadão e da 
obrigação de exigir de quem destrói, horas de trabalho, por exemplo.  Tem toda uma 
dimensão que vai gerar uma tomada de consciência.  
 
  Possivelmente está faltando, também, para os adultos, alguma forma de aprendizado 
patrimonial,  sugestão que já fizemos ao IPHAN como  alternativa, mas  que não se tem 
aplicado muito. Sobre a participação dos municípios, reconheço que, no começo, a 
nossa gestão foi catastrófica, porque o diálogo com os prefeitos era muito difícil, 
justamente em razão das diferenças culturais, pois para eles, este patrimônio do Parque 
Nacional não tinha valor nenhum. Mas, na medida em que o parque começou a se 
transformar e aumentou a visitação,  beneficiando os pequenos municípios, começou a 
se ter uma atitude diferente, ou seja, foram necessários muitos anos.  
 
Que fizemos com este diagnóstico que, naquele momento, era muito negativo? Ele foi 
utilizado para poder estabelecer as grandes linhas de prioridade de um plano, ou seja, o 
Plano de Manejo do Parque. Esse plano não foi uma receita do IBAMA, não foi um 
protocolo aplicado como são, muitas vezes, os planos de manejo. O nosso plano de 
manejo deu lugar à realização de pesquisas, deu lugar à formular prioridades. A 
primeira prioridade para um Parque Nacional era a situação de equilíbrio natural, 
porque não existe preservação de patrimônio cultural se não existe também um entorno  
equilibrado. Então, se o Parque Nacional Serra da Capivara é um patrimônio cultural, 
estamos lutando para que, também, seja patrimônio natural. Porque se é natural, existirá 
a obrigação, face à UNESCO, de cuidar dos aspectos propriamente naturais, como 
prevenção de incêndios, enfim, da degradação de um Parque Nacional. A coerção  em 
todos os níveis será maior, com  o compromisso internacional. Então, fizemos esse 
plano de manejo através de um programa de prioridades de gestão que durou cinco 
anos. Depois de cinco anos, fizemos uma nova avaliação e foi dessa avaliação que 
vimos os pontos sobre os quais tínhamos agido corretamente e aqueles que precisavam 
de uma reformulação. Mas também o que não era prioritário, numa primeira instância, 
passou a ser prioritário numa segunda. Na primeira etapa criamos núcleos de apoio à 
comunidade em torno do Parque Nacional. Isso foi muito positivo porque nas escolas 
que foram implantadas com apoio internacional, as crianças começaram aos quatro anos 
de idade e cresceram com conhecimentos e consciência patrimonial que antes não 
existia. Isso não significa que hoje não haja alguns intentos de vandalismo, porque isso 
existe em toda as partes, é até da condição  humana. Mas acontece muito menos e hoje a 
depredação das pinturas é, praticamente, inexistente dentro do Parque Nacional. Esses 
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pequenos, então, que cresceram durante estes vinte anos, hoje são adultos e têm outros 
filhos. Estes filhos já têm outra mentalidade e há, sem dúvida, um retorno em longo 
prazo.  Esse problema da continuidade técnica foi uma das coisas a que demos mais 
importância e o que tem dado os melhores resultados. Independentemente de quem é o 
prefeito, independentemente de quem são os políticos, os técnicos devem ser sempre os 
mesmos e as decisões técnicas devem ter continuidade.  
 
O que passou a ser prioritário para nos foi uma infra-estrutura que permitisse a auto-
sustentabilidade. E foi aí que apareceu a questão do turismo. E quero falar da Austrália 
porque existem fatos que são como uma premonição em certos momentos. Antes de 
toda essa aventura, quando fomos à Austrália, uma coisa que me chamou a atenção foi, 
em primeiro lugar, o pequeno número de sítios arqueológicos que eram mostrados ao 
público e, em segundo, que nesses poucos sítios que mostravam, se podia chegar de 
carro até eles, sem guia, apenas com um mapa, todo mundo ia com seu carro e seu 
mapa, onde estava claramente assinalado onde estavam os crocodilos para evitar 
surpresas desagradáveis. Foi a única vez, na minha vida, que, no hotel, me ofereceram 
um seguro contra morte por mordida de crocodilo. E era uma coisa muito interessante 
porque o texto do seguro dizia : “ No último momento de vida, pense em quem você vai 
fazer feliz”, simplesmente porque foi devorado por um crocodilo! São experiências de 
coisas que você nunca tem passado e nunca vai passar outra vez. Então, com o mapa 
marcado por onde estavam os crocodilos, chegávamos lá mesmo sem guia. Claro que o 
Parque Nacional Serra da Capivara tem guias. Todos os anos, davamos cursos de 
reciclagem aos guias, oferecidos, às vezes, por voluntários estudantes de pós-graduação, 
que estavam fazendo suas pesquisas na Fumdham.   
 
Assim, as visitações são todas acompanhadas por um corpo de guias preparados, que 
passam a ganhar sua vida muito bem, porque, além do que eles cobram, sempre 
recebem uma gorjeta generosa. Montamos uma estrutura eficiente de vigilância, 
estamos pensando no que podemos fazer para melhorar ainda mais essa vigilância que é 
outra das prioridades. Tentamos que nada fique ao acaso e aquilo que ainda não 
pudemos fazer, é uma questão que está dentro das futuras prioridades. Tínhamos 
neutralizado ao máximo os efeitos negativos e houve também o efeito multiplicador, 
muitos municípios estão começando a se interessar verdadeiramente pelos aspectos 
turísticos que a arqueologia pode proporcionar, pois todos os municípios que estão em 
torno de um patrimônio cultural, se beneficiam, mas cada um resgatando algum 
elemento de diversidade que justifique que o turista não fique apenas em São Raimundo 
mas vá também a Coronel Dias, por exemplo. Isso é uma questão que se pode ensinar e 
que se pode trabalhar junto com eles. È uma festa pegar o carro e ir passando por todas 
as cidades, porque todas vão ter alguma coisa diferente da anterior. Isso foi o que 
tentamos fazer e, muitas vezes, onde não existia artesanato, começamos a gerar as 
condições para criá-lo. Não existia cerâmica típica da região, mas hoje a cerâmica 
“Serra da Capivara” é conhecida internacionalmente. 
 
A decisão de trabalhar com as comunidades locais tem dado seus resultados e  eu diria 
que os municípios estão sensibilizados a receber voluntários que queiram trabalhar junto 
com arqueólogos formados como forma da preservação do patrimônio arqueológico. As 
condições, na região, tem hoje melhorado e mantemos boas relações com os prefeitos. 
Acreditamos que agora, com a implantação do Curso de Graduação em Arqueologia da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, e outras faculdades 
estaduais, São Raimundo Nonato se transformará em uma cidade ou em uma área de 
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estudantes. Vai ter um caráter também de cidade estudantil.  A população como um todo 
melhorou de vida e por todas essas razões, existe hoje uma consciência que me parece 
que vai levar, realmente, a um crescimento e à auto-sustentabilidade. Só que isso leva 
tempo, a nós nos levou vinte anos. Como existe um efeito multiplicador no turismo, 
existe um efeito multiplicador também na questão patrimonial. Bom, isto era, em 
síntese, o que eu queria falar para vocês. Penso que temos feito isto na Serra da 
Capivara, estamos fazendo isto na área do Seridó porque também tem a Tradição 
Nordeste de pintura rupestre lá e estamos também pensando em fazer o que se chama de 
uma Extensão de Pedido de patrimônio cultural. O nosso interesse seria que a Tradição 
Nordeste se transformasse em patrimônio mundial de caráter cultural, esteja onde esteja,  
o que  poderia significar um impacto de conscientização sobre a questão patrimonial.  
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A arte rupestre da região do Seridó, na  Paraíba e no 
 Rio Grande do Norte 

     
Gabriela Martin 

 
 
 Quero começar lembrando que a criação da Associação Brasileira de 

Arte Rupestre-ABAR, foi uma iniciativa da professora Mila Abreu, da 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, por ocasião do Congresso 
Internacional de Arte Rupestre em Vila Real, (Portugal), em 1997. 
Constatando que o grupo mais numeroso de assistentes por país, era  o do 
Brasil, ela nos fez a proposta  de criar a associação. Reunidos os 
pesquisadores presentes, criamos a ABAR e, por unanimidade, nomeamos 
como primeira presidente a  Niède Guidon, substituída, depois por Anne-
Marie Pessis. 

 
Vou explicar um pouco o que é o Seridó e depois mostrarei apenas algumas 
fotografias para que entendam o motivo pelo qual eu falo dessa área ou 
província rupestre do Seridó que não é parque nacional, nem patrimônio 
mundial, mas  cuja apresentação se justifica, com vou tentar demonstrar. 
 
Na década de oitenta se estabeleceram duas macro-categorias básicas na 
sistematização inicial da arte rupestre no nordeste do Brasil que se 
chamaram Tradição Nordeste e Tradição Agreste que demonstraram uma 
marcada complexidade e sua evolução no tempo e no espaço. Nos trinta 
anos de pesquisa em torno da arte rupestre no Nordeste noventa por cento 
delas foram realizadas por membros da Fundação Museu do Homem 
Americano em parceria com a Pós-Graduação em História e depois em 
Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ao longo desse 
tempo enriqueceram-se 
as duas categorias que são, na realidade, duas categorias de entrada para dar 
início a uma sistematização da arte rupestre no Nordeste do Brasil.  
Conseguiram-se estratigrafias arqueológicas que demonstraram que as 
províncias rupestres  em relação com essas crono-estratigrafias  
remontavam pelo menos em torno de doze mil anos até dois mil anos, que 
seriam as últimas manifestações. 

A partir dessas categorias ou tradições, foram criadas subtradições 
que nós classificamos como núcleos emigrados do núcleo central   para 
outras regiões estabelecidas em áreas com condições ecológicas diferentes, 
o que implica em aportes novos, em elementos novos que enriqueciam e 
mudavam a estrutura primitiva, diríamos, da tradição. Mas, mantendo um 
núcleo central, um fio condutor. Entre todas as subtradições da Tradição do 
Nordeste que foram indicadas, por enquanto, não digo que para sempre, a 
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subtradição Seridó é a que tem apresentado maior riqueza de elementos 
porque tem sido mais estudada.  Se tivéssemos agora que marcar um  
epicentro, um berço da origem dessa Tradição no Nordeste,  em princípio 
como hipóteses de trabalho, seria na área do Parque Nacional Serra da 
Capivara. Essa hipótese não é caprichosa, está baseada na grande 
concentração de pinturas no Parque, mas, também, porque há toda uma 
evolução estilística muito clara que indica mudanças ao longo do tempo e 
grupos que teriam imigrado através do Vale do São Francisco à área do 
Seridó, á Chapada Diamantina, a Pernambuco e outras áreas do Nordeste 
brasileiro. Isso significa  a existência de uma macro- tradição muito grande 
dentro da amplitude de todo o interior do Nordeste brasileiro. 

 Praticamente, existem representações rupestres em todos os estados 
do Nordeste. Então, a hipóteses que levantamos com  
Anne-Marie Pessis e  também com Niède Guidon, quando vimos como 
eram as pinturas do Seridó, foi que realmente tinham uma origem comum e 
não foi somente porque elas sejam de tamanho reduzido, porque 
compartam determinada técnica, ou repitam determinadas cenas. Nos 
baseávamos, sobretudo, no que chamamos cenas “emblemáticas”, ou seja, 
cenas que representam fatos que não sabemos o que estão representando. 
Possivelmente são cerimoniais, mas não se trata de uma cena de dança ou 
de guerra, ou de sexo. São de fato cenas que são muito específicas e que 
aparecem aqui no Parque Nacional e que aparecem em outros pontos do 
Nordeste  a mil quilômetros em linha reta, a mil e duzentos quilômetros 
como é o caso do Seridó. Não queremos afirmar com isso, que se trate de 
grandes migrações. Muitas vezes os elementos culturais avançam na frente 
dos homens. A transmissão cultural pode-se realizar sem necessidade, de 
grandes migrações, mas, sem dúvida, uma idéia, o mito de um grupo, se 
transmitiu numa série de mensagens que depois se repetem, às vezes com 
mudanças, com variações, mas sempre com a mesma idéia. Hoje estávamos  
vendo o museu e  mostrei como exemplos dessas cenas emblemáticas o 
grupo em que duas figuras humanas adultas protegem ou iniciam uma 
menor de tamanho que  poderia ser uma criança, embora  não 
necessariamente, mas de qualquer maneira, é um tema que encontramos 
aqui e encontramos a distancias muito grandes e em todos os abrigos do 
Seridó. Digamos que a originalidade, o encanto dessa outra visão do Seridó 
é a riqueza de atributos e as vezes que todas essas cenas se repetem 
praticamente em todos os abrigos. Então, não vou falar de estilos porque 
não se trata disso, nesta reunião, mas de justificar o motivo de que nos 
preocupamos com essa área do Seridó. Seguindo a linha que os espanhóis 
fizeram para declarar patrimônio mundial todas as pinturas que aparecem 
no arco mediterrâneo, não somente o estilo levantino senão também o 
esquemático, o macroesquemático todo uma área geográfica que foi 
determinada. Tudo isso entra dentro do patrimônio mundial. Portanto não 
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há fronteiras. O que pertence ao patrimônio mundial são as pinturas em si. 
Cada vez que aparece um novo abrigo, um sítio com pinturas, é incluído. 

Tenho que dizer que a idéia não foi minha. A idéia foi de Anne-
Marie Pessis. Eu, modestamente, pretendia cuidar na medida do possível 
das pinturas do Seridó que também sofrem uma depredação terrível e fazer 
o que eu pudesse para preservar. Foi idéia dela tentar precisamente a partir 
daquela conversa com Valentin Villaverde, de como tinha sido 
determinado o patrimônio mundial da arte levantina lá na Espanha, a idéia 
de que poderíamos um dia incluir dentro desse patrimônio mundial do 
Parque Nacional Serra da Capivara, todas as pinturas do Nordeste ou todas 
as da Tradição Nordeste. 

Na área arqueológica do Seridó  não há tanta concentração de sítios 
com pinturas como aqui no Parque, mas a qualidade delas quanto à riqueza 
antropológica e quanto à mensagem é  tão espetacular como podem ser as 
daqui do Piauí e que justifica realmente nossa preocupação  para que essa 
área seja protegida. É muito diferente daqui. É uma área muito mais 
povoada, com mais cidades e os sítios estão mais espalhados em diferentes 
municípios mais ou menos povoados. Todavia, poderia ser um elemento 
que nos poderia ajudar e foi criada para isso a Fundação Seridó. A 
Fundação Seridó é uma filha pequena, mas uma filha reconhecida da 
FUMDHAM - Fundação Museu do Homem Americano, tanto que a metade 
dos membros ou mais da Fundação Seridó, somos também membros da 
FUMDHAM e foi criada precisamente para isso para tentar proteger essas 
pinturas e esses sítios. Mas, há dois elementos gravíssimos quanto à 
degradação das pinturas. Aqui está também a doutora Márcia Dantas que é 
da terra, que nos ajuda na parte administrativa e na parte jurídica e sabe dos 
problemas que temos tido. 

 Os problemas da região são os seguintes: em primeiro lugar que está 
no polígono da seca e sendo, como já foi, uma área de brejos, áreas mais 
úmidas, ilhas de umidade como as   chama Assis Ab’Saber, com rios 
perenes, o Vale do Seridó e seus afluentes,  todo o rio Carnaúba, são hoje 
junto a certas áreas do Piauí, determinadas pela SUDENE, como uma das 
regiões do Nordeste onde a desertificação é mais rápida. Os motivos entre 
outros, são o desmatamento violento porque é uma área que tem umas 
argilas muito boas e se fabrica cerâmica. Não cerâmica decorativa. São 
cerâmicas de telha e tijolo. Então, nos fornos de essas cerâmicas, 
incrivelmente, continuam a ser utilizada lenha e a lenha e tirada de lá. 
Então, há um desmatamento cruel. À parte disso, são áreas de mineração 
com minérios e pedras semipreciosas, inclusive com minérios estratégicos. 
Há uma mina de urânio que está sob a proteção das Forças Armadas. Há 
também topázios, o famoso topázio rio-grande e   água-marinha. As áreas 
de mineração são terríveis. A depredação é muito grande. Há uma de 
extração de granito de boa qualidade. Imaginem o que significa vinte anos 
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atrás  chegar lá para falar com as empresas  mineradoras e dizer que elas 
não podiam estragar os sítios, que não podiam dinamitar as rochas. Isso 
teria significado para mim e para as pessoas que me acompanhavam  que 
simplesmente nos dariam dois tiros, ou um para economizar uma bala. Isso 
é algo que no interior do nordeste, em outros tempos,  seria a  coisa mais 
fácil do mundo. Matar facilmente. Hoje as coisas mudaram um pouco e 
algo se  tem feito. Temos denunciado sistematicamente ao IPHAN e ao 
Ministério Público toda destruição que  encontramos.  Na verdade, sou uma 
voz que prega no deserto, mas temos conseguido alguma coisa. Quando se 
botou dinamite no Sítio do Índio, em Parelhas, cheio de pinturas, a 
destruição foi imediatamente denunciada por Irma Asón, membro da nossa 
equipe e  que estava pesquisando na área para seu doutorado, dirigido  pelo 
professor Valentin Villaverde sobre essa área do Seridó. Ela me telefonou 
e, imediatamente,  denunciamos a depredação ao Ministério Público e, para 
mais raiva da nossa parte, a empresa que tinha destruído o sítio, explodido  
um sítio cheio de pinturas belíssimas da Tradição do Nordeste, era uma 
empresa espanhola que se chama Mineradora Couto. Tive a satisfação de 
que, pela primeira vez, uma empresa de mineração, na região do Seridó, 
fosse multada.  Pela primeira vez se apresentou alguém do IPHAN na área 
e o Ministério Público autuou a uma empresa  mineradora, fato que servirá 
de exemplo para outras.  

 
Depois disso, o IPHAN fez uma reunião com as principais 

mineradoras de Carnaúba dos Dantas, de Parelhas e outras  áreas mineiras, 
explicando que teriam que contratar um arqueólogo. Ficaram logo 
querendo rasgar as vestes, dizendo que os juros iam encarecer que já estava 
muito má a situação na mineração e que não ganhavam dinheiro. O pessoal 
do IPHAN foi muito cuidadoso para não assustá-los, disse que não se 
tratava de nada do outro mundo. Trata-se de que cada vez que eles pedem 
para explorar uma área, tinha que haver uma vistoria arqueológica para ver 
se havia sítios, porque acontece que a Secretaria de Minas e Energia, como 
vocês já viram no Norte, dava as autorizações tranqüilamente sem consultar 
nunca o IBAMA. O IPHAN explicou que alguma coisa foi se fazendo, mas 
como se tem falado todos os dias aqui, depende muito das prefeituras. 
Tivemos um prefeito  em Carnaúba dos Dantas, que era uma pessoa 
esclarecida, eletrificou a área rural, deu energia a todas as escolas, nos 
ajudou e nos facilitou para darmos cursos de esclarecimento, fizemos 
inclusive, oficinas onde os meninos aprenderam a desenhar com artistas 
que chegaram do Recife que foram lá de graça para ajudar. Ana Catarina 
Torres estava presente em uma dessas oficinas e as crianças pintaram e se 
divertiram muito. Começaram a ter consciência da importância do 
patrimônio que eles tinham. Acontece que essa educação logicamente é 
uma educação em longo prazo. Muitos deles são filhos de garimpeiros, de 
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mineradores e, logicamente, os meninos podem achar que as pinturas 
rupestres são muito importantes, mas os pais mandam calar a boca. 

 
Em Carnaúba dos Dantas há uma lei municipal de proteção dos 

sítios. Mas, depois é o que acontece com a política. Muda o prefeito e o que 
veio depois era uma besta quadrada. Tudo o que ele fez foi uns bonecos de 
barro horríveis, de tamanho natural, querendo representar os índios 
pintando os abrigos  no meio da praça da cidade e, além do mais com 
barba, índios com barba. Foi uma  vergonha, realmente foi uma tragédia. 
Estão chegando ônibus para visitar os sítios sem nenhuma proteção e, 
logicamente, escrevem lá João  ou Maria. Se isso acontece num parque, 
imaginem num sítio livre que não tem nenhuma proteção. De maneira que 
há alguns sítios que temos descoberto depois, alguns abrigos que graças a 
Deus ninguém sabe onde estão porque é muito dificil de se chegar até eles. 
É muito triste ver que os sítios que eu vi, faz vinte anos, em muitos as 
pinturas apenas se adivinham. Pinturas que foram desenhadas nos anos 
vinte do século passado por José Azevedo Dantas,  e que hoje não existem 
mais ou restam sombras que se adivinham, porque está havendo uma 
degradação muito grande.  

 
Temos o Sítio do Messias, situado no alto da serra, escondido, difícil 

de atingir, donde e as pinturas, apesar de ter apenas  quatro ou cinco 
centímetros de tamanho, estão nítidas, protegidas pela mata fechada como 
se as tivessem acabado de pintar, entretanto que a ação dos visitantes “de 
domingo”, das mineradoras e das fábricas de cerâmica representam um 
impacto terrível. 

 
Temos que tomar medidas imediatas nessa área do Seridó e outras 

em longo prazo.  Na medida em que temos uma pós-graduação em 
Arqueologia recebemos alunos do Rio Grande no Norte e da Paraíba com 
uma maior conscientização do valor desse patrimônio. Acredito que dará 
para salvar e para proteger umas pinturas que tem todas as qualidades para 
formar parte, um dia, desse sonhado, desse almejado patrimônio mundial, o 
que não significa que quando se forma parte do patrimônio mundial no dia 
seguinte os monumentos estejam protegidos, embora seja mais uma forma 
de poder conscientizar ao público. 

 
No mapa do Rio Grande do Norte,  a área do Seridó  faz fronteira 

com outro estado que é o estado da Paraíba. Há pinturas e gravuras, 
gravuras inclusive muito abundantes, muito bonitas na beira de cursos 
d’água das quais recentemente houve uma dissertação de mestrado 
orientada por Anne-Marie. Essa é uma área que chamamos Área 
Arqueológica do Seridó. O  epicentro das pinturas da tradição Nordeste 
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estão, sobretudo, aqui em Carnaúba dos Dantas e em Parelhas. Tem 
também nos municípios de Pedra Lavrada e Picuí, na Paraíba. Temos feito 
prospecções em toda a região. O Rio Seridó e seus afluentes formam parte 
da grande bacia do Rio Açu-Piranhas e temos constatado que há uma 
fronteira muito clara; uma fronteira muito marcada. Essas pinturas da 
Tradição Nordeste, subtradição Seridó, não ultrapassam o vale do Seridó e 
seus dois afluentes o Carnaúba e o  Acauã. Nos outros lados  das serras que 
circundam esses vales, apesar de que há também bastantes pinturas, elas já 
pertencem a outras subtradições ou tradições rupestres.  Temos ampliado a 
área de pesquisa em Cerro Corã e a Currais Novos, Cerro Corã é alto, tem 
um clima muito agradável no aspecto de brejo de altura; tem pinturas 
também da Tradição Nordeste, mas já não são da subtradição  Seridó, ou 
seja, se determina perfeitamente, por enquanto, uma fronteira de influência, 
uma fronteira de ocupação ao longo do vale do Seridó. Por que os grupos 
não passaram no outro lado da serra? Porque obviamente havia outros 
grupos que não os deixaram e esse é um trabalho também do arqueólogo e 
não somente o estudo das pinturas rupestres.  É curioso que a última cidade 
que tem pinturas  da subtração do Seridó seja Pedra Lavrada, já na Paraíba.  
A partir daí dominam as gravuras. Assim, o  epicentro da subtradição do 
Seridó está nos vales dos rios Seridó e Carnaúba. A Tradição do Nordeste 
se estende para outros pontos, mas já com características diferentes. 

 
Para maior impacto, vou passar duas ou três imagens onde se vê a 

destruição de um abrigo;  algumas figuras pré-históricas ainda se vem,  
mesmo com a concreção  calcária que está escorrendo sobre as pinturas. 
Mas  aqui chegou alguém que se sentia  “um artista” e não se limitou a 
colocar seu nome como fazem quase todos. Nesse caso, o visitante se 
sentiu um artista e completou o desenho. Um lajedo só de gravuras, então 
ele gravou o quadradinho dele. As figuras não muito claras, mas essas 
fileiras de figuras humanas pequenas que são muito típicas na tradição no 
Nordeste e aqui esse horror. Bem, isso é apenas um detalhe. Eu já vi coisas 
como: este sítio foi pesquisado pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Com letras em purpurina, cor de prata. Eu limpei. Bem, eu quero 
também dizer que a professora Conceição Lage,  esteve lá com sua equipe, 
limpamos todas as pinturas que foram possíveis de limpar, ela deu um 
pequeno curso e fez algumas experiências. Depois se ela quiser, posso 
passar-lhe a palavra porque ela identificou dentre dos minérios que há na 
região, o caulim , o óxido de ferro e fez algumas experiências de maneira 
que há um trabalho para fazer. 

 
Podemos ver que, dentro da Tradição Nordeste, as pinturas rupestres 

do Seridó são, digamos, irmãs ou primas das pinturas que aparecem aqui, 
com imagens semelhantes que representam o mesmo fato, mesmo que não 
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saibamos que fato seja e que existem aqui no Parque Nacional Serra da 
Capivara. Quero chamar a atenção para as pinturas que nos parecem mais 
antigas, que chamamos Serra da Capivara II, são muito mais parecidas com 
as que se tem aqui. Depois uma fase posterior na qual há maior riqueza de 
atributos e, aparece uma forma de tratar a cabeça que é típica dessa região 
do Seridó; dessa subtradição do Seridó, que chamamos de cabeça em forma 
de caju. Cabeça em forma de anacardum e que é muito simples, mas muito 
expressiva porque inclusive, em cenas de luta, de estupro, que há algumas 
violentíssimas,  na cabeça da mulher essa abertura é muito maior. Então, 
pensa-se no momento em que ela está gritando, apenas com um pequeno 
traço.  

 
Há figuras que levam  bolsas, outras que estão dançando, se 

movimentando, bem expressivas com recursos que chamaríamos 
expressionistas.  Pequenas figuras que a princípio nos pareciam aquelas 
coroas-de-frade, esse cacto  que vocês conhecem, mas que depois, quando 
se amplia a fotografia, vemos que, na realidade, são pequenos 
antropomorfos,  segurando uns nos outros pela mão. 

 
Figuras que dão sensação de leveza como se saltassem, como se 

dançassem, como se flutuassem. O suporte azulado de alguns sítios, deve-
se a que vários abrigos estão formados por micaxistos  com, às vezes, veios 
de quartzo e em alguns deles o micaxisto se esfolia em lâminas, o que 
aumenta a degradação, pois, naturalmente,  a degradação  não é só 
antrópica, existe também, a degradação da rocha.  

 
Existe um tipo de grafismo que tenho considerado emblemático da 

subtradição Seridó, que está representado em todos o abrigos, repetidos, 
embora não sejam iguais; lembram a forma de uma piroga e, em  vários 
casos, apresentam figuras  humanas no interior, fazendo parte da 
composição. Depois  Anne-Marie Pessis , apoiada em comparações de tipo 
etnográfico sugeriu  que poderiam representar redes, muito usadas nos 
rituais funerários indígenas. De maneira que o caso dessa possível “piroga” 
é um exemplo de como na arte rupestre se deve interpretar o menos 
possível para não ter, depois, que se desdizer.  

 
No exemplo desse grafismo emblemático de que falamos, há um 

caso em que aparecem ate sete figuras dentro, com uma figura principal 
portadora de um grande cocar. Mas, nos desenhos realizados por Hans 
Staden, no século XVI, aparecem enterramentos em redes e com 
carpideiras chorando em torno da rede onde se encontra o defunto. Poderia 
também tratar-se de uma representação estilizada desse ritual.  Nesse caso, 
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temos que pensar que são grupos que já conheciam algum tipo de 
tecelagem e que fabricavam redes. 

  Outro grupo de grafismos, forma uma cena com duas figuras 
humanas colocadas de costas entre si e que, aqui na Serra da Capivara, 
aparece  assinaladas com três dígitos que lembram flechas e são cenas 
emblemáticas das pinturas rupestres da Tradição do Nordeste aqui no 
Parque Nacional. São figuras que aqui chamam de “dorso contra dorso” ou  
costas contra costas e que aparecem, também, em muitos dos abrigos do 
Seridó. As identificamos, mas  não sabemos o que significam. Por isso 
vamos tentando identificar esses emblemáticos que indicam cenas 
cerimônias e  que caracterizam precisamente esses grupos que podem ser 
originários daqui e ter chegado até essas regiões. 

A maneira de pintar as aves corredeiras, as emas, aves com as asas 
abertas correndo são também figuras que aparecem por toda a Tradição  
Nordeste.  Um antropomorfo, uma figura humana com os braços 
levantados, que é  comum na tradição  Nordeste,  com um cocar de longas 
penas, uma figura isolada, outras vezes formando grupos. Há sítios que tem 
que ser estudados com todas as técnicas de levantamento de superposições 
para fazer toda uma estratigrafia dessas superposições. No painel do sítio  
chamado Furna dos Caboclos há uma quantidade de superposições muito 
grande que tem que ser trabalhada com os recursos informáticos que hoje 
temos.  Há figuras humanas em branco, com outras vermelhas pintadas por 
cima. Às vezes é o caso de terem sido repintadas. São figuras com a cabeça 
em forma de caju pintadas na cor  branca e amarela que, às vezes em alguns 
casos,  sobre o grafismo branco foi depois repintado em vermelho. Então, 
isso nos vai permitir pelo menos separar as superposições .Está claro que 
há um período anterior onde se pintou em branco e depois se cobriu com 
outras pinturas em vermelho. Por exemplo, quatro figuras humanas, quatro 
antropomorfos que parecem que estão se segurando pelas  mãos. Sempre 
com essas cabeças pintadas de perfil, é possível que sobre a tinta branca 
depois se fez um repasse vermelho ou não. O sítio Talhado do Gavião, é 
um caso típico também de muitas superposições e que em princípio 
pensamos que se trataria de uma terceira época, uma época posterior na 
qual aparecem grafismos como se fossem desenhos de tecido. É uma fase 
em que se aprecia uma  tendência a  aproveitar os espaços onde se pinta ao 
máximo e sempre com os mesmos símbolos, como esse desenho em forma 
de barca ou de rede. Há uma acumulação muito intensa de grafismos em 
espaços pequenos e limitados.      Temos que estudar como vamos poder 
salvar esses novos sítios que, afortunadamente se visitam muito pouco 
porque para alcança-los há uma subida muito íngreme e é bastante difícil 
subir. Quando eu subia, faz algum tempo, eu e minhas colegas íamos 
amarradas por uma corda.  Então, esses sítios estão protegidos, digamos, da 
intervenção antrópica, mas não estão protegidos das mudanças ambientais.  
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 Na maioria dos casos se pintou diretamente na rocha, mesmo quando o 
suporte é extremamente rugoso, embora hajam vários casos e  isso é muito 
interessante, de preparação da rocha. Deu-se um polimento sobre a rocha e, 
depois, pintou-se com tinta vermelha a área preparada. Sobre essa mancha  
vermelha se fez a gravura. Não há muitos sítios assim, mas sim alguns, tais 
como o abrigo Casa de Pedra que foi trabalhado assim. Há uma verdadeira 
preparação do suporte para pintar depois. Agora, são desenhos 
esquemáticos e não cenas, mas não deixa de ser muito interessante a idéia 
de preparação do suporte. No abrigo “Serrote das Areias” onde o suporte é 
extremamente rugoso, aproveitou-se  um veio de quartzo para pintar o 
painel, somente na parte onde o suporte é branco e liso.  
 
Nas cenas representadas nas pinturas do Seridó vemos que se está contando 
uma história. Grupos estão caçando veados, outro grupo leva bolsas e  mais 
adiante, no mesmo abrigo aparece  uma espécie de dança de roda. Algumas 
figuras apresentam atributos e adornos indicadores de hierarquias, outras 
são mais simples, sem atributos nem armas. O que está acontecendo nas 
pinturas do Seridó, parece como histórias em quadrinhos que seguem uma 
seqüência  como por exemplo as cenas de sexo e depois aparece o parto. 
Muitas cenas não sabemos,  realmente, o que representam mas verificamos 
que a intencionalidade é dar a impressão de movimento. Os grupos 
humanos representados são portadores de  bolsas, cestas e armas. Não 
aparecem arcos e flechas, o que aparecem são propulsores ou bordunas, o 
que pode significar um dado cronológico.  
Bem, queria apenas mostrar que existe toda uma área de arte rupestre 
extremamente rica na região do Seridó que, como tantas outras, encontra-se 
em perigo da destruição.  

 
 
 

IMAGENS DA APRESENTAÇÃO : 
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“O Parque Regional do Pantanal, o novo espaço institucional para 
uma gestão participativa dos recursos naturais” 

 
Jean Phillipe Delorme 

 
 

Dra. Niede Guidon 
 
“Jean Phillipe Delorme trabalha na cooperação francesa.  
 Nós o convidamos para fazer essa palestra porque se trata de um 

projeto, de um convênio assinado entre a França e o IBAMA para  tentar mudar 
um pouco a maneira de funcionamento dos parques nacionais. Eles estão 
trabalhando no Pantanal, já tenho recebido notícias de várias pessoas, de 
brasileiros que foram visitar, dizendo que essa ação já está tendo excelentes 
resultados porque estão trabalhando no sentido de assegurar a preservação do 
meio ambiente e vocês devem saber que para nós esse tema é extremamente 
importante, que por exemplo, na Serra da Capivara alguns dos problemas mais 
graves vêm justamente do desaparecimento de certos animais, a quebra da 
cadeia alimentar, animais que não têm mais predadores e que aumentam sem 
parar, como os cupins e certas vespas que fazem galerias e ninhos que 
cobrem as pinturas. 

Este exemplo é excelente para aqueles que estão trabalhando na 
conservação do patrimônio cultural”. 

 
“Obrigado 
Sou Jean Phillipe, sou francês, vou tentar falar português. 
 
Como a Niède falou, na verdade não vou falar da Arqueologia. Vou 

falar mais da preservação ambiental, da preservação da cultura, que não deixa 
de ser também um patrimônio ao mesmo título  que a arte rupestre porque a 
natureza é um patrimônio comum e as pessoas que vivem nesse tipo de lugar 
criam um certo tipo de cultura que também é um patrimônio nosso. 

 
Este trabalho foi desenvolvido aqui no Brasil, no quadro de uma 

cooperação entre o governo francês e o governo brasileiro mais especialmente 
entre as federações dos Parques Naturais Regionais da França e o governo do 
Mato Grosso do Sul, tentando utilizar os conceitos desenvolvidos durante os 
trinta anos de experiências das entidades dos Parques Regionais Franceses, 
tentando idealizar um referencial próprio, adaptado à realidade brasileira pois 
nosso objetivo não era simplesmente trazer o modelo francês para aplicar aqui 
no Brasil porque não ira funcionar visto que as realidades são totalmente 
diferentes. 

 
Como eu falei para vocês, na verdade, a realidade francesa, a 

realidade administrativa francesa é totalmente diferente, a França não é um 
Estado Federal. A França é Estado, dividido em regiões, existem vinte e duas 
regiões. Noventa e cinco departamentos que correspondem a distritos aqui no 
Brasil e trinta e seis mil seiscentos e cinqüenta e um municípios. Pode-se ver a 
diferença, no Brasil existem uns cinco mil municípios, acho que é por aí. Pode-
se imaginar o tamanho desses municípios. É por isso que foi desenvolvido de 
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maneira muito rápida na França todo um trabalho para tentar organizar os 
municípios para fomentar e organizar um desenvolvimento local. 

 
Foi desenvolvido na França uma série de medidas institucionais para 

tentar fazer uma descentralização eficiente das políticas públicas no território 
francês. 

 
Esse trabalho sobre a organização dos municípios também era para 

tentar estudar como administrar porque há políticas públicas que um município 
não pode realizar sozinho. Quer dizer que é necessário se unir para poder 
aplicar os recursos através de uma política que seja eficiente. 

 
Também esse trabalho foi feito para tentar adequar as políticas 

públicas às realidades locais, porque mesmo a França sendo um país pequeno 
você tem uma grande diversidade de situações. Uma política central não podia 
ser suficiente para alcançar e para resolver todas as problemáticas específicas 
que se pode encontrar na França. 

 
Na verdade, foi criada uma série de ferramentas, com restrições de 

forma legal,  com um conjunto de políticas públicas que criam uma série de 
instrumentos legais que são indicados por um município, em comunhão com 
outros municípios, para tentar agrupar, juntar todos esses pequenos municípios 
que não poderiam funcionar sozinhos de maneira eficiente. 

 
Essas associações de municípios têm diferentes tipos de objetivos. 

Podem-se associar municípios simplesmente para implementação de políticas 
públicas setoriais como a coleta de lixo, o transporte escolar por exemplo. Mas 
existem outros tipos de associações de municípios que podem ter sido criadas 
para implementar políticas mais ambiciosas, isto é a política da gestão 
integrada do território. 

 
Os parques naturais regionais franceses são unidades de conservação 

e também consórcios dos municípios que são criados com o objetivo de fazer 
uma gestão adaptada ao território maior quer dizer, não são só os pequenos 
territórios. 

 
Na verdade esse trabalho foi desenvolvido na França, há trinta e cinco 

anos. Isso respondia à uma problemática específica como o mal do êxodo rural 
e do esvaziamento de boa parte do campo na França. Esse fato estava ligado 
ao desenvolvimento das grandes indústrias. Na verdade os povoados 
franceses foram fontes muito grandes da mão-de-obra para as indústrias que 
estavam localizadas na cidade. Isso gerou uma degradação de territórios 
frágeis, com uma transformação muito rápida das condições sociais e 
econômicos desses lugares. 

 
Quando estou falando de território frágil, local frágil, esse frágil não é 

tanto do ponto de vista, unicamente biológico, como do ponto de vista da 
biodiversidade, mas também do ponto de  vista das culturas locais que 
estavam se extinguindo por causa do despovoamento do campo. 
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Nos anos sessenta e oito, sessenta e nove o governo central percebeu 
o que precisava fazer; a vontade de imaginar um tipo de modalidade de gestão 
que podia reverter esse processo, que podia tentar desenvolver ações políticas 
adaptadas à esses territórios específicos. Então, foi criado, pelo Estado Central 
um sistema que criava a possibilidade, para as regiões e para os municípios, 
de se juntarem para idealizar, juntos, um projeto para esses territórios frágeis. 

 
Este é um esquema do processo de criação de um parque natural 

regional. Existem diferentes níveis de decisão. Pode-se ter o nível local, quer 
dizer os municípios ou pode ser o nível regional que faz a proposta para os 
municípios se unirem para começar um trabalho desses. Mas, em geral, a 
região e departamentos dos municípios, se unem para a cooperação, para 
idealizar um projeto de desenvolvimento integrado para o território. 

 
Estou falando de desenvolvimento integrado porque não é só no caso 

dos parques regionais franceses, o foco não é só a proteção do meio ambiente, 
mas a proteção e a valorização do meio ambiente e da cultura local. Quer dizer 
que somente um projeto de desenvolvimento integrado, que tem como foco 
tanto a preservação do meio ambiente como a preservação da cultura, tenta 
fixar o homem no local, criando um novo tipo de atividades econômicas que 
não sejam uma agressão para o meio ambiente. Quando, um processo 
interativo, demora um certo tempo (por exemplo na França, a média, o prazo 
médio para a definição do projeto do território que vai ser apresentado depois 
para aprovação do Estado é de quatro a cinco anos. É um processo demorado. 
Processo que precisa de tempo e que precisa de muito trabalho para a 
definição do projeto a nível da região, dos departamentos, dos municípios, é 
uma proposta que vem de baixo para cima, proposta que, mesmo feita pelo 
governo, vai analisar o projeto e definir se o mesmo merece o selo de 
qualidade de parque natural regional porque parque natural regional na 
verdade, tem um selo de qualidade conferido pelo Estado. Para um projeto, há 
um prazo definido: o prazo de dez anos, quer dizer que depois de dez anos os 
responsáveis precisam mostrar o resultado e precisam mostrar um novo projeto 
para mais dez anos, para receber, mais uma vez, o selo de qualidade de 
parque natural. 

 
 Em um processo que vai de baixo para cima, há também a política da 
adesão voluntária. Quer dizer que quando se começa um processo de criação 
de um parque desse tipo, se define um território. E todos os municípios, que 
tenham seus territórios englobados nesse todo são parceiros. O território final 
do parque, na verdade, é simplesmente o conjunto dos municípios que 
decidem aderir ao mesmo. 
 
 Nos parques franceses,  há territórios de parques onde há buracos 
porque como a adesão é voluntária, existem municípios que não queriam aderir 
ao parque, que ficaram fora, que não assinaram o contrato com o instituto de 
gestão dos parques e que, simplesmente, ficam fora dez anos, podendo 
integrar o parque no futuro só depois de dez anos, quando vai ser definido o 
novo contrato, o novo projeto para o território. O processo de baixo para cima é 
a adesão voluntária. 
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 A vocação dos parques na França é proteger artes naturais e culturais. 
Quer dizer que são muitos são territórios habitados. A França tem uma 
densidade de população bem maior que o Brasil e a maioria dos territórios na 
França são povoados. Então, a interação entre o meio e o homem é algo que é 
muito importante para essa concentração dos parques regionais, porque cada 
situação gera de certa maneira, uma cultura um pouco diferente. Na França, de 
vinte em vinte quilômetros, pode-se ver culturas diferentes, nas micro regiões: 
habitações diferentes, modos de culturas diferentes. É tudo isso que os 
parques regionais tentam preservar através do trabalho. 
 As missões são a proteção da bio-identidade, do resgate da cultura, 
principalmente o que é social; o que é fundamental é a formação do público. O 
desenvolvimento econômico e social é fundamental para a proteção da 
biodiversidade. Isso quer dizer que o patrimônio natural e o patrimônio cultural 
podem ser valorizados com muito cuidado, tentando desenvolver atividades 
que não sejam uma agressão nem para o meio ambiente, nem para o homem. 
É tudo isso que estamos tentando desenvolver no quadro desses parques 
regionais na França.  
 

Esse projeto, na verdade, tem, na França, o formato de uma Carta 
Magna que contrata outros parceiros. Essa carta do parque é muito importante 
porque há um engajamento de cada uma das pessoas que vão assinar a carta. 
O Estado assina a carta , os municípios assinam a carta, as Regiões assinam a 
carta e as ONGS que participam da definição do projeto, também assinam a 
carta. É um contrato que define o projeto, as regras do jogo e os outros 
parceiros. Quer dizer que existe a obrigação de desenvolver juntos, um projeto 
que foi idealizado em conjunto. A definição e levantamento são compartilhados, 
o projeto também foi definido de maneira compartilhada. Isso é fundamental no 
processo porque mais para a frente, todos conhecem, de uma maneira muito 
clara, qual é o seu papel e quais são suas responsabilidades; são conscientes 
de que aceitaram essas responsabilidades de maneira totalmente natural, 
sabendo que assinou um contrato. 
 
 Na França, quando um tal projeto é apresentado ao Estado, depois 
desse trabalho de quatro a cinco anos, se apresenta o projeto para o Estado 
que vai fazer uma avaliação do mesmo e verificar se o projeto apresenta os 
critérios definidos. A comissão concorda em delimitar o parque, atribuir o selo 
do Estado para o consórcio dos Municípios por dez anos, para implementar 
esse trabalho. Há também uma série de financiamentos que estão ligados a 
esse selo de qualidade. Há uma classificação e a utilização da marca por dez 
anos e a renovação da autorização somente é dada se for mostrado, depois de 
dez anos, os resultados alcançados, porque na carta do parque, no projeto, 
constam diferentes objetivos que devem ser alcançados, deve-se verificar se 
foram alcançados, existem ferramentas para fazer a fiscalização e para 
verificar quais objetivos foram, realmente, alcançados. Depois de dez anos o 
primeiro relatório é apresentado ao Estado para demonstrar quais resultados 
foram alcançados, havendo a possibilidade do Estado fazer uma fiscalização 
externa para verificar o relatório que é apresentado pelo consórcio dos 
Municípios. Também é preciso, no mesmo momento, apresentar um novo 
projeto para dez anos para ter a renovação da patente, para a utilização do uso 
da patente da marca do Parque e todos os financiamentos à ela ligados, 
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porque a parte de financiamentos é fundamental. Não se pode fazer uma 
gestão de dez anos se não houver uma certa segurança, em relação ao 
financiamento. 
 
 Em cada parque, faz-se uma livre interpretação da marca global, 
colocando as cores que são específicas da região. Aqui temos seis marcas de 
seis parques diferentes e, cada um, escolheu um emblema um pouco diferente. 
Essa marca é importante porque em um trabalho que foi desenvolvido há 
poucos anos atrás, há cinco anos, seis anos, ela permite aos moradores, aos 
camponeses que trabalham dentro do parque, ter um valor agregado aos seus 
produtos, como um selo de qualidade. Esse selo de qualidade que está cedido 
pelo Estado para o consórcio dos Municípios, depois é cedido pelos consórcios 
aos produtores que se comprometerem a respeitar um caderno de 
especificações definidas pelo selo de qualidade. Resumindo, um parque é um 
projeto em um território definido, um projeto compartilhado na definição e na 
implementação, isso é fundamental e muito importante, é um contrato onde os 
parceiros é que definem as regras do jogo. 
  
 É muito importante o espaço institucional para integrar a ação de cada 
um. Acho que, hospedar a integração, é algo muito importante, porque uma 
gestão territorial, não é simplesmente a soma das ações de diferentes autores, 
mas é a multiplicação dessas ações. Multiplicação é a criação de outras ações. 
Por isso, é fundamental deixar espaços um pouco diferentes, onde não exista 
esse jogo de poder, onde se pode integrar as ações porque mais perto se está 
do campo, mais perto da implementação da ação, mais se pode integrar atores 
diferentes. Quer eles sejam institucionais ou que ele seja pessoa física. É 
preciso uma integração vertical e um resultado muito forte para se ter eficiência 
no campo. Se isso ficar na definição e isso ficar na fala, na verdade não se faz 
nada. 
 
 O resultado obtido no decurso de trinta anos é que a França tem 
quarenta e dois parques naturais regionais, que têm hoje em dia, uma 
superfície de mais ou menos doze por cento do território francês, com mais de 
três milhões de habitantes, mais de quatro mil municípios, o que significa que é 
um processo que  contribui muito para a preservação da cultura e do meio 
ambiente. Eis a repartição desses parques no território francês. 
 
 Com base nesse conceito francês, baseados nessa forma de abordagem 
francesa, tentamos trabalhar em uma realidade brasileira muito específica que 
é o Pantanal sul-matogrossense. Aqui temos um mapa muito antigo do pântano 
do Brasil com a totalidade do Pantanal, na verdade não é só o Pantanal sul-
matogrossense. 
 
 Então, esse trabalho foi desenvolvido em uma parceria entre o governo 
do Mato Grosso do Sul e a Federação dos Parques Naturais Regionais 
Franceses, com o objetivo de apoiar a implementação de uma política de 
preservação e de valorização dos recursos naturais e culturais do Pantanal, ao 
mesmo tempo em que se estabelecia um programa de cooperação. O pedido 
do governo do Mato Grosso do Sul foi: “Vamos tentar trabalhar, fazer uma 
descentralização verdadeira. Vamos tentar trabalhar juntos com a cooperação.”  
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 Esta é a localização dentro do Pantanal, mais ou menos por aqui é o rio 
Piquiri,  o limite entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Este é o território 
do Parque em estudo,  é o território em que estamos trabalhando. A parte 
verde mais escura é a parte alta da Bacia do Paraguai e a parte verde mais 
clara é a parte Baixa da Bacia do Paraguai que é, verdadeiramente, o 
Pantanal. 
 
 A verdade é que aqui no Brasil, quando se usa a palavra criar o Parque, 
(eu tive essa grande dificuldade no começo, porque o projeto se chamava 
Projeto de Apoio de Criação do Parque Natural Regional do Pantanal), então 
quando eu chegava e começava a falar do Parque, para falar para as pessoas 
que queria um apoio participativo, era meio complicado se entender por parte 
das pessoas. É por isso que estou, na minha apresentação, para o público 
brasileiro falando primeiro: “Bom, é um Parque, mas é um pouco específico 
porque o Parque está criado a pedido da cooperação local. Porque, na 
verdade, esse projeto aconteceu porque uma parte da cooperação do Pantanal 
pediu para o Estado um trabalho desse gênero. É por isso também que a 
Federação dos Parques da França aceitou e me designou para trabalhar junto 
com o governo do Mato Grosso do Sul.”  
 
 A criação pelo Estado ou à pedido de pessoas ou entidades dizendo-se 
voluntárias tem, por obrigação, dar resultados. Como no caso dos Parques 
franceses, no Brasil, a modalidade de gestão por área, é gestão compartilhada. 
Explicarei também porque a adesão voluntária é importante no quadro do 
Pantanal. No quadro do conceito francês, são os municípios que são a pedra 
fundamental, que são o tijolo da base para criar o território do Parque. No 
quadro do Pantanal foi uma escolha um pouco diferente, foi o começo da 
adaptação do conceito francês. Não era possível trabalhar diretamente com os 
Municípios. Noventa e nove por cento do território do Pantanal é propriedade 
privada, são fazendas grandes, entre cinco mil, dez mil hectares em locais 
isolados e os Municípios estão formando as costas do Pantanal, porque estão 
se concentrando totalmente nos perímetros urbanos. O Pantanal tem de zero a 
três habitantes por quilômetros quadrado, isto é, poucos eleitores. Então, todas 
a políticas dos municípios são centradas nos perímetros urbanos. Isto significa 
que o Pantanal não recebia nada do Estado. Por essa razão, decidimos, no 
início do projeto, trabalhar diretamente com os proprietários, tentando não 
incluir os Municípios no quadro político setorial. Isso  foi algo um pouco 
complicado. 
 
 No início do trabalho foi delimitado simplesmente, como no caso da 
França, um território em estudo para definir um limite que respeitasse, ao 
máximo, as realidades ambientais e as realidades culturais. Só a mistura dos 
dois critérios permitiu definir o limite desse território em estudo. 
 
 Para conseguir a participação é necessário saber quais são as pessoas 
que estão vivendo nesse lugar e o que eles estão fazendo. Foi feito, no 
primeiro momento, na primeira fase do projeto, um diagnóstico institucional 
para saber  quem eram as pessoas que viviam lá e o que eles estavam 
fazendo. Essa primeira fase foi fundamental para começar a difundir a idéia do 
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projeto e também para começar a organizar a operação, porque num território 
desses não existia nenhuma instituição que representasse as pessoas. 
  
 O trabalho que fizemos no Pantanal, parcialmente, coincide com o feito 
na França. Ao ter que criar um Parque você precisava criar os Municípios. Mais 
ou menos foi isso que foi feito. Então, foi um trabalho muito importante, um 
trabalho que nos ajudou muito para, a seguir,  desenvolver o projeto. Foi mais 
ou menos o trabalho de um ano, um ano e meio para tentar começar a fazer 
isso em cento e três associações micro-regionais. Hoje em dia há cinco 
associações micro-regionais que representam todas as regiões do Pantanal. 
Esse território em estudo, que já citei, tem quatro mil hectares. 
  

Depois dessa primeira fase de organização dos executores para não 
trabalhar com atores separados, cada um com seus próprios pedidos, as 
próprias estratégias pessoais, juntamos as associações micro-regionais numa 
instituição maior que se chama Instituto do Parque do Pantanal do qual 
participam não somente as associações micro-regionais, mas também os 
representantes dos Municípios, representantes do Estado e representantes de 
organismos federais como a Embrapa e o IBAMA. 
  
  No quadro do conselho de administração do Instituto do Parque do 
Pantanal, que é o órgão gestor do Parque, todos os diferentes setores da 
sociedade, ou seja, a sociedade civil organizada e as instituições públicas, 
estão representadas, para tentar criar esse famoso espaço de integração, esse 
espaço público numa estatal onde todos os autores passam trabalhar juntos no 
espaço natural. Criamos esse instrumento para integrar todos os parceiros e 
para começar a definir, em conjunto, as diferentes ações a serem 
desenvolvidas depois dessa primeira fase, de identificação dos atores e 
organização dos executores, a segunda fase é a integração do executor, e a 
terceira fase a definição do projeto. Na verdade estou fazendo uma divisão um 
pouco caricatural, porque na verdade em cada uma das etapas descritas já 
tinha sido começado o trabalho de definição do projeto. É clara então, a 
construção de uma visão e não um levantamento de elementos físicos. 
  

Definição para definir estratégias são ações-piloto. Porque no quadro 
de um trabalho desses, especialmente quando se trabalha no campo, é 
fundamental a parte filosófica, além de criar situações interessantes para as 
pessoas, que estão relacionadas com os problemas da realidade dessas 
pessoas é necessário obter um resultado concreto. Todos querem saber, 
querem ter algo que seja palpável, que demonstre para elas, qual o interesse 
de fazer um tal trabalho. Então no quadro desse trabalho de criação, também 
foram desenvolvidas algumas ações-pilotos para demonstrar às pessoas o que 
podemos fazer juntos com um tal instrumento e, para começar também a 
definir a modalidade de funcionamento, porque é só fazendo, que se pode 
começar a definir o modo de trabalho. Essa foi uma parte muito importante do 
trabalho: desenvolver ações-pilotos no quadro do processo de criação. 

 
Consolidação é a fase atual, que é mais de finalização, do trabalho. Foi 

um trabalho muito importante para a instituição. Primeiro, para consolidar e 
para poder ter mais abertura, mais possibilidades junto às instituições públicas, 
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pleiteamos o reconhecimento do Instituto do Parque do Pantanal porque o 
reconhecimento, a organização da cidade é do interesse público, a sociedade 
civil é do interesse público, abre possibilidades, há uma organização para 
fechar parcerias com os Estados, com instituições públicas, para desenvolver 
parte das políticas públicas. Então, foi feito esse reconhecimento com o 
município e foi feito todo um trabalho a respeito do financiamento do instituto. 
Porque eu acho que essa parte do financiamento é algo fundamental e o 
planejamento que consta na carta do parque, é um planejamento para cinco 
anos.  Dez anos na França e aqui no Brasil por enquanto são cinco anos. Mas, 
não se faz um planejamento para cinco anos se não tem se uma certa 
segurança de elaboração ou de orçamento. 

 
Na carta do parque constam os objetivos, um plano de trabalho 

qüinqüenal e os orçamentos; cada um dos parceiros vai assinar a carta do 
parque com um contrato para assegurar o orçamento para esses cinco anos e 
os diferentes projetos setoriais que estão sendo desenvolvidos. Então, 
trabalhamos para tentar diversificar ao máximo as fontes de financiamentos, 
porque não se pode depender simplesmente de uma fonte de financiamento, 
porque às vezes há parceiros que não conseguem manter os contratos. Não 
conseguem, na verdade, financiar aquilo que iam financiar. Então, tentamos 
multiplicar ao máximo todos os financiamentos, todas as fontes de 
financiamentos possíveis para diminuir os riscos de simplesmente precisar 
fechar o projeto e fechar o parque. Temos termos de parceria que são 
permitidos pelo município, ou pelo Estado, o governo do Mato Grosso do Sul e 
o Ministério da Agricultura e Abastecimento, acordos a nível internacional para 
desenvolver alguns projetos setoriais, gestão e a abertura do projeto para 
terceiros, quer dizer que há um projeto maior no qual estão terceirizando uma 
parte da gestão para o parque do Pantanal, que está prestando serviços. 
Temos essa capacidade, essa possibilidade de prestar serviços para terceiros, 
a renúncia fiscal é já está sendo trabalhada para que uma parte do INSS 
gerado pelos produtos do parque seja devolvido ao parque, por enquanto ainda 
está sendo votada, não saiu ainda, mas estamos trabalhando firme em cima 
disso, para tentar conseguir essa nova fonte de financiamento. Há um selo de 
qualidade, uma marca do parque do Pantanal, que também está sendo 
desenvolvida e cujos primeiros resultados podem demorar dez anos para 
serem visíveis. Daqui a oitos anos o parque vai poder ter, através do uso da 
marca do Parque do Pantanal e de um sistema de patentes, um outro 
financiamento de sessenta por cento dos custos fixos da estrutura, o que é 
muito interessante. 

 
Como estava falando, essa marca do Parque Regional do Pantanal, 

que está sendo testada hoje em um produto que é o vitelo orgânico do 
Pantanal e que permite, hoje em dia, ter uma pecuária extensiva no Pantanal. 
Houve uma transformação do sistema de criação, que estava gerando um 
impacto enorme sobre o meio ambiente. Através desse trabalho conseguimos 
agregar valor ao produto, vendendo, na verdade, a preservação e vendendo 
qualidade. São as duas coisas que estamos vendendo através da marca do 
parque e conseguimos agregar cinqüenta por cento do valor a mais nesse 
produto, o que é um resultado muito interessante. 
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Nesse sistema da marca do parque do Pantanal, há um sistema de 
patentes: que são as associações de produtores que recebem a marca do 
parque após apresentar um conjunto de especificações muito claras, 
submetidas a muitos sistemas de fiscalização para evitar que irregularidades 
aconteçam. Seis associações retornaram cinco por cento do que conseguiram 
com seus produtos comercializados, da quantidade comercializada, para o 
Instituto do Parque do Pantanal. Esse mecanismo vai permitir, daqui a alguns 
anos, ter outro financiamento, de mais sessenta por cento da estrutura para a 
manutenção do Parque do Pantanal. Isso é interessante. Difícil vai ser 
trabalhar, porque é um processo que, às vezes, as pessoas não entendem 
muito bem, mas é muito promissor. 

 
Hoje em dia, como já disse, o parque do Pantanal ainda é um processo 

de visão voluntária visível nas fazendas que já fazem parte do território do 
Parque. O território em estudo do Parque, que na verdade é a extensão 
máxima possível do parque no futuro. Por enquanto estamos trabalhando 
somente com essa quantia de fazendas, que já aderiram ao projeto, que 
participam da gestão e da idealização dos projetos e que representam hoje um 
milhão e duzentos e cinqüenta mil hectares de superfície. O máximo possível 
de ser alcançado são quatro milhões de hectares. Estamos tentando alcançar 
esse número, mas o resultado obtido em cinco anos é razoável. 

 
Então, para explicar porque estamos reunidos aqui, para falar da 

proteção do patrimônio quer ele seja natural ou cultural, que seja arte rupestre, 
acho que existem algumas condições que são fundamentais. Acho que sem 
participação não há possibilidades de proteção do patrimônio. Isso é totalmente 
impossível especialmente na realidade brasileira onde existe um espaço 
enorme e muito difícil de ser fiscalizado. A fiscalização, no quadro do Brasil, 
seria bem mais cara na verdade e não seria rentável, não seria viável para um 
pais deste tamanho.  Acho que a participação é fundamental e, se não houver 
participação, e a educação que é fundamental porque as pessoas precisam 
perceber o valor do que elas têm e também o valor da parceria, de trabalhar 
juntos. Porque aqui no Brasil há um comportamento muito individualista. Esse 
trabalho de gerar parcerias é algo que precisa ser desenvolvido tanto com a 
consciência como com a visão do valor do patrimônio. 

 
A valorização é fundamental também porque deve-se levar em 

consideração os patrimônios como recurso também. Mas, como recurso que 
pode trazer um certo tipo de desenvolvimento econômico. Se se consegue 
passar isso para as pessoas, também é um fator que ajuda muito para que elas 
dêm valor para os elementos do patrimônio; o valor monetário é importante. É 
preciso bem enquadrar esse tipo de valorização, mas acho que é também um 
elemento fundamental. As pessoas que estão com fome, precisam ver algo no 
horizonte,  senão é complicado. Importante a integração dos autores das 
ações, porque também é fundamental somar, é fundamental ter essa energia 
conjugada das pessoas, porque acontece muito, não só no Brasil, acho que na 
França também muito, ações verticais. Deve haver interação de diferentes 
instituições encarregadas de uma gestão desse tipo. Mais perto se está do 
campo, mais perto da área, mais se precisa dessa capacidade de integração. 
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E, por último, algo que é extremamente interessante porque define uma regra 
do jogo, é definir o quadro no qual os atores vão colaborar.  

Obrigado.” 
 
* O texto da conferência  não foi corrigido pelo autor. 
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SAFEGUARD AND CONSERVATION OF THE ROCK ART AT THE SERRA DA 
CAPIVARA NATIONAL PARK 
 
The  4th article of the Restoration Charter produced in Italy in 1972, which sets the basis 
for the ethics in interventions around the world, makes a differentiation between 
safeguard and restoration: 
 
 It is understood by safeguard whatever measure of conservation which does not 

imply in direct intervention on the piece; it is understood as restoration whatever 

intervention with a view to maintain in progress, to facilitate the reading and to 

transmit entirely into the future the works and objects defined in the preceding articles. 

 
On this same document the article number 7 remarks that: 
 
 The presentation of archaeological heritage to the public is a means to make the 

latter ascend to the knowledge of the origins and development of modern societies. At 

the same time, it presents itself as the most important means to make the public 

understand the need to protect such heritage. 

 
In 1980, the Burra Charter in it’s 8th article affirms: 
 
 Conservation requires the maintenance of an appropriate visual setting: e.g., 

form, scale, colour, texture and materials. No new construction, demolition or 

modification which would adversely affect the setting should be allowed. Environmental 

intrusions which adversely affect appreciation or enjoyment of the place should be 

excluded. 

 
To safeguard the cultural heritage while presenting it to the public can sometimes be in 
itself very much paradoxical. Conditions must be created for both visiting and 
protecting the site simultaneously, considering the impact caused by the public. The 
walkway platforms for visitation are built considering the least possible pile foundations 
and the best possible safety for the visitors. The walkways prevent the visitors from 
touching the rock walls but at the same time facilitate the reading of the rock art records 
by placing the visitors at an ideal height for visualization, providing a proper angle for 
photography and filming. The iron or wood structure itself is also built with a concern to 
harmonically mingle itself with the aesthetics of the site. The trails leading to the sites 
wind through the parks caatinga, preventing the elimination of the indigenous 
vegetation. Explanatory signs lead the visitor and name the local flora species. The 
identification sign for each site is placed away from the rock art itself, with a view to 
not only inform the tourist but also not to interfere with the appreciation of the 
monument. 
 
VISITATION OF THE ROCK ART SITES AND THE ISSUES REGARDING 
CONSERVATION  
 
In spite of the caution regarding visitation, the shelters at The Serra da Capivara 
National Park reveal conservation problems of natural origin. The constitution of the 
rocks themselves – support for the paintings, a very friable sandstone, cemented, 
presenting an easily degradable feldspathic matrix. Besides, such region was a sea bed 
billions of years ago, so today the inside of the rocks presents significant amount of 
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various salts (nitrites, nitrates, sulfates…) and aluminum and calcium oxides, among 
others. The rocky cement is naturally attacked either by the action of microorganisms or 
by the rainfalls that infiltrate the interstices or pour down upon the painted surface, 
especially during flash floods, dissolving its soluble salts or dragging the insoluble. 
Upon evaporation, such salts are deposited either on the rock surface or inside the rock, 
causing the sheeting process and  consequently destroying the pre-historic panels.  

Another relevant agent in the acceleration of the rock art sites degradation is the 
direct incidence of sunlight on the painted walls, causing the rock to overheat 
(temperature ranges of 30ºC in some cases) causing thermal shock between the rock 
temperature and the air temperature through the evaporation of interstitial water, mainly 
at night when the temperature falls as low as 12ºC at some times of the year. 
 Such are the main agents causing vertical and horizontal cracks of various 
depths which, upon the passing of time, tend to augment since those usually lodge 
plants, insects or small animals. 
 
CONSERVATION INTERVENTIONS 
 
According to the 1st Article of the Burra Charter – 1980, 
 

Conservation means all the processes of looking after a place so as to retain its 

cultural significance. It includes maintenance and may according to circumstance 

include preservation, restoration, reconstruction and adaptation and will be commonly 

a combination of more than one of these. 

Maintenance means the continuous protective care of the fabric, contents and 

setting of a place, and is to be distinguished from repair. Repair involves restoration or 

reconstruction and it should be treated accordingly. 

Preservation means maintaining the fabric of a place in its existing state and 

retarding deterioration. 

Restoration means returning the EXISTING fabric of a place to a known earlier 

state by removing accretions or by reassembling existing components without the 

introduction of new material. 

 

The conservation interventions that took place at The Serra da Capivara National 
Park since 1991 did strictly observe the standards lay down by the aforementioned 
charters (Venice, Burra, etc). The main objective has always been the deceleration of 
the degradation process at sites presenting pre-historic paintings. 
 With a view to undertake the aforementioned interventions, FUMDHAM/UFPI 
held three training courses at The Serra da Capivara National Park, comprising 150 
hours of both theoretical and field classes. 
 Since 1996 all field work is fully performed by the team who took the training 
courses. Such team is responsible for systematically cleaning the sites; installing the 
troughs to divert the rain water; consolidating the plates with paintings and covering the 
recent graffiti. 
 The lab work is performed by researchers and students from NAP and from The 
Department of Chemistry of the UFPI, also by students from the Laboratoire de 
Recherche des Monuments Historiques – France. Such work is basically comprised of 
examinations and chemical analyses needed to direct the conservation works (studies on 
the change deposits, the pre-historic pigments and the rock substratum). 
 Both the field work and the laboratory work is supervised by one of the authors 
and it also counts on the collaboration of students; scholarship students from I.C., or 
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masters degree students from the Chemistry Department at UFPI along with 
masters/doctorate degree students from the Archaeology department of UFPE. 
 Following the 4th article of the Burra Charter, which determines the employment 
of traditional techniques before modern ones, the cleansing techniques used are mainly 
of mechanical nature, using surgical dental instruments (spatulas, scalpels, brushes). In 
some cases it might be necessary to use diluted solutions of previously tested and 
approved of products.  
 Wherever the rock stratum shows signs of sheeting, the consolidation 
interventions are necessary. Utilizing sediment from the rock itself, we develop a 
mortar-like substance which allows a seamless harmonic appearance while not 
disguising the intervention. 
 It is important to remark that even before the International Charters, all work 
developed at The Serra da Capivara National Park has been always associated with a 
social purpose, intensely involving the local community in the programs and actions 
promoted by the Park. For instance, the conservation technical team is entirely 
comprised of youngsters from the surrounding municipalities, who shall within the 
framework of this meeting present the work carried by them at the sites. 
 
 
FINAL REMARKS 
 
 In spite of the intense works held at The Serra da Capivara National Park and of 
the growing international relevance of such research and its results, there are still many 
administrative and financial issues to be dealt with. Foremost, there is the budgetary 
deficiency experienced with regards to the conservation of the paintings and to the 
payroll for the technicians who help us keep the sites from further depredation, also 
with regards to the Parks self sustainability; it is necessary to provide better access 
conditions to The Park, the wretched situation the surrounding municipal roads are in 
and the lack of an airport reflect as a lower tourist afflux than what we would expect, 
given the Parks characteristics. 
 It is also important to remark the interdependency between the cultural heritage 
conservation and the preservation of nature. Any aggressions to the natural heritage 
directly affect the archaeological sites. Whenever there is an imbalance in the 
population of termite predators (ant-eaters and armadillos), there shall inevitably be a 
broader incidence of the termite populations on the rock walls; whenever there are fires 
on the surroundings of The Nation Park the fire and smoke shall reach the paintings on 
the rock walls causing them to overheat and accelerating the cracking process; 
whenever there is clearing of the vegetation surrounding the sites there shall be an 
imbalance in the sites` microenvironment, modifying important factors for the sites` 
equilibrium (evapotranspiration, rain water drainage, etc.) which shall consequently 
have an effect on the paintings themselves. 
 Dealing with direct anthropic issues like graffiti could be easier than having to 
deal with the indirect anthropic or naturally occurring issues that affect the sites. Some 
examples might be found at the Entrada do Pajaú shelter. 
 Water has shown to be a great enemy of the rock art sites. It could cause flow 
stains on the painted wall, humidity spots and fostering of microorganisms, stains 
caused by the rock salts that crop out of the rock surface. The BPF, for instance, shows 
the three aforementioned problems in different areas of the site. Nevertheless, 
intervention in such cases requires more complex and lengthy works involving the 
participation of an interdisciplinary team with a view to elaborating an exhaustive 
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diagnosis that shall take into account the rock body as a whole and not only the 
sheltered area where the paintings are. 
 It is clear that it is only through more studies, and through a substantial 
investment policy that we can stop such problems, or at least lessen them. A recent 
interdisciplinary study has proposed a bold project for The Entrada do Pajaú Shelter, 
aiming at protecting the rock body as a whole (Lage et al., 2002). It seems unfeasible 
though, on such a site like Entrada do Pajaú, where the rock body is immense.  
 The rocks have, in a certain sense, a ‘life’ cycle. Sometime millions of years ago 
they were ‘born’, and have been deteriorating since then, becoming dust and sediments. 
How many tons of sediments are there deposited at the shelters` ground? How much of 
the rock wall where the paintings are has been lost, how much of it has already died? To 
completely stop the deterioration process is still not a possibility at this time; it is 
nevertheless possible to retard it. Through further studies and counting on the 
determination of professionals from around the globe, we believe the Brazilian Rock 
Art might be able to live for a few thousand years more.  
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SAUVEGARDE ET CONSERVATION DES PEINTURES RUPESTRES 
 DU PARC NATIONAL SERRA DA CAPIVARA 

 
Maria Conceição Soares Meneses Lage1 

Niède Guidon2 
Jóina Freitas Borges3 

L’Article 4 de la Charte sur la Restauration, document élaboré en Italie en 1972 et qui 
établit les bases de l’éthique des interventions dans le monde entier, établit une différence 
entre sauvegarde et restauration : 

On entend par sauvegarde toute modalité de conservation qui n’implique pas  une 

intervention directe sur l’oeuvre; on entend par restauration toute intervention 

destinée à maintenir en fonctionnement, à faciliter la lecture et à transmettre 

intégralement à l’avenir les oeuvres et les objets définis aux articles précédents
4. 

Dans ce même document, l’Article 7 considère que :  
 

... la presentation du patrimoine archéologique au grand public est un moyen de lui 

permettre d’accéder à la connaissance des origines et du développement des 

sociétés modernes. En même temps, cela constitue la manière la plus importante de 

le faire comprendre la nécessité de protèger ce patrimoine. 

 

Plus récemment, la Charte de Burra de 1980, déclare dans son Article  8 : 

 

La conservation d’un bien demande que l’on maintienne un contexte 

visuel approprié, au niveau des formes, de l’échelle, des couleurs, de 

la texture, des matériaux etc. On ne permettra pas de nouvelles 

constructions, ni de démolitions ou de changements susceptibles 

d’entraîner des dommages au contexte. L’introduction d’éléments 

étrangers au contexte, susceptibles de nuire l’appréciation ou la 

jouissance du bien doit être interdite. 
 

Sauvegarder le patrimoine culturel, et le présenter à la fois au public, devient parfois 
un grand paradoxe. On doit créer des conditions de visite et, à la fois, de protection du site, 
en tenant compte de l’impact provoqué par le public. L’installation de passerelles pour les 
visites est réalisée de façon à employer un minimum de fondations et assurer un maximum 
de sécurité aux visiteurs. Elles empêchent le public de toucher le mur rocheux, mais 
facilitent à la fois la lecture des registres rupestres, car elles se trouvent à la hauteur idéale 
pour les visualiser, en permettant un bon angle de photographie et de tournage. La structure 
en fer et /ou en bois est également réalisée avec la préoccupation de maintenir une 

                                                 
1 Professeur UFPI/Chercheuse FUMDHAM/CNPq 
2 Professeur UFPE/Chercheuse FUMDHAM/CNPq 
3 Spécialiste NAP/UFPI 
4 Dans ce cas, l’Article 1 nous intéresse : « Toutes les oeuvres d’art d’une époque quelconque, dans une 
acception plus large, y compris les monuments architectoniques, la peinture et la sculpture, même 
fragmentés, et depuis la période paléolithique aux expressions figuratives des cultures populaires et de l’art 
contemporain, appartenant à n’importe quelle personne ou institution, dans le but de les  sauvegarder et 
restaurarer, font l’objet des présentes instructions,  qui adoptent le nom de Charte sur la Restauration 1972 ». 
Charte sur la Restauration – 1972. [Mis en italique par nous]. 
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harmonie esthétique entre la passerelle et les sites. Les sentiers  conducteurs d’accès aux 
sites serpentent parmi la caatinga du parc, en évitant d’éliminer de la végétation. Des 
pancartes explicatives conduisent le visiteur et nomment les espèces de la flore locale. Les 
pancartes d’identification des sites sont placées loin de la zone de peintures, pour informer 
le touriste sans interférer dans la lecture du monument.  
 
VISITE AUX SITES D’ART RUPESTRE ET PROBLEMES DE CONSERVATION 
 

Malgré les soins apportés aux visites, les abris du PARNA Serra da Capivara, 
présentent des problèmes de conservation d’origine naturelle. A commencer par la 
constitution de la roche – support des peintures, une arènite très friable, cimentée, ayant une 
matrice feldspathique qui se dégrade facilement. En outre, des milliards d’années 
auparavant, la région était le fond de la mer, et aujourd’hui, l’intérieur de la roche présente 
une grande quantité de sels divers (des nitrites, des nitrates, des sulfates,...) et des oxydes 
d’aluminium, du calcium, ... Par un processus naturel, le ciment rocheux est atteint soit par 
l’action de micro-organismes, soit par l’eau pluviale qui, lorsqu’elle tombe, surtout lors des 
crues, s’infiltre dans les interstices ou s’écoule sur la surface peinte, en dissolvant les sels 
solubles ou simplement en entraînant les sels insolubles. A la suite de l’évaporation, les sels 
sont déposés dans la surface rocheuse ou à l’intérieur de la roche, provoquant le processus 
de délitage et la destruction conséquente des panneaux préhistoriques. 

Un autre agent important de l’accélération de la dégradation des sites d’art rupestre 
est l’incidence solaire directe sur les murs peints. Cela entraîne une surchauffe de la roche 
(avec une amplitude thermique d’environ 30ºC en certains cas), due à l’évaporation de 
l’eau interstitielle, et donnant lieu aux chocs thermiques entre la température de la roche et 
celle de l’air, surtout le soir, à certains mois de l’année, lorsqu’elle peut arriver à 12ºC. 

Ces agents sont les principaux responsables de l’ouverture des fentes, verticales ou 
horizontales, dont la profondeur est variable, et qui, avec le passage du temps, ont la 
tendance d’augmenter, puisqu’elles sont habituellement occupées par des plantes 
grimpantes, des insectes ou de petits animaux qui les utilisent comme des nids ou des abris. 
 

 
INTERVENTIONS DE CONSERVATION 
 
Selon l’Article 1 de la Charte de Burra - 1980,  

 
- le terme conservation désignera les soins qui seront dispensés à un bien pour 

maintenir ses caractéristiques présentant une valeur culturelle. Selon les 

circonstances, la conservation impliquera ou non la préservation ou la 

resaturation, outre l’entretien; elle pourra aussi comprendre des travaux 

minimums de reconstruction ou d’adaptation répondant aux besoins et aux 

exigences pratiques. 

- le terme entretien désignera la protection continue de la matière, du contenu et 

du contexte d’un bien et ne doit pas être confondu avec le terme réparation. La 

réparation implique la restauration et la reconstruction, et c’est ainsi qu’elle sera 

considérée. 

- la préservation consistera à maintenir la matière d’un bien en l’état et à freiner le 

processus causant sa dégradation. 

- la restauration consistera à ramener la matière d’un bien à un état antérieur 

connu.  
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Les interventions de conservation réalisées dans la zone du PARNA Serra da 
Capivara depuis 1991 obéissent rigoureusement aux normes établies par les Chartes 
Internationales susmentionnées (Vénice, Burra, etc.), ayant comme but principal le 
ralentissement du processus de dégradation des sites contenant des peintures préhistoriques. 

Pour commencer les interventions mentionnées, la FUMDHAM/UFPI a réalisé trois 
cours de formation de techniciens auxiliaires en conservation, avec un volume horaire de 
150 heures, réparties en cours théoriques et cours pratiques sur le terrain. La partie pratique 
et la partie théorique ont été réalisées dans le cadre du Parc National Serra da Capivara. 

Depuis 1996, les travaux sur le terrain sont réalisés intégralement par les équipes 
préparées lors de ces cours de formation, et elles s’occupent systématiquement du 
nettoyage des sites, de l’installation de gouttières pour détourner l’eau pluviale, de la 
consolidation des plaques ayant des peintures et de recouvrir les grafittis récents.  

Le travail de laboratoire est réalisé par des chercheurs et des étudiants du NAP et du 
Département de Chimie de l’UFPI et du Laboratoire de Recherche des Monuments 
Historiques – France. Cela comprend surtout des examens et des analyses chimiques 
nécessaires pour guider les travaux de conservation (étude des dépôts de modification des 
pigments préhistoriques et du support rocheux). 

Ceux qui travaillent sur le terrain et/ou en laboratoire sont supervisés par l’un des 
auteurs de ce texte 1 et comptent sur la participation des étudiants,  des boursiers de l’I.C. 
ou du D.E.A. en Chimie de l’UFPI et aussi par des étudiants en D.E.A / Doctorat en 
Archéologie de l’UFPE. 

Selon l’Article 4 de la Charte de Burra, qui décide de l’adoption des techniques 
traditionnelles avant d’utiliser des techniques modernes,  la technique de nettoyage utilisée 
est prioritairement la mécanique, avec l’aide d’outils chirurgicaux dentaires (des 
bouchardes, bistouris, spatules, pinceaux et brosses). Dans certains cas, il faut employer des 
solutions dilluées de produits déjà testés et approuvés précédemment.   

Lorsque le support rocheux présente une ménace délitage, des interventions de 
consolidation sont réalisées. En employant des sédiments de la propre roche, un mortier a 
été créé, pour donner une apparence harmonique, sans toutefois fausser l’intervention. 

Il faut noter que pour se conformer aux Chartes Internationales, les travaux réalisés à 
PARNA Serra da Capivara sont toujours associés à un but social, en associant 
intensivement la communauté locale aux programmes et aux actions développées par le 
parc. Par exemple, l’équipe de techniciens en conservation est intégralement formée par des 
jeunes originaires des municipalités voisines, qui présenteront dans le cadre de cette 
rencontre les travaux qu’ils ont réalisés sur les sites.   

 
CONSIDERATIONS FINALES 
 

Malgré les travaux intensifs réalisés dans le Parc National Serra da Capivara et 
l’importance croissante accordée aux recherches et à leurs résultats au niveau international, 
il existe encore de nombreux problèmes administratifs et financiers à affronter. L’un des 
plus importants est l’absence de budget destiné à la conservation des peintures, au paiement 
des techniciens qui aident à conserver le sites à l’abri des fréquentes ménaces de 
déprédation ; ou alors en ce qui concerne la pérennité du parc, il faut  prévoir de meilleures 
conditions d’accès au parc, les mauvaises conditions des routes arrivant aux municipalités 
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limitrophes, et l’absence d’un aéroport ayant  donné lieu à un flux touristique inférieur à 
celui que le parc méritait. 

Il faut également souligner l’interdépendance entre la conservation du patrimoine 
culturel et la préservation naturelle. Les agressions du patrimoine naturel atteignent 
directement les sites archéologiques. Si il y a un manque de contrôle sur les prédateurs des 
termites (tels les tamanduas et tatous), il y aura par conséquent une plus grande incidence 
de ceux-ci sur le mur rocheux; si il existe des brûlages dans les régions limitrophes du 
PARNA, le feu et la fumée pourront atteindre le mur rocheux comportant des peintures, 
provoquer sa surchauffe et accélérer le processus de fissure; si un débroussaillage a lieu aux 
alentours des sites, il y aura un déséquilibre dans le micro-environnement du site, qui 
modifiera des facteurs importants pour l´équilibre des sites (l’évapotranspiration, le 
drainage de l’eau pluviale etc.), ce qui atteindra, par conséquent, les peintures. Quelques 
exemples peuvent être observés à la  Toca da Entrada do Pajaú. 

L’eau se révèle être une grande ennemie des sites d’art rupestre, elle peut provoquer des 
taches d’écoulement aux murs peints, des taches d’humidité en raison de l’action de micro-
organismes, des taches provoquées par les sels de la propre roche affluant de la surface 
rocheuse. Le BPF, par exemple, présente les trois problèmes mentionnés sur plusieurs 
sites ; cependant, dans ces cas l’intervention requiert des travaux bien plus complexes et 
longs, comprenant la participation d’une équipe interdisciplinaire pour élaborer un 
diagnostic exhaustif et des interventions structurales qui considéreront le massif rocheux 
comme un tout et non seulement la partie abritée comportant des peintures.  

On observe que ce n’est qu’à travers d’autres études, et grâce à un investissement  
considérable, que l’on pourra ralentir ces problèmes, ou du moins les atténuer.  Une étude 
récente, réalisée de manière interdisciplinaire, a proposé pour le site du PARNA, la Toca da 
Entrada do Pajaú, un projet audacieux ayant comme but la protection de tout le bloc 
rocheux (Lage et al., 2002) ; cependant, sur des sites comme le BPF, où le bloc rocheux est 
immense, un tel projet est impossible.  

D’une certaine manière, la roche a une vie,  elle est née un jour, il y a des milliards 
d’années, et dès lors se détériore, devient poudre, devient un sédiment. Combien de tonnes 
des sédiments se trouvent aujourd’hui déposées sur le sol des abris ? Combien le mur 
rocheux, le support des peintures, a-t-il déjà perdu et quelle quantité est déjà morte? 
Empêcher totalement le processus de détéroriation n’est pas encore réalisable à l’époque 
actuelle, mais le ralentir s’avère possible. Par l’intermédiaire de plusieurs autres études, et 
la détermination de professionnels pouvant aider dans le monde entier, les peintures 
rupestres brésiliennes pourront survivre pour encore des milliards d’années... 
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MILA SIMÕES ABREU 
 

  
Muito boa tarde!  Eu queria começar por agradecer como é óbvio a umas 

pessoas que eu admiro muito que é Niède Guidon – a presidente da FUMDHAM; a 
presidente da ABAR – Anne-Maria Pessis; a Gabriela – a presidente da Fundação 
SERIDÓ. Mas também queria agradecer as outras pessoas que colaboram tanto com o 
Parque como com a FUMDHAM. Por tudo aquilo que fazem por nós, que vimos de fora 
que muitas vezes damos muito trabalho. E também aos jovens que acompanham o 
evento, pois sem eles, muitas vezes silenciosamente, as coisas não se dariam da mesma 
forma. 

A comunicação que ia apresentar devo dizer, que ontem à noite mudei um 
pouco, porque ao longo desses dias eu tive a ocasião de falar com muitas pessoas e 
achei que poderia introduzir alguns elementos que estão relacionados exatamente com 
estas conversas que nós tivemos nestes últimos dias. 

O que vos vou falar é sobre dois sítios da arte rupestre ao ar livre que são, 
exatamente como acontece com a Serra da Capivara, parte da lista do Patrimônio 
Mundial . 

Vocês todos sabem que desde que em 1979 foi declarado o 1º monumento da 
arte rupestre. Aliás, foram dois para dizer a verdade, foi o Valcamónica na Itália e a 
Vallée de la Vezère na França; temos hoje numerosos sítios que são classificados. A 
maior parte deles reflete a tendência eurocentrista; e que, portanto, classifica as coisas 
que estão na Europa deixando muitas vezes outros paises, que têm sítios muito mais 
importantes não serem mesmo classificados.  

Tanto o Valcamónica como o Vale do Côa fazem, portanto parte dessa lista que, 
em 1979, tinha só dois sítios e que, em 2003, tinha 15. Portanto, sítios que faziam parte 
da lista do Patrimônio Mundial, a qual vai ter agora uma novidade que acabei de receber 
na semana passada: Vai ter agora um novo sítio da arte rupestre no Azerbaijão. 

O Valcamónica e o Vale do Côa têm muitas coisas em semelhante e são um 
pouco diferentes da Serra da Capivara, porque são sítios com gravuras e não pinturas. 
No caso do Valcamónica (pelo menos essa presença é muito reduzida) como vocês 
vêem ali; foi classificado em1979 e é extraordinário que foi o primeiro monumento 
italiano a ser classificado. Foi a primeira zona ao ar livre  que foi classificada. E 
atualmente está em risco de fazer parte de uma outra lista que é o Patrimônio Mundial 
em Perigo, que não tem tanto prestígio. 

O Vale do Côa foi classificado em 1998, foi o processo de classificação mais 
rápido da história da UNESCO. Porque as gravuras foram descobertas em 1994, o que 
quer dizer que 4 anos depois se deu essa classificação. Foi o primeiro sítio arqueológico 
a ser classificado em Portugal. Portugal tem neste momento 15 sítios no Patrimônio 
Mundial, mas temos um único arqueológico. E também foi a zona de arte rupestre em 
sítio paleolítico que foi classificada e eu digo isso um pouco como uma provocação aqui 
aos nossos amigos espanhóis, porque  espero que em breve outros sítios espanhóis, 
como por exemplo, Sega Verde e Domingos Garcia possam fazer parte do Patrimônio 
Mundial porque merecem com certeza.  

 O Valcamónica, faço aqui uma pequena introdução provavelmente muitos de 
vocês já ouviram falar nisso, mas eu preferi enquadrar geograficamente  onde está o 
Valcamónica. Está ali assinalado, no meio dos Alpes Italianos. Não é indiferente essa 
localização, porque, primeiro, nós temos uma unidade cronológica estilística em alguns 
casos da arte rupestre de todo o Arco Alpino. Eu não vou falar nisso porque o tema da 
minha comunicação não é exatamente falar sobre cronologia, mais sobre o que se fez, 
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nos últimos anos, em Valcamónica. De qualquer maneira, eu queria vos mostrar o 
ambiente. Estamos nos Alpes, com montanhas muito elevadas, como o maciço da 
Concarena, que é aquela que vocês vêem ali, tem 2.600m (mais ou menos); mas a maior 
parte das gravuras na realidade fica entre os 400 e 1.000m  de altitude. 

Isso está relacionado um pouco com o suporte, com a própria rocha. O que vocês 
vêem ali a parte central da Valcamónica que é o Capo di Ponte onde se encontra a maior 
concentração da arte rupestre. No entanto existe na realidade, arte rupestre no 
Valcamónica ao longo de 70 km. Desde a parte mais norte nas Montanhas dos Alpes até 
ao lado d’Iseo.. 

Valcamónica é um vale glacial criado pelo gelo, durante milhares de anos e que 
fez este buraco. E  é, exatamente neste local que nós temos esta grande concentração da 
arte rupestre. 

As primeiras descobertas da Valcamónica, como acontece muitas vezes, não é 
muito clara, é óbvio que a população local conhecia. Até porque muitas das rochas estão 
mesmo no meio de aldeia, portanto, era impossível que as pessoas não as conhecessem, 
mas oficialmente a descoberta é atribuído ao geógrafo Gualtiero Laeng, em 1909. 
Vamos tentar caminhar, depois de100 anos da descoberta da Valcamónica. 

A característica fundamental da Valcamónica contradiz a figura que vos acabei 
de mostrar. São rochas na verdade, que são gravadas na vertical, quando 95% das 
figuras rupestres da Valcamónica é, na realidade, gravada na horizontal, em rochas 
horizontais. É que elas são realmente um monumento muito especial, muito particular 
do calcolítico. 

A rocha é o suporte como eu vos dizia, fundamental. Porque foi ela, sua enorme 
beleza, que provavelmente atraiu o homem pré-histórico. Porque parece quase água 
transformada em pedra, faz com que seja extremamente fácil gravar num certo sentido e 
que o resultado seja também esteticamente muito interessante, e tenho a impressão que 
isso teve, certa importância para o homem pré-histórico. 

A maior parte, portanto, das figuras que nós temos no Valcamónica, a maior 
parte são gravuras. Atualmente pensasse que existem cerca de 300mil figuras. Eu digo 
que pensasse porque há uma grande discussão do que é uma figura e não vale a pena 
aqui discutir esse assunto. Mas, por exemplo, essa discussão tem a ver com coisas como 
se o homem a cavalo são duas figuras ou só é uma?  E, portanto, essa discussão faz com 
que não seja muito preciso o número de figuras existentes na Valcamónica, mas 
estamos na ordem das centenas de milhares. E existem  algumas pinturas.  

É preciso dizer que a maior parte das gravuras provavelmente eram pintadas, e 
nós sabemos disso porque encontramos nas bases, em volta das rochas, o material que 
foi utilizado para as pintar. É claro que a pintura não sobreviveu. E, portanto, (não 
temos a facilidade da Serra da Capivara) ficamos só com as gravuras, as pinturas foram-
se. 

Existem duas técnicas fundamentais com que foram feitas as gravuras. Elas 
foram feitas com a técnica que chamamos de “picotado”, portanto com o instrumento 
pontiagudo fazendo percussões na rocha. Algumas vezes as pessoas pensam que elas 
são em relevo. Não, elas são simplesmente o resultado da técnica que é usada. Elas são 
profundas e não salientes. E muitas vezes é usada outra técnica chamada grafiti  
filiforme, quando a gravura é feita por traços riscados em vez de picotado. 

As duas técnicas são, às vezes, usadas em simultâneo.  
Como vocês vêem aqui, em diversos modos, uma técnica pode servir, por 

exemplo, de esboço, para se riscar primeiro. E depois, com um picotado, podem 
completar partes das figuras; como vocês vêem ali nos altos, nos capacetes, é a parte 
que são as plumas, digamos esses capacetes, está representada com essa técnica ou 
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muitas vezes aparecem como outras figuras, que estão próximas das figuras picotadas e 
que parecem fazer parte da mesma composição, embora tenham uma técnica 
completamente diferente. 

Temos 50 anos de investigação sistemática, mais ou menos, no Valcamónica. Só 
a partir realmente da 2ª Guerra Mundial é que se começou esse trabalho, entre as 
gerações que trabalharam na arte rupestre paleolítico na Europa; existe aquilo a 
chamada geração do Valcamónica, ou seja, quase todos ou muitos investigadores da arte 
rupestre passaram pela escola do Valcamónica. E, portanto, trabalharam lá. E os 50 anos 
de investigação sistemática deram seus frutos.   
E, portanto, temos hoje uma série enorme de figuras sendo localizadas, ao longo desse 
vale, que foram sendo descobertas e sendo também estudadas. Este mapa aqui que  eu 
poderia falar muito sobre ele. E , também, em relação ao que temos falado nos últimos 
dias porque a complexidade da gestão do Valcamónica é imensa.  Impossível, é dificil 
ter uma gestão pois  é dividido em dois Parque Nacionais e há um Parque Regional que 
tem um estatuto completamente diferente dos Parques Municipais. Imagine o que é, 
portanto coordenar toda essa gente. É um conflito quase permanente e as coisas, 
realmente, em partes não funcionam por que não existe um único grande Parque da 
Valcamónica, mas existem esses pequenos parques todos com funcionamento 
diferentes. Que muitas vezes em vez de estarem interligados, não estão, fazem 
competição entre si, em relação a turistas. É, portanto, uma péssima gestão. 
 Existe também um outro grupo de monumentos, que são as estátuas telas, que 
são pequenas rochas que foram decoradas e que são móveis, portanto uma parte delas 
foi retirada do local e encontram-se só em Museus. E, portanto, não estão no âmbito 
desta gestão que eu vos apresento aqui.  
 O esforço que foi feito nestes 50 anos, eu preciso dizer que realmente a 
Valcamónica nesse sentido foi uma escola, principalmente no que se diz a respeito às 
gravuras rupestres. Foi e eu vou fazer um levantamento total de tudo, absolutamente, 
mesmo aquilo que a gente não sabe o que é. 
 Portanto, hoje, cada rocha é desenhada, é arte-calcada, é levantada totalmente. 
Não são só as figuras mais bonitas ou as cenas mais interessantes, ou aquelas que as 
pessoas compreendem. Portanto, muitas vezes as rochas são muito complexas e muito 
desordenadas como vocês, por exemplo, vêem aqui. 
 Provavelmente nos livros são mostradas mostrar as figuras mais usadas e que 
são identificáveis. Mas queria que vocês me compreendessem que não é assim. Na 
verdade as figuras são todas desordenadas e aparecem dessa maneira na rocha. 
 Aqui são as cenas que normalmente nós apresentamos e que aparecem nos 
livros. A figura de homem típica da Valcamónica é o guerreiro. E vocês aqui têm uma 
grande seleção desses guerreiros. Muitas vezes são mais de estáticos, outras vezes são 
cheios de movimentos; existe toda uma grande variedade, por exemplo, de objetos que 
trazem nas mãos. Nesse sentido é muito cinética como na Serra da Capivara, é muito 
dinâmica e cheia de história. 
 Se vocês olharem ali para a parte da folha de cima, por exemplo, vêem esses 
dois que parecem que estão numa luta de boxe, não é. Um tanto diferente  em relação à 
outros tipos de arte que temos na Europa. 
 Mas não é só isso, a arte rupestre na Valcamónica tem uma variedade de cenas, 
exatamente como acontece no Vale do Côa. Embora muitas delas tenham tido ao longo 
dos anos uma interpretação que hoje é discutida. Por exemplo, essa cena aqui em cima é 
interpretada muitas vezes como uma cena de caça, e nós hoje sabemos que muitas das 
cenas de caça na verdade não são caças verdadeiras, são mais cenas de iniciação ritual. 
E não têm muito a ver com o ato de caçar para comer. 
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 Há cenas muito complexas, por exemplo, os duelos, os chamados: duelos. Que 
não são verdadeiras guerras, porque ninguém vai pra guerra atado ao pé um do outro 
para combater. Portanto, isso quer dizer que ali qualquer coisa que não está relacionada 
com a verdadeira guerra, mas talvez uma guerra simulada, um torneio, qualquer coisa 
desse tipo.  
 Têm muitos símbolos,  esse é o mais famoso relacionado ao labirinto. E tem 
também uma representação para a qual eu gostaria de chamar atenção, porque aparece 
pela primeira vez com muita evidência, realmente as classes sociais. Se você olhar para 
este cavalo, vêem um senhor que está lá em cima e outro que está a pegar no cavalo. 
Portanto aqui já dá para saber que a Europa já estava a entrar pelo mau caminho. 
 Existe também uma enorme quantidade de cenas que chamamos mitológicas. 
Porque, aparentemente, não correspondem à realidade, não é aquilo que acontece todos 
os dias, como esta por exemplo: Vêem um homem e seus braços se transformam em 
serpente; ou este que está a cavalgar um cervo, também não deveria ser uma coisa muito 
habitual; ou mesmo símbolos mais complexos, como uma divindade, o Deus Camuno, 
essa grande figura que é conhecida do ponto de vista arqueológico; ou até, como 
acontece na Capivara, cenas sexuais. Também temos uma grande variedade. 
 Do ponto de vista da cronologia existe uma grande variedade e realmente as 
figuras mais antigas são pertencentes ao Paleolítico Final ou talvez Arque paleolítico, 
essas grandes figuras de veados. Temos uma época Neolítica que não é muito segura,  
embora durante muito tempo tenha sido publicada como Neolítico. Nós hoje pensamos 
na verdade que o Neolítico no Valcamónica não é realmente Neolítico. E, realmente, a 
grande exuberância da arte rupestre da Valcamónica começa a partir do Calcolítico, ou 
seja, há 5.000 anos, com as chamadas composições monumentais.  
 O Calcolítico é uma época sobre a qual que eu queria falar durante horas. Porque 
é muito interessante, é muito ordenado. Porque o território começa a ser muito 
importante e isso se reflete na rocha, onde vocês vêem o solo, as linhas que são a água, 
os punhais, as armas, o homem que está a lavrar o campo. É completamente diferente, é 
uma época que depois não vai se repetir. Nesta ordem desaparece ou então entra-se no 
caos da competição.  
 Nesta época temos, felizmente, do ponto de vista arqueológico, a presença 
desses punhais que são um tipo de material perfeito, permite datar. Eu disse a pouco que 
não vou falar sobre datação e, portanto, não posso fazê-lo, não temos muito tempo para 
fazer isso. Mas queria vos dizer que uma das coisas mais importantes da Valcamónica  é 
que felizmente nós temos os objetos que permitem muitas vezes ter datações bastante 
claras. Não são datações diretas, mas são datações relativas, consistentes e importantes.  
 Temos representações femininas, vejam como exemplo esta aqui, ou esta que é 
um pouco mais difícil de ser entendida; mas que é um tear na vertical. Portanto, vemos 
que a partir disso, exatamente com acontece aqui na Capivara, nós podemos construir a 
vida das pessoas, nas suas facetas diferentes.  
 Chegasse ao ponto de ter coisas como estas, como o mapa de Bedolina, que é 
uma verdadeira cidade. Pelo menos num espaço territorial vocês vêem, tem os campos 
cultivados. Temos caminhos para ver, tem o riozinho, tem as pessoas, tem os animais e 
chega até a ter as casas. As casas com pessoas lá dentro, até a olhar. Portanto, é uma arte 
muito dinâmica cheia de história, mesmo mas nós não conseguimos compreender a 
maior parte dessas histórias. É por isso que talvez seja uma arte que muitas vezes é 
atrativa, as pessoas gostam de ir lá ver, porque conseguem reconhecer o que estão a ver.  
 Do ponto de vista cronológico, portanto em resumo muito breve nós temos a 
época do Proto-Camuno a mais antiga do Paleolítico até o Pós-Camuno. Os Camunos 
são os habitantes do Valcamónica, nós damos-lhes esse nome porque na verdade é 
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documento histórico. Os romanos escrevem que ai vivia e que conquistaram a região no 
ano XVI a.C. e, portanto esse é o termo que entre vírgulas nós utilizamos para fazer 
referências às populações pré-históricas. É claro que na época Paleolítica, 
provavelmente, eles não se chamavam de Camunos, mas esse é um termo que nós 
utilizamos.  
 Mas o que importa realmente é aquilo que eu queria vos falar era sobre a gestão 
desse imenso patrimônio. Já vos disse que muito complexo, que é dividido, portanto, é 
fragmentado entre muitas autoridades, muitos parques, muitos municípios, etc...etc. O 
patrimônio mundial na verdade, embora a gente fale sempre da Valcamónica como 
patrimônio mundial (área de proteção do patrimônio mundial) é exclusivamente o 
Parque Nacional de Naquane que é este que eu vou mostrar aqui. É também o parque da 
arte rupestre ao ar livre mais antigo do mundo, não sei se há um mais antigo, mas sei 
que foi constituído em1955. E, portanto, vai fazer agora 50 anos, é um dos mais antigos 
da arte rupestre ao ar livre, não sei se há outro. Mas com certeza não há grutas que 
foram classificadas e são mais antigas. 
 Esta é a entrada do Parque de Naquane, o que vocês vêem aqui são algumas das 
figuras presentes, o painel de ingressos e a preparação que foi feita no parque para os 
visitantes.  
 O grande problema que nós temos no Valcamónica é aquilo que eu vos disse das 
gravuras estarem na horizontal. Portanto é muito complicado mostrá-las ao público. 
Porque elas não aparecem na vertical e as pessoas não podem estar à frente delas, elas 
tem de olhar para baixo para os pés e em muitos casos tem de andar sobre as rochas, 
tem de caminhar para as ver. Portanto, isso foi um problema, é um problema muito 
grande. E durante muito tempo houve um grande debate se devia-se por as passarelas ou 
não, e onde é que elas deveriam ser postas. Em alguns casos como aqui na Grande 
Rocha de Naquane, que é uma rocha que tem mais de mil gravuras, em cerca de 40 
metros de comprimento, acabou-se por optar por isso. Porque o risco era demasiado, as 
pessoas queriam ir lá em cima, queriam ir ver. E, portanto, optou-se por fazer isso. E 
vocês têm aqui uma visão desta parte da grande rocha de Naquane. A zona do parque 
tem apenas 10 guardas, mas é completamente vedada, portanto há uma certa proteção; o 
que é absolutamente extraordinário é que todos os outros 70 km da Valcamónica não 
são vedados, não tem guardas, não tem nada e tem exatamente a mesma coisa. O 
problema de que vocês falam aqui, no Valcamónica é exatamente a mesma coisa.  
 Como é que uma coisa a dois metros da porta já não é protegida, já não tem 
guarda, já não se sabe o que lhe pode acontecer? Pronto, portanto estamos exatamente 
ao mesmo nível.  
 Vi o trabalho que é feito, e realmente Naquane é um parque de crianças num 
certo sentido. Os grandes visitadores, os visitantes de Naquane são escolas. Eu preciso 
dizer que o governo italiano nisso e a escola italiana é fantástica, não há praticamente 
nenhuma criança que atravessa a escola sem ir a Naquane uma vez; principalmente 
aqueles do norte da Itália, das cidades de Milão e Turim. E, portanto, o grande público é 
um público de crianças. Elas são acompanhadas por guias, embora se possa fazer visita 
sem guia. Mas, é claro que os professores preferem ter o acompanhamento do guia e 
este no momento da entrada faz um pequeno discurso: Vamos entrar neste sítio, é 
preciso não andar com pé no chão. 
 É discutível e eu, por exemplo, embora tenha participado na realização desses 
painéis, mas praticamente acho que são horríveis! Estão localizados ao pé da rocha, 
foram escolhidos temas em que se faz a representação da figura mais importante. E se 
faz um pequeno texto, em que se explica o seu significado, são bilíngües: são em 
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italiano e em inglês; o suporte, a maneira como são feitos eu não gosto muito; são 
resistentes estão ai há cerca de quase quinze anos.  
 Quais são problemas que nós temos e que são comuns a quase todo mundo? O 
principal, por mais incrível que pareça, está relacionado à água, não na sua forma 
líquida e sim na sua forma sólida, porque a Valcamónica é nos Alpes. Então um dos 
nossos grandes problemas é a infiltração da água que se transforma durante a noite em 
gelo que, portanto aumenta de volume e parte a rocha. Portanto, muitas das rochas têm 
essas fraturas que são provocadas exatamente por essa ação. É complicado, por 
exemplo,  solucionar o problema, porque em qualquer sítio que tu ponhas ela acaba por 
acontecer isso, acaba por congelar. É melhor que não houvesse essa água, pronto! Isso 
não é fácil, principalmente como eu vos disse as figuras são horizontais. 
 Outro problema comum são os liquens e os musgos. Vêem aqui uma rocha 
completamente gravada e completamente irreconhecível, não se consegue ver as 
gravuras porque está completamente coberta dessa película preta. E é preciso dizer que 
no Valcamónica, durante esses últimos anos,  muitas das rochas não as limpamos, 
deixamos assim. Escolhemos algumas rochas que limpamos e deixamos muitas delas 
nesse estado. Porque realmente nós não nos sentimos com capacidade suficiente ainda 
de atuar de forma que se tenha certeza que nosso trabalho atual não seja pior. E, 
portanto vocês vêem exemplos aqui do que acontece, quando muitas das figuras são 
danificadas, por esse motivo.  
 Estranhamente uma das coisas piores para a arte rupestre do Valcamónica é o 
homem; eu digo estranhamente, mas parece que é um problema comum. E esse homem 
muitas vezes aparece na forma mais extraordinária, é a forma do técnico arqueólogo ou 
do arquiteto. Que muitas vezes faz coisas como essas: essa é a grande rocha de 
Naquane, com a passarela, exatamente por causa disso, porque é obvio que as pessoas 
não podiam continuar a andar lá em cima. Mas é absolutamente excessivo fazer coisas 
como essas, não era talvez necessário. Porque nós não estamos em sítios como a 
Valtorta, estamos em sítios em que as rochas são relativamente inclinadas, e que bastava 
a pessoa estar recuada. E para poder conseguir vê-las não era preciso essa introdução 
para ir lá para cima. Chegou-se ao ponto de muitas vezes passarelas serem feitas de 
metal. 
 Esta é a primeira rocha pela qual tenho um grande amor, que é a primeira rocha 
que eu descobri. E ao ver isso eu fico triste, pois fizeram uma série de buracos. Estão a 
ver que isso era desnecessário; porque a terra está aqui e bastava recuar um bocadinho, 
10 centímetros dentro. E já não precisavas fazer isso, já não precisava fazer os buracos 
na rocha. Portanto existem esses problemas. 
 A fixação, por exemplo, muitas vezes é pouco cuidadosa, não é acompanhada 
por técnicos. Não sei se conseguem ver, mas  está toda riscada, porque ao porem essas 
partes eles não tiveram cuidado e fizeram, portanto, isso.  
 Esses descuidos, digamos que nos último anos em Valcamónica tem sido 
multiplicados em relação ao seu ambiente e então o problema torna-se muito grave. 
Portanto,  com a intervenção de obras absolutamente monstruosas como estas; esta 
ponte que está aqui, tudo isto é gravado. Esta ponte que não está concluída e não vai ser 
concluída, porque descobriram que passa em cima de Naquane que é Patrimônio 
Mundial. E, portanto não pode ser feita. E construíram e vai ficar ali sem saída,  é uma 
coisa absolutamente absurda.  
 E outros dos grandes horrores do Valcamónica é o fato de que a Valcamónica 
produz muita energia elétrica e ela tem que ser transportada, e são os postes de 
eletricidade. Esses postes de eletricidade muitas vezes são colocados em cima das 
próprias rochas com gravuras. O mapa de Bedolina está aqui em baixo, portanto, 
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puseram um poste de eletricidade exatamente em cima da rocha. Portanto, isso se 
resolvia simplesmente com melhor articulação entre as pessoas. Não é um problema 
gravíssimo, é simplesmente um problema de articulação.  
 Existe outro aspecto que não sei se é comum em relação a vocês, que para mim 
pelo menos é extraordinário, que é a falta de interesse da população em relação a isto. E 
isto está relacionado principalmente, por exemplo, com que nem chegam a ter orgulho 
que aquilo seja Patrimônio Mundial. E essa falta do orgulho do fato do Valcamónica ser 
classificada existe no próprio estado italiano.  
 Esta é a entrada do Parque Naquane vocês vêem em italiano, tem o escudo da 
República Italiana e não tem símbolo do Patrimônio Mundial, o que aliás era 
obrigatório até. Onde é que aparece o símbolo do Patrimônio Mundial? No início da 
cidade, da aldeiazinha de Capo de Ponta, que não é Patrimônio Mundial. Patrimônio 
Mundial é aqui em cima, na Montanha. 
 Portanto, disso vê-se como é que muitas vezes o fato de ser classificada uma 
zona  não é explicado às populações. Se elas não a compreendem na verdade, passam ao 
largo, não têm o mínimo interesse. O que isso conduziu? Isso conduziu a um certo 
desinteresse nos últimos anos no Valcamónica. 
 Aquele que é o primeiro sítio da arte rupestre, que foi classificado, na verdade, 
provavelmente é o que está em piores condições. Imaginem! Não tem ainda um museu, 
portanto, ao fim desses anos, não tem nenhuma estrutura que apresente às pessoas, na 
forma de centro didático, ou seja, lá o que for. Não existe, as pessoas vão, vêem as 
rochas, mas não lhes explicam nada. Se não tem um guia realmente não conseguem 
compreender. A maior parte dos sítios continua sem qualquer tipo de vigilância, nada, 
zero, absolutamente zero. E, portanto, isso faz com que haja um crescente vandalismo, e 
um estado que vai em breve colocar o Valcamónica na lista do Patrimônio Mundial em 
Perigo. 
 A maior parte das rochas estão em propriedades privadas, o que complica ainda 
mais a questão. E principalmente o Valcamónica que teve 150 mil visitantes, tem hoje 
60 mil. O que isso quer dizer? Uma gestão feita sem consultar as populações, sem 
trabalhar com as populações. Aquilo que era um sítio que tem todas as possibilidades de 
ser um grande sítio onde 150 mil visitantes não são demasiados; porque é muita rocha: 
2.500 rochas e há muitas zonas para serem visitadas facilmente. Portanto, pode absorver 
esse número, não é um número que põe em perigo, de maneira alguma, as gravuras. 
Mas hoje infelismente isso não acontece, portanto, aquele que é o primeiro monumento 
da arte rupestre ao ar livre classificado pela UNESCO está provavelmente numa das 
piores condições entre todos os sítios da arte rupestre. 
 E eu agora resolvi mudar, vou falar um pouquinho sobre o Vale do Côa. Vou 
tentar ser o mais veloz possível, na apresentação do contexto do Vale do Côa na arte 
rupestre de Portugal, que efetivamente não é muito conhecida, conhecem o Vale do 
Côa, mas não muito do que ai acontece.  
 Nós temos praticamente desde o século XVIII documentação da arte rupestre em 
Portugal e talvez uma das documentações mais antigas que se conhece, e seguramente 
uma das mais antigas publicadas, por termos uma publicação feita em 1734 em que 
aparece essa gravura com uns anjinhos a reproduzir exatamente um sítio, um abrigo 
pintado, que é o Caixão da Lapa. 
 Portanto, há uma tradição realmente longa disso tudo da arte rupestre ao longo 
desses anos.  Que se traduz numa série da distribuição daquilo que é hoje a Arte 
Rupestre em Portugal. Em 1953, quando foi feito o primeiro inventário da arte rupestre, 
haviam 109 localidades com arte rupestre. Elas são todas no norte, na zona onde eu 
moro; a maior parte delas eram cruzes e covinhas (que são estes buraquinhos feitos na 
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rocha). É por isso que, em 1991, nós decidimos criar um inventário total da arte 
rupestre. Nessa altura pensava que era uma coisa que eu ia concluir em dois anos ou 
três, que ia ser muito simples, que não ia ter trabalho nenhum, e não passamos desta 
zona praticamente. Portanto, tem muito ainda a ver. 
 Entretanto, aconteceu é que em 1995 nós já tínhamos 300 localidades, hoje 
temos cerca de 600 estações de arte rupestre. A maior parte da arte rupestre localiza-se 
nessas áreas. No norte em Trás-os-Montes (que é onde eu moro); aqui na zona atrás do 
Douro (que inclui o Côa); na parte central, embora a maior parte desta arte seja 
megalitismo e no Vale do Tejo. Principalmente nos últimos anos tem-se descoberto a 
arte rupestre nesta zona mais para o sul.  
 O motivo desta distribuição também é fácil de explicar por existirem mais  
rochas no norte do que no sul. E a arte rupestre precisa desse suporte. 
 Os primeiros sítios que foram estudados em Portugal foram os abrigos pintados. 
Este é Paulo Pinto, um dos primeiros abrigos, estudado em 1930. Eu coloquei um mapa 
para vocês terem uma idéia, a maior parte deles encontram-se na zona transmontana, 
embora haja aqui mais para o sul. A zona da Serra de Arronches foi, por exemplo, 
estudada em 1917, pelo ABARPAER. 
 Mas a maior parte da arte rupestre é realmente, arte rupestre ao ar livre; e ela é 
muito singela como nós dizemos em português, muito simples, não é espetacular. Ás 
vezes são figuras isoladas, como essa mão, ou então simples representações das tais 
covinhas, cruzes, não são espetaculares. E esse é um dos grandes problemas, porque é 
extremamente complicado muitas vezes produzir coisas que não tem grande atração e a 
maior parte das pessoas não entende o que é.  
 Existe em Portugal uma única gruta paleolítica, descoberta em 1963, foi 
descoberta no Alentejo, na parte mais ao sul. Porque Portugal não é um país que tem 
muitas grutas, portanto, isso é em parte uma explicação. E a gruta mais ocidental da 
zona franco-cantabrica está em Portugal, portanto. E é realmente interessante por muitos 
motivos porque repete do ponto de vista iconográfico, realmente, a temática habitual 
franco-cantabrica com os cavalos e outros animais.  
 Dessas cerca de 400 imagens, a maior parte delas são gravuras, embora haja 
algumas pinturas. Essa continua a ser um único vestígio de arte paleolítica que nós 
temos, portanto, em gruta em Portugal.  
 Nos anos 70 deu-se aquilo que eu acho uma revolução do ponto de vista da arte 
rupestre portuguesa, que é uma descoberta no Vale do Tejo. No Vale do Tejo é uma 
zona onde infelizmente começa a nossa tragédia, porque há uma sucessão entre 
barragens e gravuras. Todas as figuras que vocês vão ver aqui não existem, porque 
foram cobertas pela água dessa barragem, que é a barragem de Fratel. Isso aconteceu 
nos últimos anos da ditadura e, portanto na época não houve um mínimo de protesto, 
não se sabia de nada, quase nada aconteceu. O grupo de estudantes que trabalhou lá fez 
um trabalho excelente, porque com essas grandes dificuldades, conseguiu pelo menos 
decalcar. E decalcou algo entre vinte a trinta mil gravuras, são quarenta quilômetros 
completamente cobertos. E o problema vocês vêem, porque as gravuras não são só em 
vertical, mas são no próprio leito do rio. Não foi possível retira-las e leva-las para outro 
sítio, não é possível faziam parte do próprio rio.  
 O Tejo tem numerosas representações de animais, vocês vêem aqui alguns 
exemplos. Mas também tem representações de figuras humanas esquemáticas, que 
aparecem na arte rupestre esquemática pintada na Espanha. Portanto, não são 
extraordinárias deste ponto de vista enquadram-se exatamente nesse tipo de arte. 
 E, está hoje completamente submerso, nós não sabemos hoje o estado das 
gravuras; pensamos que provavelmente estão destruídas.  
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 Nos anos 80, outra grande revolução foi a descoberta deste cavalo: o Cavalo de 
Mazouco; é a primeira gravura no estilo paleolítico que foi descoberta na Europa. 
Realmente revolucionou completamente aquilo que era o mundo do paleolítico e da arte 
rupestre; que é o mundo das grutas, que se passava na escuridão e começou a passar cá 
para fora.  
 No primeiro momento claro quando o cavalo do Mazouco foi publicado, ele 
encontra-se aqui no Douro Internacional, não foi aceito como paleolítico, não é. Falava-
se na realidade como estilo paleolítico, parecia que tinha esse mesmo tipo de 
representação. Hoje é claro evidente, que se trata de um exemplo desse tipo da arte que 
agora passa a ser bastante comum, que é arte paleolítica ao ar livre.  
 E finalmente nos anos 90 dá-se aquele momento que é um dos mais importantes 
da investigação da arte rupestre em Portugal, que é o caso da descoberta das gravuras do 
Vale do Côa. O que aconteceu, é que numa zona muito árida, vocês vêem aqui, ao norte 
de Portugal, no nordeste praticamente transmontano,  estava a ser construída mais outra 
barragem. E durante o processo de estudo de impacto ambiental, depois da própria 
construção da barragem, foram identificadas algumas gravuras. O problema é que isso 
não foi dito, foi escondido e durante dois anos um único arqueólogo trabalhou na zona 
sem dizer nada a ninguém. Até que aquilo se transformou numa batata quente, como 
nós falamos em Portugal, e em novembro de 1994 foi tornado público, foi denunciado 
por nós a presença dessas gravuras e iniciou-se uma grande batalha para salvar as 
gravuras do Vale do Côa.. Essa batalha teve, por exemplo, protagonistas muito 
importantes: as crianças da zona de Foz Côa que aparecem. Que foram elas que criaram 
o slogan – As gravuras não sabem nadar! E participaram, portanto, desse movimento 
que teve uma participação muito limitada dos arqueólogos, não foram muitos. Mas, que  
contribuíram muito no pátio das escolas, nos meios de comunicação e entre a 
comunidade internacional. Se não tivesse sido a comunidade internacional, não teria 
sido possível.   
 Aqui está uma manifestação feita com estes tópicos a frente da zona de 
construção. Portanto, em novembro de 1995, finalmente, o governo português cedeu às 
pressões internacionais, e as pressões do movimento para salvaguarda da arte rupestre 
do Côa e parou com a construção da barragem.  
 O que vocês vêem aqui é a zona de construção da barragem. Ela devia ser assim: 
tinha 130 metros de altura e ia cobrir até a cota 210. 
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Parque Nacional Serra da Capivara : sítios rupestres e problemática 

 

Niéde Guidon 
 
“O Parque Nacional Serra da Capivara tem cento e trinta mil hectares mas, 
existem sítios que ficaram fora do Parque. Uma grande parte deles está fora 
do Parque, alguns estão na área que separa a Serra da Capivara da Serra das 
Confusões e a Serra das Confusões também tem sítios com a mesma 
tradição daqui. Têm a tradição daqui, têm uma diferente, quer dizer, a 
Tradição Nordeste tinha realmente uma amplitude extremamente 
importante. 
 Nós temos uma diferenciação grande dentro do Parque Nacional, a 
zona sul, a zona norte, o que nos levou a uma série de hipóteses e à 
proposta de uma classificação. Nestes últimos anos estamos trabalhando 
essencialmente tentando reconstruir a evolução do clima, da paisagem e, 
sobretudo do sistema de drenagem. Isto porque queremos tentar entender 
porque é que certas regiões têm, apesar de ser tradição Nordeste com 
aqueles mesmos temas, técnicas diferentes de apresentação, de desenho, de 
pintura e de cenografia. 
 O que nos possibilitou isso? Descobrir que, primeiro: essa região até 
cerca de nove mil anos atrás foi uma zona de clima tropical-úmido, a parte 
norte tinha uma floresta do tipo amazônico e a parte sul a mata-atlântica. 
Esse tipo de clima durou até cerca de nove mil anos atrás quando houve 
uma diminuição das chuvas, mas os rios continuavam a correr. Nas nossas 
escavações descobrimos inclusive, facas metálicas, portanto de origem 
européia, pousadas na margem, na rocha que seria a margem de um rio que 
corria no Vale da Pedra Furada, onde hoje só existe areia. Elas estavam a 
um metro e quarenta de profundidade e a datação indicou que a fogueira 
havia sido feita em  1.790 A.D.   

Os estudos que temos feito, inclusive escavações de sítios aonde as 
pinturas estão sendo cobertas pelos sedimentos em razão do assoreamento 
muito grande dos vales, têm nos permitido obter datações para esses 
depósitos de sedimentos que vão, em alguns casos, cobrindo as pinturas.  

Aqui é o limite, como vocês podem ver, esta é a zona que vai ligar à 
Serra das Confusões, que no plano inicial, que nós transmitimos ao 
Governo, estava junto com a Serra da Capivara, formando um único 
parque. Quer dizer, nós propusemos a criação de um parque que 
compreendia as duas serras porque os animais da Serra da Capivara, onde 
atualmente  temos a caatinga e onde falta água durante cerca de seis a oito 
meses por ano,  migravam para a Serra das Confusões e depois, quando 
chovia, voltavam para cá. Quando começamos as nossas pesquisas em toda 
esta área, da Serra Branca até a Serra das Confusões não vivia ninguém. 
Este é o Boqueirão Grande que é a zona de maior biodiversidade de todo o 
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Nordeste, que está fora dos dois parques, no qual existem hoje muitos 
caçadores e desmatamentos. 
 Isto aqui é uma doação que foi feita pelo Governo para uma firma do 
Ceará que desmatou e plantou caju; aqui nós temos também 
desmatamentos que foram posteriores à criação do Parque Nacional. Tudo 
isto aqui aconteceu justamente infringindo a lei federal porque foi a 
instalação de grandes monoculturas e aqui é um desmatamento para fazer 
um criadouro de gado, que nunca se realizou. Todos esses projetos 
financiados pela SUDENE, pelo Governo Federal. 
 O parque, está aqui. Ele tem essa parte que é o planalto, ele tem um 
sistema de drenagem extremamente grande que começa aqui, é a Serra 
Branca. Aqui nós temos o contato, entre essa serra que é uma formação do 
permiano-devoniano com a planície do São Francisco que é do pré-
cambriano. Esta planície foi ocupada muito rapidamente, quando da 
colonização, e, hoje, esse é o estado desse território. Este é o Rio Piauí, 
esse rio eu vi correndo até o início dos anos 80, hoje praticamente não corre 
mais. Só em certos anos quando há muita chuva. Nós temos uma 
concentração extremamente importante de sítios nesta parte aqui e em 
todos esses vales. Cada vale tem vários sítios, seja nesta margem, seja na 
outra margem, temos uma grande quantidade de sítios.  

Esses canyons desta região foram menos pesquisados porque nós 
estivemos lá logo no início de nossa pesquisa, por volta de 1973, 1975, mas 
à pé e é um lugar de difícil acesso. Nós abrimos essas estradas faz dois 
anos, mais ainda não tivemos tempo de visitar todos esses sistemas de vales 
desta região. Aqui nós temos a vista do planalto. Estamos no alto do 
planalto e aqui embaixo a planície do São Francisco. Aqui é o sítio da 
Pedra Furada e nesta fotografia, feita há alguns anos atrás, vocês podem 
ver, a área toda era desmatada e todos os anos os agricultores punham fogo 
para depois plantar. Inclusive, na Pedra Furada, o fogo uma vez subiu, 
felizmente nós estávamos escavando e pudemos parar o fogo antes que ele 
chegasse à parede pintada. Mas, nessa região, houve uma demora do 
IBAMA para efetuar a indenização dos proprietários, a Fundação, então, 
comprou todas essas terras e fez um grande processo de reflorestamento e 
hoje é uma região que está recuperada. 
 Aqui de novo vocês têm o alto, às vezes são quilômetros e 
quilômetros de rochas expostas, esse é o Vale da Serra Branca e lá do outro 
lado temos a outra margem. As duas margens, com uma grande quantidade 
de sítios e nós encontramos também sítios e ilhas que existiam no meio 
desse grande rio. Esta é a vista da caatinga por volta dos meses de junho, 
julho quando as folhas ficam vermelhas e amarelas e depois caem. Esta é 
uma visão de um desses canyons, aqui vocês podem ver o caminho e ao 
longo dele, até no fundo, temos encontrado sítios. Aqui a beleza das flores, 
a caatinga tem flores belíssimas; os animais, esse é o tatu que é um dos 
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animais mais caçado e que é um animal extremamente importante para o 
equilíbrio porque ele come cupins e formigas. Aqui temos os sítios do 
Parque Nacional, mas realmente cada bolinha dessas representa cerca de 
dez sítios; depois vocês têm os sítios que cadastramos fora do Parque.  

Esta região aqui tinha uma grande quantidade de sítios, com pinturas, 
gravuras e nas escavações encontramos sempre  sepulturas. Inclusive, um 
sítio que ainda não teve sua escavação terminada, começamos em 2003 e já 
encontramos vinte e cinco sepulturas. São sítios preciosos para a 
arqueologia brasileira. Infelizmente eles estão numa zona de calcário, e 
durante uns vinte anos esse calcário foi explorado ilegalmente para fazer 
cal. Quebravam o calcário, punham em fornos, cortavam muita madeira, o 
que causou um grande desmatamento, para queimar esse calcário. O 
interessante é que o calcário é mármore negro; todos conhecem o preço do 
mármore negro. Queimam madeira de lei que também é de alto valor e 
produzem a cal que é um produto de baixíssimo valor. O problema 
principal se deu cerca de cinco anos atrás, quando alguém encontrou um 
fornecedor de dinamite. O trabalho que era feito à mão (um trabalho que 
era feito em regime de escravidão, porque só ganhavam a comida), passou 
a ser feito com a dinamite. Daí, então, é que o problema se colocou porque 
eu havia sempre tentado parar esse trabalho sem ter conseguido. Eu tinha 
feito um entendimento com os trabalhadores de que eles não iriam queimar 
as figuras e, durante cerca de uns dez anos, respeitaram as figuras. Mas, 
depois, com a dinamite, eles não tinham nenhum controle da explosão e 
muitos sítios foram destruídos e muitos trabalhadores perderam a mão, 
perderam o braço. Então, nós conseguimos, com o apoio do IBAMA e do 
IPHAN, que a Procuradoria da República viesse até aqui, visse a situação, 
os fiscais do Ministério do Trabalho vieram e essa exploração foi suspensa. 
Entretanto, a cada semana, a cada quinze dias, temos que dar uma passada 
por lá porque tem sempre alguém que está lá no fundo, escondido, tentando 
de novo retomar essa exploração. 

 Aqui vocês vêem novamente a paisagem da cuesta e a planície. Este 
é um grande sítio, ele tem pinturas e  é utilizado até hoje como um lugar de 
procissões, colocam velas, então, aqui temos um problema grande com o 
uso antrópico atual do sítio. Essencialmente os sítios estão na região do 
arenito, são arenitos finos, médios com algumas camadas de conglomerado 
e de siltito. Vocês vêem, as pinturas estão aqui e uma grande parte dos 
sítios está lá no alto, neles não existe sedimento. Então, não se pode 
escavar. Mas, em muitos, encontramos fogueiras com o material lítico 
lascado ao lado. Nesses estreitos canyons também existem sítios. Essa é 
uma entrada para uma das cavernas que existe no calcário. Vocês vêem, o 
problema que temos com o arenito daqui é o mesmo que acontece também 
no Seridó, com a agravação da seca resultante dos desmatamentos e do 
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fogo. A região já tem um clima irregular. Temos meses de extrema secura. 
O ar não tem nenhuma umidade e isso faz com que os sais de composição 
da rocha venham para superfície e a superfície começa a se degradar. 

 Quando chegamos aqui entre 1970 e 1979, muitos dos abrigos 
serviam de casa às pessoas. Eu encontrei pessoas morando aí. Faziam uma 
parede de pau-a-pique e plantavam mandioca, tinham fornos também para 
torrar a farinha de mandioca e o resultado é que muitos desses sítios estão 
com as pinturas completamente cobertas pela fuligem. Em alguns é 
somente o barro, mas, a maior parte, deles perto do fogão ou do forno, as 
pinturas estão cobertas de fuligem. Aqui temos a equipe que a professora 
Conceição Lage formou, uma equipe de conservação, fazendo o trabalho de 
limpeza neste painel, que é o mesmo deste grande pôster. Esse sítio está no 
calcário e estas pinturas estavam cobertas por calcita. Essa calcita cobria 
também a grande figura antropomorfa que vocês vêem aqui. Todo painel 
estava coberto por calcita. O professor Watanabe da USP em 1.999, tomou 
uma amostra de calcita e obteve uma datação para essas figuras entre trinta 
e cinco e quarenta mil anos. O professor Watanabe deve estar aqui dentro 
de um ou dois dias e ele vai apresentar uma datação que ele fez de outra 
figura, coberta também por calcita que foi descoberta em 2.002. Nesses 
sítios calcários, a escavação, permite encontrar restos não somente do 
homem pré-histórico, mas da mega-fauna. A mega-fauna era extremamente 
importante e diversificada. Esta é uma preguiça gigante, o esqueleto 
completo dela foi encontrado neste local onde havia, na época, uma 
passagem violenta de água. Provavelmente ela foi morta aí ou então ela 
caiu e se afogou e o esqueleto completo ficou. Aqui está o crânio, é uma 
espécie nova que foi descrita pelo Prof. Claude Guerin de Lyon.  

  Encontramos, nos anos de 2.000 e 2.003, uma série de sítios de ar 
livre que são oficinas de lascamento, perto de passagens violentas de água 
que até nove mil anos atrás eram cataratas e essa passagem de água fez 
aflorar algumas rochas, blocos de rochas de alta qualidade para o 
lascamento. Então, os homens pré-históricos iam buscar matéria-prima e 
lascavam aí. Aqui vocês podem ver uma lasca ou outra, um fragmento que 
foi encontrado nesse tipo de solo que é o típico solo de um regato.  

  É uma escavação, essa escavação é na Toca do Morcego, esse sítio 
está no lado norte do parque, há figuras humanas de quase três metros de 
comprimento. É interessante, porque além da pintura, temos também  
gravuras e, inclusive, uma grande quantidade de pés gravados. Esta peça, 
que está aqui em cima, foi encontrada na parte baixa do vale, na frente do 
sítio. Ela foi encontrada desta maneira, com este pedaço de arenito em cima 
dela pode-se ver claramente que foi o instrumento utilizado para fazer as 
gravuras. Já encontramos, em diversos sítios, nas escavações, instrumentos 
que mostram ter sido utilizados, alguns para picotear, outros para raspar e 
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sua parte ativa entra perfeitamente na gravura que está logo ali, acima dele. 
Isso é extremamente importante porque se pode pensar que foram outros 
tipos de instrumentos que foram utilizados para polir ou para qualquer 
outro tipo de ação, mas não. Foi feita uma gravura com o instrumento que 
ficou ali. É interessante porque você tem o cervídeo e depois um ser 
humano que parece pegar no cervídeo, mas esse ser humano é diferente 
tanto na cor, quanto na técnica, deve se tratar de uma superposição e, aqui, 
todas estas figuras, são gravuras.  

De novo temos a Toca do Morcego com estas figuras que são todas 
típicas da Tradição Nordeste, que é uma tradição caracterizada pela ação e 
por contar, como dizia a Profa. Gabriela, histórias em quadrinhos. 

 É muito comum essa posição e essa relação de um indivíduo de 
frente com outro que está de costas. Temos duas cenas emblemáticas. Uma 
onde um personagem está de costas para o outro e outras, onde um está de 
frente e outro está de perfil. Aqui temos a equipe da conservação, 
trabalhando em um sítio, limpando a parede desse sítio. Durante as 
escavações, temos encontrado uma grande quantidade de placas e blocos 
pintados que caíram. Esse aqui caiu, antes estavam neste local da parede, 
eu cheguei a ver essas pinturas nessa posição e o incêndio que houve nos 
anos oitenta fez com que a parede explodisse. Durante as escavações, 
recolhemos as placas com pinturas, as que puderam ser colocadas em seu 
antigo lugar na parede, foram coladas e as outras ficaram no próprio sítio. 
Este é o tipo de proteção que fizemos em um sítio, onde o incêndio acabou 
com as árvores grandes que havia na frente da parede pintada e deve ter 
feito explodir parte da parede, pois esse sítio tinha pinturas que, quando eu 
vi pela primeira vez, em 1975, pareciam ter sido feitas na véspera. No ano 
2.000, essas pinturas estavam num estado lamentável por causa da umidade 
e da formação de liquens em cima das figuras.  A única maneira de parar a 
caída de água, foi fazer este telhado em cima, aqui perfeitamente colado, de 
maneira a que não possa passar água de maneira nenhuma.    

  Este é um sítio que tem capivaras desenhadas somente por um traço, 
extremamente sofisticadas. Ele sofreu muito também por causa de um 
incêndio. Vocês podem ver aqui, esse pedaço foi encontrado no chão, 
vários pedaços foram recolocados. As cenas que sugerem disputas, sempre 
com o propulsor. nunca arco e flecha. Esta frisa de veados fica num sítio 
cujo acesso é extremamente difícil, hoje já se pode chegar lá de carro, mas 
a estrada é muito ruim. É uma manifestação fantástica da capacidade 
técnica desses povos. Aqui o contorno não se fecha e, simplesmente, com 
alguns traços desenharam perfeitamente esses veados. Mais figuras 
humanas com braços para cima. Figuras de corpo arredondado, desenhado 
por círculos concêntricos. O típico movimento da Tradição Nordeste, 
muitas vezes, os veados são representados em plena, corrida olhando para 
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trás. Cenas de sexo. Existem cenas de sexo entre duas pessoas e uma 
terceira que olha e põe a mão no ombro de uma delas e existem cenas de 
sexo coletivo. 

Temos diversas datações para a Tradição Nordeste, mas sempre de 
pedaços de parede encontrados no sedimento e datados pelo carvão da 
camada. Mas esta data é do momento em que o bloco caiu, mas não 
exatamente de quando a pintura foi realizada. A única data que temos para 
a própria figura, é dessa figura daqui que tem a calcita por cima.  

A capivara não existe mais aqui, é um animal que precisa de muita 
água e ela deve ter desaparecido com a chegada do colonizador branco. 
Mas, existem muitas capivaras representadas. Essa é uma fileira delas e tem 
uma outra aqui embaixo.  

Temos pinturas que são feitas sobre os seixos do conglomerado, 
criando, inclusive, cenas utilizando esse suporte. Antigamente, quando eu 
via um sítio com a parede de conglomerado, eu nem ia olhar, porque, para 
mim, não existiam pinturas no conglomerado. Foi há pouco tempo que  
vimos que em alguns sítios o conglomerado foram utilizados.  

Aqui temos as pinturas e algumas coisas mais modernas. Esse sítio é 
um sítio que, infelizmente, está fora do Parque Nacional, é um sítio 
absolutamente extraordinário com figuras que só existem nele. Não existem 
em outros locais. Estas marcas aqui foram feitas pelos caçadores, atirando. 
Este sítio pertencia a um fazendeiro daqui e nós tínhamos também um 
acordo com o empregado dele para que não deixasse ninguém ir escrever 
no sítio, porque uma vez apareceram nomes de um grupo do Rio de Janeiro 
que foi lá visitar, nós limpamos e a partir daí ele não deixou mais ninguém 
entrar. Infelizmente esse proprietário vendeu essa fazenda para o INCRA e 
agora nós temos lá muitas pessoas que se instalaram e nós não temos mais 
aquela pessoa que cuidava do sítio rupestre.  

A Fundação visa promover o desenvolvimento econômico e social da 
região, através do turismo e através da implantação de um centro de 
pesquisas e um museu. Porque nos pareceu que seria extremamente injusto 
tirar daqui tudo aquilo que os homens pré-históricos criaram aqui para levar 
para o Rio, para São Paulo para Brasília. Então, nós estamos procurando 
transformar esta região, inclusive, criando uma estrutura acadêmica de 
maneira a poder trazer professores para cá, formar a juventude local porque 
são eles que devem continuar o trabalho. 

 Aqui é uma vista aérea de uma das nossas escolas, esse terreno aqui 
foi doado pelo vizinho, ele punha fogo todos os anos. Esta vista foi tomada 
durante a construção, vocês então, vejam o estado da caatinga 
completamente degradada, essa escola tem as salas de aula, o refeitório, 
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cozinha e também as dependências para as crianças que ficavam lá de 
segunda a sexta-feira.  
  Estas são as crianças do grupo Pró-Arte FUMDHAM. Hoje não 
podemos mais manter as escolas, mas graças ao esforço de alguns dos 
professores estamos continuando com a parte artística. Hoje as crianças têm 
o currículo normal nas escolas da Prefeitura. Mas, no Pró-Arte 
FUMDHAM eles têm aulas de dança, música, desenho.  

Essa é a cerâmica que, com o apoio do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, nós criamos aqui. Trouxemos professores e fizemos 
então, uma oficina de cerâmica, aonde as crianças vão também para 
aprender a trabalhar a argila e fazer aquilo que elas gostam de fazer que é 
um vaqueiro no seu jegue.  

A Pedra Furada durante o festival que foi realizado lá. Na Pedra 
Furada construímos um palco no ano de 1.999, quando Fernando Henrique 
Cardoso veio abrir as festividades dos Quinhentos Anos da descoberta aqui 
no Parque Nacional. Construímos o palco e nos pareceu que seria pena 
deixa-lo sem utilização. Criamos, então, o Festival Serra da Capivara que 
aconteceu em setembro de 2003 e que vai se repetir este ano.  

Muito obrigada.”    
 

 
IMAGENS DA APRESENTAÇÃO : 
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ARTE LEVANTINO Y TERRITORIO EN LA ESPAÑA MEDITERRÁNEA 
 
Pilar Utrilla∗ y Manuel Martínez-Bea∗∗ 
 
 
1- Arte levantino clásico y arte esquemático. ¿un conflicto territorial? 
 
Bajo el título general de arte levantino se conocen varios estilos artísticos, 
probablemente contemporáneos, que aparecen pintados en abrigos rocosos a la 
luz del día en la zona este de la Península. Se trata de un arte mediterráneo, 
localizado entre Tarragona y Murcia con ramificaciones hacia el interior (Lérida, 
Huesca, Teruel, Cuenca, Albacete, Jaen), que no encontramos en zonas atlánticas 
y que en Andalucía queda arrinconado por el estilo "esquemático", distribuído 
también por algunas zonas del interior de la Península.  
En la España Levantina conviven 3 tipos de estilos artísticos: el 
macroesquemático, típico de Alicante, caracterizado por grandes figuras de 
orantes rodeados de trazos curvilíneos; el esquemático, de pequeño tamaño pero 
con rasgos y temas similares al anterior y el levantino clásico. Los antiguos 
términos utilizados para definir los tipos humanos de este estilo (cestosomáticos, 
paquípodos y nematomorfos) definen respectivamente los actuales tipos 
longilíneos, los achaparrados de gruesas pantorrillas y los filiformes o lineares, 
figuras con cuerpo en hilo de alambre. 
Estas pinturas, y en los tres estilos, aparecen frecuentemente colgadas en paredes 
verticales a las que hay que llegar en ocasiones mediante sofisticados sistemas de 
escalada. Éstos nos han quedado reflejados en algunas figuras del arte rupestre. 
Así en el abrigo de los Trepadores de Alacón (Teruel) aparece un hombre 
trepando por una especie de árbol, o en la Araña de Bicorp (Valencia) está 
recolectando la miel ayudado de escalas y provisto de cestos y mochilas a la 
espalda. 
El tema de la elección del emplazamiento de los abrigos pintados requiere un 
comentario aparte. Los descubrimientos recientes en el río Vero (Huesca) y en el 
Martín (Teruel) han abierto la hipótesis de que podría existir una comarcalización, 
una delimitación del entorno geográfico, marcando el hombre prehistórico  
mediante los paneles pintados un territorio social, económico o sagrado. Es 
frecuente también encontrar ermitas sacralizando lugares próximos a las pinturas, 
como si hubiera existido continuidad de ritos al estilo de las 7 pirámides de 
Cholula que culminan con la iglesia cristiana en el cima. 
La elección del emplazamiento de las pinturas marca una serie de elementos 
geográficos: por ejemplo la entrada y salida de los congostos ; la confluencia  de 
dos barrancos; las surgencias de agua o algunos accidentes singulares como 
cascadas, peñas singulares o arcos naturales tallados en la roca, al estilo de Pedra 
Furada1.  
                                                 
∗ Dpto. Ciencias de la Antigüedad. Área de Prehistoria. Universidad de Zaragoza. C/ Pedro 
Cerbuna, 12. 50.009 Zaragoza.  utrilla@unizar.es    
∗∗ Dpto. Ciencias de la Antigüedad. Área de Prehistoria. Universidad de Zaragoza. C/ Pedro 
Cerbuna, 12. 50.009 Zaragoza. manumbea@unizar.es 
1 Así en el Vero resulta espectacular la ubicación de los abrigos colgados de Mallata o Lecina; o en 
Muriecho, desde donde se hace visible el gran arco del portal de Cunarda. En el Esera las pinturas 
de Remosillo, en el Congosto de Olvena, se alzan en altísimas paredes verticales de escalada. En 
Obón, en la Coquinera, se amplifica con mayor intensidad el murmullo del agua del río que corre 
al pie de las pinturas; en Barranco Hondo o la Vacada de Castellote encontramos anfiteatros 
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Estas reflexiones acerca del emplazamiento de los distintos estilos artísticos nos 
llevan a plantear el tema de su interpretación como posibles marcadores 
territoriales. Según la clásica teoría de Rafael Llavori (1988-89), el arte Levantino 
se originaría como resultado de un conflicto insostenible de competencias 
territoriales, económicas y socioculturales, entre dos modos de producción 
opuestos, definidos respectivamente por los grupos de cazadores recolectores de 
filiación epipaleolítica por una parte y las comunidades productoras de alimentos 
por otra. En teoría, los neolíticos, que se habrían implantado en el Este de la 
Península, obtendrían sus tierras cultivables previa quema de los bosques que 
rodean al asentamiento produciendo un paisaje de estepa en torno a la cueva, 
agravado por el pastoreo de ovejas y de cabras.  
En consecuencia, los patrones de caza de las poblaciones epipaleolíticas que 
depredan sobre especies de bosque quedarían privadas de su principal recurso 
alimenticio, el bosque mixto mediterráneo, el cual estaba soportando las especies 
animales que caza (ciervo, corzo y jabalí) y las vegetales que recolecta.  
Se plantearía así un conflicto territorial, ya que las bandas de cazadores 
recolectores necesitarían un amplio territorio de explotación anual y estacional 
para asegurar su subsistencia, territorio que cada día se vería más coartado por las 
necesidades continuas de tierras de cultivo para la comunidad neolítica.  
De este modo, según esta teoría (una más de las que cabe aplicar al arte 
postpaleolítico) las pinturas rupestres pasarían  a delimitar un espacio concreto de 
los cazadores del epipaleolítico geométrico, en oposición a la zona ocupada por 
los grupos neolíticos. Esta sería la razón por la que ambos grupos estarían 
interesados en "marcar territorio", acotando los mejores lugares de caza 
(barrancos de posición estratégica) o tomando posesión con sus dioses de las 
fuentes del agua.  
Ahora bien ¿a quién correspondería cada uno de los estilos artísticos citados? La 
opinión tradicional, al menos la que mejor casa con el modelo aragonés, es que el 
arte levantino con sus escenas de caza correspondería a los últimos cazadores del 
Epipaleolítico geométrico (ya en cronología neolítica pues coexisten con ellos)2 
mientras que el arte esquemático (y en Alicante el macroesquemático) habría que 
atribuirlo a la población neolítica, según corroboran elementos del arte mueble 
bien datados cultural y cronológicamente. Nos referimos a las cerámicas cardiales 
de la cova del Or con motivos del arte macroesquemático (orantes) y esquemático 
(animales) o a los cantos pintados de la cueva de Chaves para algunos motivos 
geométricos del arte esquemático (cruces, esteliformes). 
 

                                                                                                                                     
naturales donde escuchar un potente eco. En el arte esquemático el abrigo de los Estrechos de 
Albalate aparece pintado en un voladizo en extraplomo a 60 m. del suelo, requiriendo complejas 
técnicas de escalada para llegar a él. En el arte macroesquemático alicantino las grandes figuras se 
han representado en lugares de un fuerte componente escénico, con la intención de ser visualizadas 
a una cierta distancia. 
2 No todos son partidarios de esta cronología. Recientemente Molina, García Puchol y García 
Robles (2003) proponen desvincular el fenómeno levantino del horizonte neolítico antiguo, y 
aceptar una cronología más reciente para este arte, es decir, un Neolítico avanzado como mínimo. 
En el extremo opuesto estarían todos los defensores de la cronología epipaleolítica del arte 
levantino, ya sea en todos sus estilos, ya sólo en los momentos iniciales, con una prolongación en 
el Neolítico. A los clásicos Hernández Pacheco, Almagro, Ripoll o Beltrán que defendieron la 
cronología mesolítica  con una perduración neolítica  en las fases finales, siguen hoy V. Baldellou 
(1994), C. Olaría  (1999) y, sobre todo, por su buena carga documental, Anna Alonso 
(Alonso,1999; Alonso y Grimal, 1994) . 
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2.-El dualismo cultural: ¿neolítico “puros” de procedencia exterior frente a 
neolíticos “indígenas” de tradición epipaleolítica?  
 
La escuela valenciana es la que acuñaría el concepto de dualismo cultural, 
caracterizado por grupos culturalmente neolíticos plenos dentro de una corriente 
cultural de cerámicas impresas y grupos epipaleolíticos que mantienen una 
economía caza-recolectora  que interactúan en un territorio para el que se 
observan diversas estrategias de ocupación y explotación (Hernández 2000: 139), 
que culminaría con la adopción y/o adaptación de estos últimos a las formas de 
vida y de producción neolíticas. Este mismo modelo parece refrendarse en el 
proceso de neolitización en Aragón (Baldellou 1994; Baldellou y Utrilla 1999; 
Utrilla y Calvo 1999). 
Ahora bien, existe una discusión acerca de la interpretación del bimorfismo 
cultural del Neolítico planteándose el problema de la entidad de los llamados 
neolíticos "puros" frente a los "aculturados". La discusión radica en saber si las 
diferencias responden a una especialización distinta del yacimiento (hábitat 
permanente con recolección de vegetales y su tratamiento en los yacimientos 
“puros”,  frente a una funcionalidad como lugares de caza y preparación de las 
piezas en los aculturados), tratándose siempre del mismo grupo humano que porta 
diferente instrumental según la tarea a realizar, o si, al contrario, como quiere la 
escuela valenciana, se trata de culturas ciertamente diferentes con posibilidades, 
técnicas y necesidades distintas3.  
En nuestra opinión, el modelo dual es el que mejor explica las diferencias 
existentes a nivel cultural y artístico entre el Grupo de las Sierras Exteriores del 
Prepirineo (cuenca del Cinca-Segre) y el núcleo del Bajo Aragón (ríos Martín, 
Guadalpe y Matarraña). El neolítico “puro” del Alto Aragón estaría representado 
por cuevas tan importantes como Chaves y Olvena, junto otras cuevas menos 
conocidas como las Brujas de Juseu, la Puyascada, el Forcón, las Campanas o la 
Miranda, acompañadas algunos abrigos como Forcas II (en su nivel VIII) y de 
poblados de superficie en las zonas llanas, como Fornillos o El Torrollón de 
Gabarda , éste  con brazaletes de piedra y cerámicas que combinan impresión e 
incisión.  
En el extremo opuesto se halla el grupo del Bajo Aragón, en particular los valles 
del Matarraña y Guadalope, que sería un ejemplo claro de neolíticos de tradición 
epipaleolítica, y que se caracterizan por la presencia de abundantes geométricos 
realizados por la técnica de microburil, una economía  exclusivamente cazadora-
recolectora, escasas cerámicas cardiales y ausencia de elementos de lujo, a 

                                                 
3 El tratamiento de este tema se planteó en 1992 en el Congreso "Aragón/Litoral Mediterráneo”, 
en el que Barandiarán y Cava reflexionaron sobre la funcionalidad y especialización de los 
yacimientos bajoaragoneses (supuestos aculturados) en comparación con los clásicos valencianos 
(definidos como “puros”), reflexión ampliada en el año 2000 en la revista SPAL. En paralelo, y 
desde la óptica valenciana, será desarrollado en el mismo Congreso el modelo dual, ya sea por 
Joan Bernabeu y Bernat Martí (1992) desde una visión global, ya desde el punto de vista de la 
industria lítica por Juan-Cabanilles (1992). Todos ellos aplicaron el modelo de "dualidad cultural" 
que se ha desarrollado en artículos posteriores (Martí y Juan Cabanilles 1999; Bernabeu 1999, 
2002). Recientemente investigadores procedentes de la escuela valenciana parecen desvincularse 
de la tradición local y se alinean con Barandiarán y Cava ya que oponen al modelo dual la 
hipótesis funcional que hace responsable del cambio económico y tecnológico a una única 
tradición cultural, y que explicaría las divergencias por distintas orientaciones funcionales (Molina 
et alii, 2003). 
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excepción de las clásicas Collumbellae  rusticae perforadas, colgantes de 
arraigada tradición epipaleolítica. 
  
Estas dos zonas y estos dos modelos de implantación neolítica podrían tener su 
reflejo en al arte rupestre dominante en cada unos de estos dos territorios, donde 
los temas representados muestran claramente dos sistemas económicos de 
subsistencia: por un lado los arqueros, los recolectores de frutos y miel, las 
escenas de caza del estilo levantino clásico, estarían relacionados con una 
economía de tipo epipaleolítico, de cazadores-recolectores; y por otro, las escenas 
agrícolas y ganaderas del estilo seminaturalista y esquemático, nos llevarían a una 
economía neolítica, acorde con la mayoría de los temas mágico religioso cuyos 
símbolos encajan mejor con la religiosidad neolítica (serpientes, ancoriformes, 
pierniabiertos, orantes, dioses radiados que cabalgan sobre bóvidos, captura ritual 
del ciervo vivo ...).  
El primero se manifiesta bajo estilos seminaturalistas y esquemáticos y presenta 
su foco principal en las Sierras Exteriores Oscenses (valles del Vero y del Ésera) 
con su continuidad natural en la comarca de la Noguera, ya en la provincia de 
Lérida, la cual forma parte de idéntico territorio cultural (Utrilla 2005). 
El segundo, en cambio, se plasma en los estilos levantinos clásicos, centrándose 
en la zona del Bajo Aragón, ya sea en su parte oriental, en el Matarraña-Alto 
Guadalope, donde es casi exclusivo, ya sea más al interior, en el río Martín donde 
comparte territorio con algunos ejemplos del arte esquemático (la Coquinera de 
Obón o los Estrechos de Albalate). 
 
Mapa 1: El modelo dual en Aragón. Grupo I: núcleo del Alto Aragón donde dominan los abrigos 
con arte esquemático y los yacimientos del “neolítico puro”; Grupo II: núcleo del Bajo Aragón 
donde dominan los abrigos levantinos y los yacimientos del Neolítico aculturado; Grupo III: 
núcleo de Albarracín con un solo yacimiento (Doña Clotilde, neolítico con segmentos de doble 
bisel) al pie de pinturas subesquemáticas. 
 
Por tanto, estaríamos en presencia de un arte narrativo de pueblos cazadores 
atribuido a los neolíticos aculturados frente a un arte simbólico, mágico-religioso, 
de neolíticos agricultores “puros”, cuyas diferencias en Aragón serían las que se 
apuntan en el siguiente cuadro. 
 

 Neolíticos “puros” “Aculturados” 
Ubicación Alto Aragón (Vero/Ésera) Bajo Aragón  

Tipo de hábitat Cueva, hábitat permanente 
Abrigo, ¿hábitat 

temporal? 

Cultura subyacente 
No (yacimientos de nueva 

planta) 
Epipaleolítico 
geométrico 

Economía Ganadería, agricultura Caza, recolección 
Fauna Doméstica + salvaje Sólo salvaje 

Cerámica Abundante Escasa 
Geométricos 
dominantes 

Segmentos doble bisel Triángulos doble bisel 

Microburiles No (escasos o dudosos) Sí (abundantes) 
Taladros de larga 

punta 
Sí No (sólo perforadores 

Hojas con pátina 
lustral 

Sí No 
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Cucharas, espátulas Sí No 
Adornos personales Brazaletes, ¿diademas? Sólo conchas perforadas 

Estructuras “Silos” en cubeta, hogares Hogares elementales 
Arte mueble Cantos pintados en rojo Plaqueta incisa de Forcas 
Arte parietal 
dominante 

Subnaturalista/esquemático Levantino clásico 

Temas del arte Simbólicos Cinegéticos  
 
Sin embargo, hay una nueva corriente entre los investigadores valencianos que 
aboga por un “rejuvenecimiento” de la cronología del arte levantino, que, de 
aceptarse, llevaría a plantear los posibles conflictos territoriales a una época más 
avanzada del Neolítico. Entre ellos hay que citar  a Fairén y Guilabert (2002-
2003) quienes, proponen una primera fase (Neolítico IA, cardial) donde se 
situaría el arte macroesquemático, exponente de rituales de agregación social o 
religiosa y resultante de un incremento de la complejidad ceremonial de 
comienzos del Neolítico, añadiendo tímidamente a esta fase algunos motivos 
esquemáticos. Sólo en una segunda fase, posterior al arte macroesquemático, 
colocan la representación simultánea de arte esquemático y arte levantino, esta 
vez en abrigos destinados al control visual del territorio, el movimiento y los 
puntos de paso. Es en este momento cuando para ellos el arte rupestre puede 
leerse en términos de una progresiva territorialización de estos grupos (Fairén y 
Guilabert 2002-2003: 20).  
En la misma línea parece pronunciarse Bernat Martí (2003: 73) quien no duda en 
atribuir a la segunda mitad del sexto milenio la realización del arte levantino, 
plasmando en las paredes las actividades más sobresalientes, las de mayor 
relevancia, como la caza o los enfrentamientos entre grupos humanos rivales con 
un considerable número de participantes (cueva del Civil, por ejemplo, donde 
aparecen hasta 50 individuos). Para Martí habría que atribuir al arte levantino un 
menor contenido narrativo del que se suponía y un mayor contenido simbólico, 
quizá religioso, que describiría su “modo de vida ideal” y que pudo servir como 
indicador territorial, señal de paso , lugar de encuentro, medio para el intercambio 
de información, medio de consolidación de redes sociales o como santuario. 
Torregrosa y Galiana plantean por su parte que el arte mueble sería un indicador 
más del territorio “cardial”, compartiendo motivos con el arte macroesquemático, 
abogando por la contemporaneidad de ambos artes y por su utilización 
simultánea, estando adjudicados a una misma entidad social (Torregrosa y 
Galiana 2001: 168). Los dos artes se darían durante un corto periodo de tiempo, 
en un territorio muy concreto y con un registro limitado, desapareciendo 
posteriormente las grandes figuras. 
Para otros autores (Baldellou 2001; Utrilla 2000) el macroesquemático se debería 
entender como una variante local, de corta pervivencia y reducida difusión, del 
arte esquemático, que es el que se erigiría en modelo y patrón de las pinturas 
parietales en el neolítico antiguo. De cualquier modo, si aceptamos como orantes  
algunos de los tres ejemplos que aparecen en los cantos pintados de Chaves 
(Utrilla y Baldellou 2001-2002), ciertamente no tan claros como los contestanos, 
quizá en años sucesivos veamos que los orantes macroesquemáticos no están tan 
reducidos al núcleo alicantino. De hecho, los ejemplos de orantes del río Júcar (en 
los abrigos de Rosser y Gineses) estarían marcando esta difusión hacia el norte de 
los modelos más típicos del arte macroesquemático. 
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3. Las dos posibles vías de la neolitización y los “epipaleolíticos 
recalcitrantes” del Bajo Aragón 
 
La idea de una neolitización a partir de una supuesta inmigración vía marítima ha 
sido propuesta por muchos autores:  desde la clásica teoría del neolítico 
circunmediterráneo (Bernabó Brea 1946-1956) hasta la más recientes de la 
escuela valenciana (Martí y Juan-Cabanilles 2002). Sin embargo ello no lleva a 
descartar una especie de teoría “colonizadora” vía terrestre con aporte efectivo de 
población neolítica que penetraría por el Pirineo Oriental (Utrilla y Mazo, 1994; 
Baldellou 1994). 
Como exponente de esta vía terrestre interior (a través de la Cerdaña siguiendo la 
ruta del Segre que enlazaría en Francia con los ríos Tet y Aude) se cuenta con el 
dato de que en las provincias septentrionales de la Península Ibérica, Aragón y 
Cataluña, se localizan algunos de los yacimientos neolíticos puros con dataciones 
más antiguas, dataciones que se van haciendo progresiva y ligeramente más 
recientes conforme avanzamos hacia el Sur. 
Destacan en el Alto Aragón por su antigüedad los niveles V y VI de Forcas II, 
abrigo definido como Neolítico de aculturación y el yacimiento neolítico “puro” 
de nueva planta de Chaves. En ambos yacimientos se constata una cronología 
muy antigua para el Neolítico Antiguo Cardial (6970 y un 6940 BP para el nivel 
V de Forcas II; y 6770±70 BP para el primer nivel de ocupación neolítico de 
Chaves) (Baldellou 1994; Utrilla y Mazo, 1997; Utrilla et alii 1998).  
En esta misma línea, en la Cataluña interior se observa  la mayor antigüedad de su 
primer neolítico (6850±160 BP para la Balma Margineda de Andorra), 300 años 
más viejo que el más antiguo de las provincias costeras el de la Font del Ros 
(6561±56 BP)4. Por otra parte, la reciente teoría que considera el arte levantino 
como producto de grupos neolíticos recientes (Molina et alii, 2003) no encuentra 
fundamento en la zona en la que se desarrolla el importante “grupo del Llobregat” 
(Bernabeu 2002) con numerosos yacimientos que se adscriben a un Neolítico 
cardial y epicardial, como Cova Gran, Cova Freda, Cova Bonica, Vilobí o Can 
Sadurní, y en cuyas inmediaciones en cambio no hay arte levantino clásico y sólo 
existen escasos ejemplos de arte esquemático. 
Una vez que ese proceso colonizador con componente migracionista5 se asienta 
en tierra, el proceso de difusión del neolítico por el nuevo territorio implicaría la 
aceptación de otros modelos difusores como el de ola de avance, el percolativo o 
procesos de infiltración o de movilidad fronteriza (Zvelebil 2000). 
La teoría de la “ola de avance” como explicación difusionista, aunque se puede 
matizar, propone una difusión a partir de análisis matemáticos que cifran el ritmo 
de avance de la neolitización dependiendo de particularidades geográficas y del 
propio substrato cultural previo. Este modelo de “ola de avance” podría aceptarse 

                                                 
4 De cualquier modo, Font del Ros se halla en Berga, muy al interior de la provincia de Barcelona. 
Otras fechas antiguas de yacimientos costeros como las del poblado lacustre de La Draga en el 
lago Bañolas tienen una desviación demasiado amplia, por lo que no son tenidos en cuenta (nivel 
H30 6700±710 BP; nivel E50 6570±460 BP). Más ajustada parece la fecha de un poste del nivel 
E106  6410±70 BP). Para la cuenca del Segre, en el interior, en Andorra y Lérida, las fechas 
pertenecen a la Balma Margineda (nivel 3b-F3 6850±160 y nivel 3/4 6820±170 BP) y El Parco 
(nivel V? 6450±230 BP). 
5 Diversos autores han apuntado que  “cualquier modelo que pretenda explicar el proceso de 
neolitización debe incorporar una visión migracionista, sin excluir la posibilidad de neolitización 

del sustrato mediante diferentes procesos de integración” (Bernabeu et alii 2003: 54). 
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como ejemplo de dispersión terrestre del fenómeno neolítico en la península 
Ibérica, considerándolo a partir de dos focos difusores básicos: el Norte (Pirineos 
Orientales) y el Sur (Alicante). 
 
Mapa 2: Oleadas de avance del proceso neolítico a partir de los dos focos propuestos según el 
ritmo de difusión de un kilómetro por año propuesto por Ammerman y Cavalli-Sforza. 
 
En el mapa correspondiente se representan las olas de avance desde las dos áreas 
apuntadas. Cada una de esas ondas, que parten de un foco originario de 
cronología similar, representan 200 kilómetros de recorrido según el cómputo de 
Ammerman y Cavalli-Sforza. Los datos básicos preliminares parecen refrendar la 
expansión neolítica a partir de la cronología de los diferentes yacimientos que 
jalonan esa difusión, llegando a coincidir, ya muy tardíamente, en la zona 
propuesta del Bajo Aragón/Maestrazgo, hacia la última mitad del VII milenio BP. 
Asimismo, núcleos interiores con representaciones levantinas, como Albarracín, 
se englobarían en una tercera ola de difusión neolítica, la más reciente de las 
representadas en el mapa, aspecto éste que podría explicar la diferenciación 
temática y estilística de estas regiones con respecto a las más clásicas.  
Uno de nosotros (Martínez Bea 2005) planteó en su Tesis doctoral la posibilidad 
de que podría entreverse la llegada de dos influjos neolíticos al mismo tiempo 
pero en estadios evolutivos o con un fondo socio-ideológico en diferente etapa 
evolutiva, hipótesis que no dudamos en aceptar como muy sugestiva. En 
consecuencia, ¿sería posible que la llegada de las influencias neolíticas por tierra 
fueran originarias de un proceso neolítico más “arcaico” que llegaría tras una 
difusión “a pie”, mientras que el foco neolítico llegado por mar pudiera responder 
a la llegada de influencias más modernas desarrolladas en un espacio 
indeterminado mediterráneo?.  
De ser así, resultaría posible que ambas corrientes neolíticas compartieran una 
serie de rasgos comunes en temáticas, simbologías (orantes, serpentiformes...), a 
la vez que una serie de marcadas diferencias como las tipologías cerámicas, 
temática decorativa cardial o el estilo del arte macroesquemático. 
En este contexto se podrían explicar, en cierta medida, las diferencias estilísticas 
y temáticas apreciables en las diferentes áreas de desarrollo del arte levantino, 
considerando que el área de mayor y más dilatado desarrollo se situaría allí donde 
confluyen las dos vías de difusión del Neolítico, en el Maestrazgo turolense y 
castellonense. De esta manera el arte levantino aparecería como una 
manifestación en línea con una territorialidad creciente, ocasionada por la 
conmoción generada por el encuentro de dos modos de subsistencia opuestos, en 
la línea de lo propuesto por Llavori de Micheo (1988-1989). 
En este sentido, se debería subrayar el progresivo proceso de marginalización 
sufrido supuestamente por las poblaciones epipaleolíticas, el cual alcanzaría uno 
de sus mayores grados en la zona del Bajo Aragón.  Estos “epipaleolíticos 
recalcitrantes” terminarían por asimilar el nuevo modo de vida, aunque 
manteniendo algunos rasgos distintivos de su tradición cultural anterior. Según 
esta hipótesis, el arte levantino podría aparecer como la respuesta de los grupos 
epipaleolíticos ante una amenaza de marginalización y/o asimilación generada 
desde los grupos neolíticos. 
Cabe recordar las observaciones que realizamos en un artículo anterior (Baldellou 
y Utrilla 1999: 22) “en el Alto Aragón la precocidad de la implantación neolítica   
pudo acarrear el final del arte Levantino, en tanto que su difusión retardada en el 
Bajo Aragón permitiría  la perduración durante mucho más tiempo de sus cánones 
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figurativos”. Así, al comparar las fechas de la introducción del Neolítico Antiguo 
en ambos territorios, se observa un desfase de 500 o 600 años entre las fechas de 
la temprana implantación del Neolítico en el Alto Aragón, -en Forcas niv. V 
(6970 BP) o en Chaves (6770 BP)- respecto a la más antigua fecha del Bajo 
Aragón (6370 BP en Pontet, y todavía sin cardial) (Utrilla et alii 1998).  
A la inversa, en el Alto Aragón el Epipaleolítico geométrico es muy tardío y muy 
corto y además de débil implantación. Sólo median 200 años entre el 
Epipaleolítico geométrico del nivel II de Forcas y las primeras cerámicas del 
mismo yacimiento.  En el Bajo Aragón en cambio hay un lapso de tiempo de 
1600 años entre el Epipaleolítico geométrico más antiguo (Arenal de Fonseca, 
7955±45 BP al pie de pinturas levantinas) y las primeras cerámicas (el citado 
nivel de Pontet). 
Por ello, “el arte Levantino conocerá un desenvolvimiento integral en tierras 
turolenses y sólo parcial en las altoaragonesas, con un dilatado desarrollo 
cronológico en las comarcas meridionales e incompleto y muy corto en el tiempo 
en las septentrionales. El hecho de que estén ausentes los repintados levantinos en 
Huesca mientras que son frecuentes en Teruel indicaría una vigencia más corta 
del arte levantino en la primera provincia, así como la ausencia de 
superposiciones esquemáticas sobre levantino en Teruel señalaría en ella una 
vigencia más prolongada” (Baldellou y Utrilla 1999). 
 
4.- Las cinco áreas del arte levantino  
 
Visto el arte levantino en el conjunto de su ámbito mediterráneo,  podríamos 
definir cinco grandes áreas geográficas básicas para el arte levantino, en las que 
observaremos un mayor o menor impacto y desarrollo, quizá en relación con su 
proximidad a los dos posibles focos neolitizadores.  
 
Mapa 3. Distribución de los distintos grupos levantinos con representación de las figuras humanas 
más características. 
 
I)- El Alto Aragón (valles del Vero y Ésera) y comarca de la Noguera 
(Lérida) 
 
Esta zona aparece situada en el interior, en plenas serranías del Prepirineo a más 
de 200 Km. de la costa y en el área más septentrional de distribución del arte 
levantino. Documenta únicamente siete abrigos levantinos en la provincia de 
Huesca que suponen el 15% del arte rupestre de la zona, reservando el 85% 
restante para el arte esquemático. Aparece en un entorno con fuerte dominio de 
yacimientos atribuibles al Neolítico “puro” y sólo un abrigo de tradición 
epipaleolítica aunque reiteradamente ocupado (Forcas II).  
 
En cuanto a la temática y estilo de su arte rupestre presenta un único tipo de 
figura humana (proporcionada pero muy alargada y siempre masculina), tiene al 
ciervo como tema principal (aparece en la totalidad de los abrigos pintados pero 
nunca como presa cruenta) seguido de la cabra y del sarrio, estando ausentes los 
jabalíes y casi también los bóvidos (sólo un pequeño ejemplar en la Raja). Entre 
las escenas representadas cabe citar una posible de recolección de la miel en 
Arpán (un personaje rodeado de insectos trepa por una escala) y en especial, en el 
abrigo de Muriecho (Baldellou et alii 2000), la escena de captura de un gran 
ciervo macho vivo por parte de 37 figuras humanas que le atrapan a mano y con 
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lazo de sus cuernos, patas, morro y cola, en un claro paralelismo con las escenas 
representadas en los frescos neolíticos de Çatal Hüyük. Algunos de estos 
personajes contemplan la escena, jalean a los captores o parecen tocar 
instrumentos musicales (Utrilla y Martinez Bea 2005). 
 
El arte esquemático es el dominante en esta zona y se extiende a la comarca 
leridana de La Noguera (abrigos de Vilasos, Aparets, Tabac). Se caracteriza por la 
aparición de tipos “mixtos” (subnaturalismo asociado a abstracciones 
esquematizantes) con  seres humanos y animales que llegan a constituir auténticas 
escenas. Señalamos como más importantes las de Mallata, con ciervos vivos 
llevados con ronzal (mejor que con lazo) por personajes masculinos, evocando la 
escena levantina de la captura del ciervo vivo de Muriecho; o los personajes 
subesquemáticos, con dedos muy marcados en pies y manos, arrastrando a uno de 
ellos tumbado sobre un trineo o narria; o el famoso panel de carros de Remosillo, 
próximo a la cueva neolítica de Olvena, en el que dos bóvidos llevados del ronzal 
por un personaje masculino arrastran un carro de ruedas sin radios del que sale un 
artilugio a modo de arado. Un yacimiento neolítico al pie de este panel  nos lleva 
a proponerlo como la más antigua representación de carros de la Península. 
La vinculación de este poderoso grupo de pintura esquemática en la cuenca del 
Cinca-Segre (comarcas de Somontano y Ribagorza en Huesca y de la Noguera en 
Lérida) con yacimientos neolíticos de nueva planta se hace patente en el mapa de 
la figura siguiente 
Mapa 4: El arte rupestre en el Alto Aragón y comarca leridana de la Noguera. 1. Chaves 2. 
Fornillos 3. El Torrollón 4. Huerto Raso 5. La Miranda 6. Remosillo 7. Forcas II 8. Olvena 9. Las 
Brujas10. Gabasa 11.Forau del Cocho 12. Engardaixo 13. Forcón 14. Puyascada 15. Cova dels 
Vilasos 16. Cova del Tabac 17. Balma del Pantà 18. Foric 19. Joan d'Os 20. Les Aparets I, II, III y 
IV 21. Cova d'Antona I, II y III 22. Cova del Cogulló 23. Roc del Rumbau 24. Parco 25. Picals 26. 
Valldany 27. Cova del Segre 28. Llera 29. Santa Linya 30. Torralla 31. Margineda. 
 
II- Bajo Aragón/Maestrazgo/Bajo Ebro6 
 
En las estribaciones de las serranías interiores del Maestrazgo de Castellón y Bajo 
Aragón, sin olvidar el Sur de Cataluña (Cogull en Lérida y comarcas en torno al 
Bajo Ebro en Tarragona), diferenciamos el segundo y más importante foco de 
desarrollo del arte levantino. Se debería esta importancia, como hemos intentado 
exponer, a la doble presión por el Norte y por el Sur que ejercerían los dos 
núcleos de llegada del neolítico en su proceso de expansión. Los estilos 
levantinos de esta zona se caracterizarán por su variada tipología (hasta cinco 
tipos humanos diferentes), la casi exclusividad de algunos temas (arqueros al 

                                                 
6 Nos referimos a los valles de los tres afluentes más orientales del río Ebro en Aragón por su 
margen derecha: Martín, Guadalope y Matarraña  ; el Maestrazgo de Castellón con yacimientos en 
la cuenca del Bergantes (afluente del Guadalope) en Forcall (Mas d’en Barberá), Palanques (El 
Cingle de Palanques A y B), el grupo de Morella y el Roure o el núcleo de Pobla de Benifassà 
próximo al alto Matarraña, con abrigos tan interesantes como la cueva del Polvorín/Rossegadors, 
o el abrigo de la Tenalla.Ya en la cuenca levantina aparecen los yacimientos de la Rambla 
Carbonera en la zona de Ares del Maestrat, con el conjunto del Cingle de Gasulla, Cova Remigia, 
Les Dogues, Racó Molero, Racó Gasparo y el conjunto del barranco de la Valltorta, todos en 
Castellón. También el arte levantino de la provincia de Tarragona tiene rasgos estilísticos que 
permiten asociarlos al grupo descrito, en particular  el núcleo conformado en torno al Delta del 
Ebro (Ulldecona, Cabra Feixet); al norte (Cova del Cingle, Racó d’en Perdigó, La Escoda, El 
Ramat) y , más al norte, en la Conca de Barberá (Mas d’en Ramón, Mas d’en Llort). Por último, el 
yacimiento de Cogull, en la Garriga de Lérida, se acercaría también a este grupo. 
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vuelo, caza del jabalí) y la riqueza y densidad de yacimientos y representaciones 
(más de 50 figuras humanas se concentran en el Civil, lo que lleva a pensar en 
sitios ceremoniales de agregación). 
Los rasgos característicos  comunes a esta provincia artística serían los siguientes: 
a)- una figura humana masculina de variada tipología que se presenta bajo cinco 
formatos diferentes: un tipo longilíneo, modelo Civil, con cuerpos estilizados y 
largo torso que se deforma en un tipo extralongilíneo, modelo El Chopo, que llega 
a alcanzar un metro de longitud por el desmesurado alargamiento de su torso; el 
tercer tipo humano presenta cuerpo más corto y piernas más gruesas, las cuales 
aparecen a la carrera  o al vuelo, rasgo exclusivo de esta zona del arte levantino. 
A diferencia del tipo anterior, habitualmente desnudo, viste con calzones hasta la 
pantorrilla y se presenta bajo el formato de arquero. Aparecen en cuarto lugar los 
tipos filiformes o lineares, más esquemáticos que los anteriores, que se presentan 
por lo general en escenas bélicas7 o en escenas de caza del jabalí (típico de esta 
provincia artística) de cabras (Valdelcharco), ciervos (Cavalls) o algún toro (Mas 
d’en Ramón). Si aparecen en contacto con otros estilos se encuentran siempre 
superpuestos a ellos por lo que deben considerarse más tardíos. El quinto tipo es 
una figura naturalista, con carnes mórbidas y vientres gruesos que suele aparecer 
en posición yacente (Arqueros Negros de Alacón, Cingle de la Mola Remigia o 
les Covetes del Puntal). 
b)- La figura femenina, ausente en el Alto Aragón y muy escasa en el conjunto 
del arte levantino, tiene una notable representación en esta zona. Se muestran bajo 
diversos formatos similares a los de la figura masculina. Así el tipo longilíneo 
aparece con pechos bien marcados y, en este caso, con faldas hasta media pierna8; 
el tipo de pantorrillas gruesas y nalgas pronunciadas se documenta en el grupo de 
Valltorta (Racó Gasparo y Centelles) donde recuerdan por su posición inclinada y 
su tipología a los grupos de mujeres pintadas en una casa de Tell Halula (Molist, 
1998, 84, figs 3 y 4); el tipo linear o filiforme aparece representado en 
Valdelcharco y Cavalls y el naturalista en les Covetes del Puntal. 
c)- Las figuras animales representadas en la provincia artística del Bajo 
Aragón/Maestrazgo tienen también peculiaridades propias siendo la más 
destacable la proliferación de escenas de caza de jabalí (Alonso y Grimal (1994: 
66; Domingo et alii 2003: 27). Las cabras, siempre en actitud muy dinámica, son 
también víctimas preferidas en la zona pero su presencia está generalizada en toda 
la geografía  del arte levantino, así como ocurre con los ciervos. Los bóvidos, casi 
ausentes en el Alto Aragón, son muy característicos de esta zona aunque no 
exclusivos. En el alto Guadalope, son mayoritarios en el abrigo de la Vacada con 
más de 20 ejemplares; en el Martín destacan los grandes ejemplares naturalistas 
de la zona de Obón. En Castellón en Cova Remigia y en el Cingle de Gasulla y en 

                                                 
7 Estas pueden ser de ejecución (El Cerrao de Obón, los Arqueros Negros, Frontón de los 
Cápridos y abrigo de los Trepadores de Alacón, varias en Cova Remigia, Saltadora y Llidoner), de 
exposición del cadáver llevado en brazos (El Cingle de Gasulla, abrigo VIII); de lucha (el Roure, 
les Dogues, El Cingle de Gasulla, Trepadores de Alacón, friso abierto del Pudial, Barranco de 
Gibert en Mosqueruela) o de desfile en falange (El Cingle de la Mola Remigia, los Trepadores, 
Frontón de los Cápridos). 
8 Se computan 10 ejemplos en Cogull ; en Valdelcharco del Agua Amarga, (la “giganta); en Los 
Chaparros (en este caso desnuda y en avanzado estado de gestación, algo singular en el arte 
rupestre levantino); en la Vacada de Castellote (con falda y junto a un personaje masculino con 
abejas entre ambos), en el abrigo del Arquero de Ladruñán, en la Saltadora (en forma de trío) , tres 
mujeres más en Cova Remigia, otras tantas en Rossegadors/Polvorín y una más en el abrigo A de 
Palanques (Alonso y Grimal 2001; Utrilla 2005). 
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la Valltorta en Cavalls y Saltadora…). En Tarragona el toro más espectacular es 
el de Mas d’en Ramón, asaeteado por arqueros lineares en una escena de 
acumulación . En Cogull los grandes toros tranquilos forman la escena más 
importante del abrigo. Los ciervos son frecuentes en el núcleo de Valltorta; están 
también presentes en Remigia y en especial en la Tenalla donde ejemplos muy 
similares a los de Cretas parecen haber sido repintados como si tuvieran un valor 
sagrado (Viñas et alii 1986-87). En el Bajo Aragón destacan los ejemplos de 
Plano del Pulido en Caspe,  Valdelcharco (uno de ellos de gran tamaño), Roca 
dels Moros de Calapatá, el Chopo en Obón  y los abrigos del Garroso y Frontón 
de los Cápridos, ambos en Alacón. En esta zona, y a diferencia de la Valltorta, los 
ciervos no portan flechas lanzadas por los cazadores sino que aparecen en 
posición tranquila constituyendo los paneles principales de los abrigos, quizá un 
valor sagrado. 
Hay que reseñar  además la frecuente aparición de objetos voladores, insectos, 
arañas o pájaros, la mayoría de las veces asociados a personajes trepadores en 
escenas de recolección de la miel.9 De cualquier modo las escenas de recolección 
de la miel, aunque concentren en esta zona el mayor número de representaciones, 
exceden el ámbito que nos ocupa, ya que son modélicas las de la cueva de la 
Araña en Bicorp, existiendo también más al Sur, como en la cueva de la Vieja de 
Alpera y la Penya de Mogente o en el grupo I, en el abrigo de Arpán. 
d)- Otra característica propia del núcleo del Bajo Aragón/Maestrazgo es la 
aparición de personajes híbridos disfrazados con cabezas de toro o colas postizas 
que suelen denominarse brujos . El más conocido es el del abrigo V del Cingle de 
Gasulla pero existe otro similar en Racó Molero. En Aragón se ha interpretado 
como brujo el personaje que aparece en la base de la composición central de 
Valdelcharco del Agua Amarga enmascarado y enfrentado a un ciervo y en el 
Garroso se identifica “un posible antropomorfo con cabeza de cáprido y larga 
barba”, aunque ésta también podría ser un arco (Beltrán y Royo 2000: 14);  En la 
Vacada son conocidos dos personajes afrontados con larga melena y honda al 
hombro que presentan largas colas postizas , al igual que otros dos del Cingle de 
Gasulla o el personaje mayor de Mas d’en Barberá. 
 
Mapa 5: El arte rupestre en el Bajo Aragón y su territorio limítrofe (Maestrazgo castellonense y 
sur de Cataluña). 1. El Cerrao 2. Chornas 3. Cueva del Chopo 4. La Coquinera 5. Cañada de 
Marco 6. La Higuera 7. Tía Chula 8. Bco. Mortero 9. Cerro Felío 10. Los Baños 11. Los Estrechos 
12. Los Chaparros 13. Ángel 1 y 2 14. El Torico 15. El Arquero 16. Friso Abierto 17. La Vacada 
18. Bco. Hondo 19. Las Rozas I 20. Alonso Norte 21. Plano del Pulido 22. El Serdá 23. Sol de la 
Piñera 24. Costalena 25. Pontet 26. Secans 27. Botiquería 28. Val del Charco 29. Sariñena I y II 
30. Caídas del Salbime 31. Roca dels Moros 32. Gascons 33. Els Figuerals 34. La Fenellosa 35. 
Aguaviva? 36. Palanques 37. Conjunto de Mas d'en Barberá 38. Conjunto de Morella 39. El Roure 
40. Cingle del Mas Nou 41. Cova Fosca 42. Cingle de la Mola Remigia 43. Cova Remigia 44. 
Centelles 45. El Civil 46. Cavalls 47. Mas d'en Josep 48. Saltadora 49. Cova del Cingle 50. El 

                                                 
9 Aparecen en el Cingle de Gasulla (abrigo IV) con una figura humana con un gran tocado de 
plumas trepando por una liana y en el panel B un grupo de abejas en torno a un panal; o en la 
Cova Remigia, con una escena de recolección y tres colmenas, o en el Cingle de la Mola Remigia 
donde figuras masculinas rodeadas de insectos portan manojos de cuerdas en una escena de 
recolección. Existen también voladores en la cueva del Polvorín en la Pobla de Benifassà o en la 
Valltorta en la Coveta del Montegordo, Mas d’en Salvador, Covetes y Cova Gran del Puntal y 
Cingle de l’Ermità. En Tarragona se documentan colmenas en Mas d’en Ramón, siguiendo una 
tipología a modo de flechas que se dirigen al panal. En el Bajo Aragón los insectos voladores 
están presentes en la Vacada, rodeando a 2 figuras humanas longilíneas y junto a una cierva 
rampante del mismo abrigo , al mismo tiempo que los personajes trepadores son característicos de 
la zona de Alacón, tanto  en el abrigo de los Trepadores como de los Recolectores. 
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Ramat 51. Racó d'en Perdigó 52. L'Escoda 53. Balma d'en Roc 54. Ramón d'en Besso 55. Mas 
d'en Llort 56. Cogull 57. Pinturas de Alpès 58. Roca Roja. 59. Cabra Feixet. 60. Abrics d'Ermites 
I, II, IIIa, IIIb, IV, V, VI, VII, VIII, IX. 61. Polvorín/Rossegadors. 62. LaTenalla. 63. Bruixes. 64. 
Gibert. 65. Racó de Nando. 66. Barranc de Sant Miquel 67. Abric dels Masets 68. Abri de les 
Llibreres 69 y 70. Abrics de les Escuarterades I y II. 
 
III- Comarca de Albarracín 
El potente núcleo levantino de Albarracín (que comprende las localidades de 
Bezas y Tormón y que podría extenderse quizá hasta algunos yacimientos de la 
Serranía de Cuenca como la Selva Pascuala) aparece con personalidad propia, 
manifestada por la singular existencia de figuras en blanco sobre el rodeno rojo 
(Prado del Navazo, Cocinilla del Obispo, Cabras Blancas, Tajadas de Bezas …); 
el dominio de los grandes bóvidos como tema (Navazo, Cocinilla, Piezarrodilla, 
Olivanas, Toro negro, Cerrada de Jorge); la frecuente aparición de équidos, muy 
raros en el arte levantino clásico (abrigo del Medio caballo, Figuras diversas, 
Doña Clotilde, Selva Pascuala); el repintado de las figuras (Barranco de las 
Olivanas, Ceja de Piezarrodilla) o el silueteado, ya sea con técnica de grabado 
(Cocinilla del Obispo) o de pintura (Barranco de las Olivanas) y, en fin, por el 
escaso protagonismo de la figura humana, casi toda ella “tardía”, de tipología 
linear o filiforme, con tendencia al esquematismo (Callejones Cerrados, Olivanas, 
abrigo de Lázaro, Barranco del Pajarejo y sobre todo Doña Clotilde, ya 
esquemático en algunas de sus figuras). Si a esto se añade el diferente 
emplazamiento en el marco físico de las pinturas de Albarracín (fácil acceso en 
lugares de suave orografía y en prados abiertos) o el desmesurado tamaño de sus 
bóvidos agrupados en rebaño, nos lleva a pensar bien en una fuerte 
comarcalización de este arte, aislado del resto, bien en una diferente cronología. 
 
IV- Cuencas del Júcar medio y del Serpis 
 
La cuarta de las áreas se correspondería con los territorios limítrofes del Sur de la 
provincia de Valencia (cuenca media del Júcar ) y de Alicante, en especial la 
cuenca del Serpis. La primera zona agrupa los conjuntos de Dos Aguas (abrigo 
del Ciervo, muy próximo a la famosa cueva epipaleolítica geométrica de la 
Cocina), el abric de la Xivana en Alfarb, el de Voro en Quesa, los de Vicent y 
Rosser en Millares, y, en particular el interesante conjunto de Bicorp, tanto por las 
cuevas de la Araña, como por los del Barranco Moreno, con la singular Balsa de 
Calicanto. En los dos últimos aparece el arte levantino infrapuesto a zig-zags de 
aire macoesquemático mientras que en Rosser, al igual que en el abrigo de los 
Gineses, los zig-zags aparecen enmarcando a un antropomorfo en una 
composición similar a las Alicante. A ellos se añaden los dos abrigos de Ayora 
(El Sordo y la Tortosilla) y algunos conjuntos de Castilla la Mancha, como la Hoz 
de Vicente, Marmalo o el abrigo del tío Modesto (todos en Cuenca) y quizá la 
cueva de la Vieja en Alpera (Albacete). Los tres últimos vuelven a presentar zig-
zags asociados figuras levantinas. 
En Alicante se han localizado una treintena de abrigos levantinos, algunos de 
ellos compartiendo espacio con figuras esquemáticas o macroesquemáticas (La 
Sarga). La mayoría se localizan en las serranías del interior (sólo 2, Pinós y la 
Palla, se abren en la plataforma prelitoral). Los abrigos macroesquemáticos son 
nueve a los que hay que sumar 47 más, puramente esquemáticos. Un territorio, 
por tanto, de dominio de estos dos últimos estilos, tal como ocurría en la zona I 
del Alto Aragón. 
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Mapa 6: Abrigos con arte levantino de los grupos IV (Júcar y Serpis) y V (alto Segura y alto 
Guadalquivir) 
La tipología del arte levantino de esta zona se caracteriza por las figuras humanas 
de formato alargado y cuerpo proporcionado, por la presencia de tipos de nalgas 
pronunciadas (Alcusses, Mansano)  de otros lineares de tendencia esquemática y 
por la existencia de cuerpos listados, presentes también en figuras animales 
(ciervos). Los adornos más comunes son los tocados planos (el Ciervo, tío 
Modesto), los de plumas (la Araña,  la Palla, la Vieja de Alpera), los brazaletes (la 
Sarga, el Sordo, el Ciervo) o las cintas en los codos, presentes también, junto con 
los brazaletes,  en algunas representaciones femeninas (abrigo de Lucio). Los 
animales más representados son las cabras y los ciervos, junto a algunos cánidos 
(la Palla), un ave (Benirramá) e insectos (la Araña, Peña Blanca). Entre las 
escenas, aparte de las cinegéticas con arqueros, deben destacarse una posible de 
vareo en la Sarga y las de recolección de la miel mediante largas escalas y cestos 
en la Araña de Bicorp o en la Peña de Mogente. Los animales heridos dejando 
rastros de sangre, muy típicos de la zona castellonense, aparecen aquí también en 
el Barranc de la Palla. 
Sin embargo es el arte macroesquemático, con su área nuclear en la zona 
alicantina de Castell de Castells, la representación más singular del arte 
postpaleolítico de esta zona. Su ubicación en la misma zona de implantación del 
neolítico puro (covas del Or, Sarsa, Falguera, Cendres y poblado de Mas d’Is ) y 
su identidad con los motivos representados en las cerámicas cardiales permite su 
indudable adscripción a esta cultura. Mauro Hernández (2005: 55) distingue así 
un “territorio macroesquemático” para esta zona y un “territorio de influencia 
macroesquemática” para la zona del Júcar (abrigos de Rosser, los Gineses o la 
balsa de Calicanto en Valencia e incluso los abrigos con zig-zags verticales de 
Cuenca como Tío Modesto y Marmalo). Sin embargo, en nuestra opinión, los 
motivos de Rosser y Gineses, con un antropomorfo de cuerpo listado enmarcado 
por serpentiformes, tienen más en común con ciertos motivos decorativos de las 
cerámicas cardiales de Or y Sarsa que otros temas del núcleo principal del arte 
macroesquemático (véanse motivos, por ejemplo, en Martí y Juan-Cabanilles 
2002, figs 1 a 3 y 8). 
Desde el punto de vista de la cultura material se aprecia que los yacimientos 
epipaleolíticos de la fase antigua (A) de trapecios (Tossal Roca, Collado, 
Falaguera, Huesa Tacaña, Casa Lara y Arenal Virgen) se concentran 
especialmente en el área alicantina, descendiendo en número en la fase reciente 
(B) de triángulos, a la vez que aparecen nuevos asentamientos epipaleolíticos 
hacia el Norte y orientados hacia el interior. En este momento, los auténticos 
neolíticos cardiales (Cendres, Ampla, Bolumini, Llop, Sarsa y Or) ocuparán la 
zona antes controlada por los epipaleolíticos en la Fase A, coincidiendo en el 
territorio con los estilos artísticos del arte macroesquemático y esquemático. Tal 
vez, ante la presión ejercida por los grupos neolíticos cardiales, los epipaleolíticos 
debieran retirarse hacia territorios todavía no controlados por los grupos 
productores, destacándose la orientación costera de los primeros yacimientos 
neolíticos cardiales en Alicante.  
De este modo, la transición entre el Epipaleolítico geométrico reciente y el 
Neolítico antiguo reflejaría que los primeros contactos durante la expansión 
neolítica tienen lugar en los enclaves de la zona central (espacio entre el Júcar y el 
Mijares), precisamente donde están documentados poderosos focos de arte 
rupestre levantino.  
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V- Grupo del alto Segura y alto Guadalquivir 
  
Este conjunto estaría conformado por la especial concentración de arte levantino 
de las sierras interiores prebéticas en las que confluyen  las provincias de 
Albacete (abrigo de Minateda, zonas de Nerpio y del río Zumeta y Taibilla) 
Murcia (zona de Moratalla y Cieza), Almería (los Vélez) y Jaén , ya sea en el alto 
Segura (zona de Santiago de la Espada en los ríos Frío y Zumeta) ya en el alto 
Guadalquivir (zonas de Quesada y Aldeaquemada) 
En esta última zona el arte levantino resulta muy escaso y relativamente 
concentrado dominando las estaciones esquemáticas en un 90%. La Sierra del 
Segura en cambio acoge mayor cantidad de abrigos con representaciones 
verdaderamente levantinas (Soria y López Payer 1999) reservando sólo un 15% 
para las esquemáticas (Martínez García 2005). 
En cuanto a la cultura material, el Epipaleolítico geométrico (7620 BP) y 
neolítico de aculturación (6780 BP) de la cueva del Nacimiento de Pontones, en el 
alto Segura, así como los microlitos geométricos procedentes del sitio de Cañada 
Cruz I en el Zumeta (Rodríguez, 1997: 407), podrían vincularse al único arte 
levantino clásico existente en Andalucía,  en la zona de Santiago de la Espada 
(Cuevas del Engarbo, abrigos de Cañada de la Cruz, e incluso, algo más lejos, 
Arroyo de Hellín) (Soria y López Payer 1999: 17).  
 
En la zona que ahora nos ocupa, las figuras se caracterizan por la presencia de una 
serie de elementos que las desnaturalizan, de manera que puede aparecer 
sobredimensionada un parte concreta del cuerpo humano, siendo el aumento 
exagerado del tamaño de la cabeza (o tocado) el más abundante, apareciendo 
como un verdadero elemento de valor regional. En esta línea encontramos los 
casos de un antropomorfo que captura por los cuernos a una cabra en el grupo 3 
del conjunto A del Engarbo (Soria y López 1999) o los correspondientes a los 
abrigos de la Fuensanta I, II y III, Fuente del Sabuco I y II, Cañaíca del Calar II, 
Molino de Capel, La Risca II y III, abrigo de las Bojadillas II y VII, abrigo del 
Concejal III, Hornacina de la Pareja y abrigo del Milano (Mateo 2005). 
Asimismo, la plasmación de figuras femeninas, como las clásicas del abrigo de La 
Risca o Cañada de la Cruz, aparecen como un elemento destacado por la 
tendencia estilizada de sus cuerpos y la aparición de determinados elementos 
dignos de ser subrayados, como la existencia de elementos de adorno colgantes 
(en los codos) o la representación de los dedos, aspectos todos ellos poco 
frecuentes en el arte levantino de otras regiones. 
Junto a estas figuraciones, es posible encontrar en la zona que definimos, otras de 
tendencia al esquematismo, mucho más sencillas en su ejecución y sin apenas 
rasgos distintivos (anatómicos, adornos...), si bien parecen conservar unas 
proporciones más correctas. Algunas de estas representaciones componen escenas 
de índole bélica, bien de lucha (Molino de las Fuentes), o bien participando en lo 
que podrían interpretarse como escenas de parada o desfile, como en Fuente del 
Sabuco I, donde un grupo de antropomorfos de tendencia esquemática y 
organizados en semicírculo parecen presentar armas ante otro más grande que se 
localiza frente a los primeros. 
La presencia de personajes listados (Minateda) o la posible constatación de otros 
empuñando lo que se ha definido como armas arrojadizas tipo bumerán (Picazo y 
Martínez Bea 2005), muy poco afines a la generalidad del arte levantino, subraya 
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la importancia y personalidad del grupo del Alto Segura y Alto Guadalquivir, 
para la que, tal vez, se podría pensar en una cronología reciente dentro del 
fenómeno levantino. 
 
5.- Los grandes vacíos territoriales y cronológicos: el caso de Cataluña y la 
Llanada alavesa  
 
En este momento cabría preguntarse por el significado de dos grandes vacíos 
territoriales desprovistos de arte rupestre levantino, pero ricos en asentamientos 
del epipaleolítico geométrico (la Llanada alavesa) o del Neolítico antiguo (la 
Cataluña costera septentrional). 
Resulta problemático comprender el porqué de la laguna epipaleolítica existente 
en Cataluña en el VIII milenio, difícilmente explicable por factores de carácter 
climático. En efecto, desconocemos qué habría provocado que descendiera tan 
drásticamente una ocupación humana, que estaba bien presente en el IX milenio 
durante el epipaleolítico macrolítico, pero que está totalmente ausente durante el 
octavo mientras transcurre el Epipaleolítico geométrico. Será en este momento 
cuando, para algunos autores, comienza en otros lugares el arte rupestre levantino. 
Pero en Cataluña no será hasta el VII milenio en que grupos neolíticos vuelvan a 
poblar, con fuerza y como surgidos de la nada, esta zona geográfica (Utrilla, 
2005: 371, fig. 13 ). 
 
Mapa 7 : Yacimientos epipaleoliticos geométricos. Nótese el vacío existente en Cataluña y gran 
parte de Andalucía 
 
Ese vacío epipaleolítico catalán resultaría interesante para ayudar a la formación 
de un área estanca que, junto a la frontera natural de los Pirineos, aislara a los 
grupos epipaleolíticos del levante peninsular de los del suroeste francés, de 
manera que los Pirineos podrían haber actuado como un factor fronterizo 
importante, lo que, unido a la ausencia de yacimientos del Epipaleolítico 
geométrico en Cataluña y, por tanto, al escaso aporte demográfico, explicaría la 
inexistencia de arte levantino en Francia. 
 
Mapa 8. Verde: Área de distribución del arte levantino, y aislamiento del Levante peninsular con 
respecto al continente por la frontera natural de los Pirineos y área “tapón” o de vacío 
epipaleolítico (en rojo) en la zona nororiental de la península. 
 
En efecto, las provincias de Barcelona y Gerona, extraordinariamente ricas en 
yacimientos cardiales y epicardiales están desprovistas de arte levantino  y, casi 
por completo, también de esquemático. Basta observar los mapas elaborados por 
Juan-Cabanilles y Martí (2002: 62 y 65), o los de Ten, Gurt y Martín (1983) para 
darnos cuenta tanto de la fuerte presencia de “neolíticos puros” en la zona como 
de la total ausencia de yacimientos del Epipaleolítico geométrico.  
Como hipótesis de trabajo podríamos pensar que no habría manifestaciones 
rupestres porque tampoco sería necesario marcar territorio ante la falta de 
competitividad entre cazadores recolectores del Epipaleolítico geométrico, que no 
están en dicho territorio, y los nuevos neolíticos asentados en él. En este caso los 
neolíticos “puros” (cardiales o epicardiales) no tienen por qué marcar sus paredes 
con arte esquemático porque no tienen ante quien.  
Sin embargo, esta explicación podría ser desmontada si trasponemos este ejemplo 
al área andaluza. Allí los yacimientos del epipaleolítico geométrico son bien 
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escasos (Nacimiento de Pontones, Cañada de la Cruz, Valdecuevas…) y muy 
numerosos los yacimientos neolíticos antiguos con incisas (por todo el territorio) 
y algunos con cardiales (Nerja, Retamar). El arte levantino de la provincia de Jaén 
(zona de Cañada de la Cruz) podría explicarse por la competencia en la zona de 
los dos horizontes culturales pero quedaría pendiente el saber por qué aparecen 
tantos abrigos con arte esquemático si los neolíticos, tan extendidos en Andalucía, 
no encuentran oposición territorial de antiguos cazadores recolectores, como era 
el caso de Cataluña. Quizá en esta región habría que hacer intervenir la cuestión 
cronológica y el arte esquemático no se circunscriba en su mayor parte a un 
horizonte cultural del Neolítico antiguo sino a una época más reciente, como 
indicarían los numerosos paralelos mobiliares de cerámicas incisas con ídolos 
oculados, ciervos abeto…que abogan por una cronología eneolítica. 
 
Mapa 9 : Yacimientos neolíticos con cardiales o incisas. Nótese la fuerte presencia en Cataluña y 
Andalucía donde no se había registrado importante ocupación epipaleolítica 
 
 El caso contrario al de Cataluña, pero dentro del mismo proceso explicativo, 
estaría en el potente núcleo epipaleolítico alavés. En efecto, los estudios de Alday 
y Cava han documentado numerosos yacimientos pertenecientes al Epipaleolítico 
geométrico, muy similares a los del Bajo Aragón y vinculados como ellos con el 
área levantina por la existencia entre sus materiales de Columbellae rusticae de 
procedencia mediterránea  (Alday 1997 y 2002; Cava 1994, 2004; Utrilla et alii 
1998). Sin embargo, en el caso alavés no hay la menor huella de arte rupestre 
levantino clásico, como cabría esperar si fuera obra de los mismos grupos 
epipaleolíticos que supuestamente pintan en el Bajo Aragón.  
La interpretación de esta ausencia de arte rupestre, tanto de estilo levantino como 
esquemático, podría estar, como hemos visto en Cataluña, en la misma 
inexistencia de competencia territorial entre agricultores- ganaderos y cazadores- 
recolectores. Éstos seguirían ocupando los bosques durante los 1700 años que 
median entre el más antiguo Epipaleolítico geométrico de la zona (La Peña de 
Marañón en 7890±130 BP) y el primer neolítico con ovicápridos domésticos y 
presencia de cerámica cardial (Peña Larga en 6150±230 BP). 
 
Mapa 10: El Epipaleolítico geométrico en el Valle del Ebro. En rojo, grupo del Bajo Aragón con 
un importante foco de abrigos con arte levantino (mapa nº5). En azul, grupo alavés sin abrigos con 
arte rupestre  
 
Otro tema de interés al tratar de los vacíos territoriales será conocer la incidencia 
del clima. Una ”crisis de aridez” (con un balance hídrico más deficitario) 
aparecería como responsable de la retirada del bosque entre 7200/7000 BP  en las 
lagunas endorreicas del Bajo Aragón, lo que resultaría muy sugestivo a la hora de 
explicar la dificultad en la ocupación de este territorio durante esta época 
(González-Sampériz 2004; Valero et alii 2004).  
En concreto, si nos fijamos en las fechas de C 14 pertenecientes a este momento 
en yacimientos epipaleolíticos geométricos del Valle del Ebro (Utrilla et alii 
1998) observaremos que ninguna de ellas aparece en el Bajo Aragón, zona que 
registra hoy el más fuerte índice de aridez de toda la cuenca. En paralelo, todas 
las fechas registradas de fines del octavo milenio pertenecen a la zona húmeda de 
esta cuenca, como son Alava (7210 y 7180 en Mendandia III sup; 7140 en Fuente 
Hoz III) y el Prepirineo, ya sea navarro (7160 en Aizpea I sup.) o aragonés 
(Forcas II, 7240 y IV 7090 BP). (Utrilla, 2005, 371, fig. 13) 
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Por tanto, parece lógico descartar este lapso de tiempo para asignar la realización 
del arte rupestre en el potente núcleo del Bajo Aragón. Y, en consecuencia, nos 
resulta difícil explicar cómo se produce la aculturación de los Epipaleolíticos en 
esta zona si, como hemos visto, median 1000 años de vacío entre la última fecha 
epipaleolítica (7350 BP en los Baños) y la primera neolítica  (6370 en Pontet).  
Ante estos datos, sin perjuicio de que pudieran explicarse por lagunas en la 
datación, cabría preguntarse: ¿dónde han vivido los epipaleolíticos geométricos 
del Bajo Aragón a fines del VIII milenio?, ¿han emigrado a la parte norte, más 
húmeda, del Valle del Ebro?, ¿en qué momento asignar el comienzo y el final de 
su pujante arte levantino?. 
En resumen, un aspecto relevante al abordar el estudio del arte rupestre y su 
distribución territorial es el aportado no sólo por la presencia, sino también por la 
ausencia, en muchas ocasiones significativa, de estas manifestaciones artísticas en 
determinados territorios. Esos grandes vacíos territoriales y cronológicos podrían 
evidenciar la existencia de verdaderas regiones culturales definidas, al menos en 
parte, por el arte rupestre. 
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Arte rupestre de la  Valltorta (Espanha)* 
 

Rafael  Fernandez 
 
Muito bem, depois desta amena conferência do professor Mauro 

Hernandes, toca-me falar de uma experiência muito direta num espaço 
extraordinário pela quantidade de figuras rupestres e por sua singularidade. 

 
Antes vou falar, também, do processo pelo qual se pode incluir a arte 

rupestre do Arco Mediterrâneo na lista do Patrimônio Mundial.  Uma boa parte 
dos problemas referidos pelo professor Mauro Hernandes, estão contidos de 
forma muito clara na sua experiente declaração e em numerosas propostas 
que foram feitas no ano de noventa e oito, há seis anos.  

 
Falo também de uma oferta esquizofrênica. Em parte estou de acordo 

com o professor Mauro Hernandes, embora o veja desde outra perspectiva, 
posto que, trabalho na administração autônoma que a refaz e, nós para 
justificarmos o aparato administrativo, refizemos a partir de dentro. 

 
Provavelmente, e, agora desenrolam os temas que podemos entender 

com posterioridade, provavelmente a única maneira eficaz de funcionar é 
existindo um diálogo fluído entre as administrações e os administrados. E que 
esse patrimônio, se é realmente um patrimônio coletivo, deve dedicar os 
recursos para o uso da coletividade. 

 
A história da declaração da arte rupestre do Arco mediterrâneo como 

Patrimônio Mundial, na Península Ibérica, tem um mito. No ano 1994, quando 
solicitamos que La Valltorta passasse a fazer parte da lista do Patrimônio 
Mundial, alguns pretendentes falaram que não iam interferir porque era uma 
questão importante, mas de difícil  financiamento. 

 
Provavelmente desde os anos sessenta, em numerosos congressos 

arqueológicos nacionais, isto é, congresso de arte rupestre, entre as 
conclusões fazia-se referência da importância da arte levantina e a 
necessidade de dar essa consideração de Patrimônio da Humanidade. 

 
Sem dúvida alguma, o mundo científico está consciente dos problemas 

de conservação tão terríveis e  que  boa parte das agressões eram antrópicas 
(como já mostrara o professor Mauro Hernandes), afortunadamente são desses 
anos, dos anos sessenta. Nem todos se reproduziram na atualidade. Algumas 
sim, porém não todas. 

 
Portanto havia um terreno propício no mundo científico o qual 

reclamava à administração que a arte rupestre levantina tivera a máxima 
consideração patrimonial e em consonância tivera as máximas medidas de 
proteção. Em qualquer caso, isso também é importante. 

 
No ano de 1975, a Comunidade Valenciana organizou em La Valltorta 

um Seminário Internacional sobre a conservação da arte rupestre, onde se 
convidou aos principais investigadores do momento. Nele se aborda o 
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problema de conservação, de gestão e onde se insiste em que a arte rupestre 
levantina tinha que ser Patrimônio da Humanidade. 

 
Havia já pretendentes na Europa no ano 1979, Valcamônica devia 

entrar e formar parte do Patrimônio da Humanidade. E, quero lembrar que, a 
Cueva de Altamira entrou também nos anos 84 a 85. Havia um terreno 
abonado para reclamar  a importante amostra da arte rupestre pré-histórica que 
se conservou no Levante, fosse levada em consideração. 

 
Era um problema complicado, era difícil, posto que se trata de uma arte 

dispersa num território muito extenso, como poderemos ver depois, um terreno 
tremendamente antropizado e com problemas muito específicos. 

 
No ano 1994, propuseram que La Valltorta passasse a formar parte 

dessa lista. Já veio talvez a mesma perspectiva como é o caso da Serra da 
Capivara que se implanta aqui e é um território que contem uma determinada 
amostra de arte rupestre, deve passar a formar parte na lista do Patrimônio da 
Humanidade. Chama-se de território e de uma manifestação dentro desse 
território, portanto, temos que conhecer primeiro o limite espacial. 

   
A iniciativa do ano 94 se viu apoiada em 1995, no congresso 

organizado nas Ilhas Canárias pelo professor Mauro Hernandes em 
colaboração com os museus canários, onde normalmente como em outras 
ocasiões, no final do  congresso, por unanimidade, insistiu-se na necessidade 
de solicitar esta declaração. 

 
No ano 1996, a proposta de La Valltorta foi formulada no conceito de 

Patrimônio Histórico Artístico e se propõe que La Valltorta e a arte rupestre do 
Arco mediterrâneo  leve suas petições à UNESCO para que se declarem 
Patrimônio da Humanidade. A partir de 1996, criou-se uma equipe de trabalho  
integrada por um representante de cada comunidade autônoma. Somam-se 
seis e, finalmente, é apresentado em 1997 e nesse mesmo ano o Ministério da 
Cultura apresenta a solicitação à UNESCO. 

 
No ano 1998  recebemos uma inspeção da UNESCO e um abalizador 

indaga que medidas estão tomando as administrações para fomentar a 
conservação da arte rupestre. Finalmente, ainda em 1998, era declarado  
Patrimônio da Humanidade a arte rupestre do Arco mediterrâneo. 

 
A experiência acumulada entre as seis comunidades autônomas se 

apóia fundamentalmente em quatro aspectos. Em primeiro lugar consideramos 
que a arte rupestre do Arco mediterrâneo se localiza em paisagens culturais de 
extraordinário valor patrimonial, portanto se introduz a figura da paisagem 
cultural; em segundo lugar insiste-se no valor documental da arte levantina, a 
que já nos referimos anteriormente; em terceiro a sua vulnerabilidade que tem 
a necessidade de adotar medidas urgentes para paliar as graves deteriorações 
que existem. A administração também está consciente de qual é essa realidade 
e, finalmente, fala-se do contexto social que parte do princípio de que é 
necessária a implicação da sociedade que, em parte, lida no território onde se 
conserva a arte rupestre.  Se Integra, também, na proposta, algumas das 
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medidas que a União Européia estava introduzindo em sua políticas territoriais 
como era o apoio  sustentável do projeto  e a necessidade de que através do 
turismo cultural se fomentara esse  apoio. Esses quatro pontos são a base da 
declaração.  

 
Na barra inferior vocês podem ver um aspecto de La Valltorta. Um 

barranco sufocado por numerosos meandros e a direita uma das marcas mais 
clássicas de La Valltorta  que é a “Cova dos Cavalos”. 

 
Bem, finalmente o ano 1998, se declara a arte rupestre do Arco 

mediterrâneo, Patrimônio da Humanidade. Esta é uma nuvem de pontos dos 
conjuntos declarados. Trata-se de setecentos e cinqüenta e nove conjuntos 
distribuídos pelas seis comunidades. Estamos falando de Catalunha, Aragão, 
Castilla-La Mancha, Comunidade Valenciana, Múrcia e Andalucia. Setecentos 
e cinqüenta e nove conjuntos distribuídos em um território extenso com uma 
variada paisagem  e, também, com uma diversidade social enorme. 

 
Este gráfico mostra a freqüência dos conjuntos. Das seis comunidades, 

a imensa maioria dos conjuntos inventariados, está  na Comunidade 
Valenciana. Fica uma distribuição desigual que criará problemas na hora de se 
estabilizar a cooperação entre as distintas comunidades que se implicavam no 
processo. 

 
Na declaração aceita, há quatro tipos de arte rupestre: a arte paleolítica 

a arte levantina, a arte macroesquemática e a arte esquemática. No total 
estamos chegando a trinta mil anos de evolução na arte rupestre, numa 
diversidade enorme de situações e de problemas de conservação. Também 
vem o nível de acesso a estes lugares. 

 
Teremos no diploma,  neste certificado que significa ser Patrimônio da 

Humanidade, algumas repercussões  a nível institucional. A conservação da 
arte rupestre do Arco mediterrâneo na Península Ibérica, foi um imperativo da 
UNESCO. A UNESCO entendeu que esta iniciativa não tinha viabilidade se não 
houvesse um órgão supra-comunitário que zelasse pelo cumprimento dos 
compromissos que havia se adquirido a respeito da conservação.  

 
Em segundo lugar, insistiu-se em criar um centro de investigação da 

arte rupestre, apesar de que é exclusivo, no ano 1993, se  estudava nas 
Universidades, mas  não se dispunha de alguma maneira, de centros 
especializados nessa questão. Sobretudo, nisso se insistiu muito, no que se 
refere ao problema da conservação. 

Em terceiro lugar, insistiu-se na necessidade de pôr na mesa a forma  
de conservação preventiva que se tinha realizado até 1998. Nisso estou de 
acordo com o professor Mauro Hernandes. Não se salientou absolutamente 
nada pela conservação preventiva desses lugares, exceto com algumas  
exceções. Insistiu-se realmente que deveria haver maior proteção física. Aqui 
podemos falar sobre a conveniência, sobre qual modelo de proteção física 
deve-se impulsionar, se é pertinente gradear os conjuntos. No nosso caso, se 
trata de um território profundamente antropizado, com uma alta densidade de 
população. Praticamente todos os conjuntos tinham tido acesso e nos vimos 
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obrigados a colocar grades com maior ou menor fortuna. Finalmente propus 
que era necessário que nos conjuntos mais importantes da arte rupestre do 
Arco mediterrâneo se integrasse uma rede de Parques de maneira que a 
sensibilidade, a proximidade desse patrimônio à sociedade se conseguiria. Não 
teria tido sentido essa declaração se não fosse para aproximar esse patrimônio 
à sociedade. 

 
Do ponto de vista social se  propus o aumento da demanda pelo 

consumo deste patrimônio. Estamos num país, Espanha, na Comunidade 
Autônoma valenciana que vive praticamente do turismo. Na Comunidade 
Valenciana o setor mais rico e que  ingressa a maior quantidade  de dinheiro, é 
o turismo. O turismo de praia  está se diversificando nos últimos anos a favor 
do turismo cultural e de um turismo rural no interior. 

 
A declaração como Patrimônio da Humanidade significou uma 

demanda, em alguns casos, desmedida nos ajustamentos por fomentar este 
patrimônio. Tem um primeiro problema: nesses 759 sítios, não havia sempre, 
para todos, uma entidade responsável para suportar um projeto dessa 
importância. Em muitos casos alguns municípios entram, apenas, com um 
abrigo em que pode haver uma pequena cena, algumas figuras que, de modo 
algum, justifica numa primeira fase, um projeto turístico. 

 
Propus então que se  que articular uma rede de centros que 

considerasse a questão da arte rupestre. Logicamente as administrações viram 
que somos otimistas e plantaram um projeto muito ambicioso de centros em 
que se colocaria a questão desses patrimônios a cada comunidade autônoma. 
Propus uma sede de centros como os que estão aqui o Museu de La Valltorta, 
aqui está o Museu da História de Valencia, aqui estamos falando de um centro 
que tinha sido criado, nós estamos falando da Contestânia que é onde existe 
um centro dedicado à documentação da arte rupestre. Essa foi uma decisão da 
UNESCO de criar centros especializados na documentação, na questão dessa 
informação.  

 
Logicamente também insistiu-se que nas medidas de proteção tinha 

que ter câmbio. Não podíamos seguir colocando grades  obsoletas nos 
conjuntos. Teria que se optar por modelos mais abertos como estes de La 
Valltorta, aos que posteriormente me referirei. 

 
E realmente insistiu-se nos graves problemas de conservação da arte 

rupestre na área livre a qual se referiu Mauro Hernandes. O problema é de 
ordem natural, é geológico, é biológico e em nosso caso, fundamentalmente, o 
problema é de ordem antrópica de má educação no seu patrimônio, de mau 
uso, de agressão vandálica, de todo tipo de patologias criadas pela má 
educação, pelo cinismo da sociedade em muitos casos. 

 
Bem. E, finalmente, a rede de conjuntos de arte rupestre a que me 

referia, esse itinerário de conjuntos postos em valor com um critério comum, 
essa rede de parques arqueológicos  que permitiria aos visitantes e aos 
usuários entender a complexidade e o valor cultural desse patrimônio que, para 
a qual havíamos pedido sua consideração como Patrimônio da Humanidade. 
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Tudo isto de alguma maneira, está numa fase incompleta.  Não sou tão 

pessimista, como pôde parecer o professor Mauro Hernandes, pois teremos 
que decidir que a declaração é de 1998 e que, como primeira medida positiva, 
houve reação social para pedir às administrações uma maior consideração por 
esse patrimônio; em segundo lugar acho positivo também apostar na marcha 
de projetos de conservação preventiva importante em algumas comunidades 
autônomas entre elas está a Comunidade Valenciana; em terceiro lugar, algo 
que é fundamental é gerar um movimento de fundo constante sobre o valor, 
sobre o interesse desse patrimônio que, sem dúvida alguma, nos próximos 
anos dará para juntar algo de muito positivo. 

 
Pensamos que estamos trabalhando num trabalho longo, que temos 

que fomentar um câmbio na sociedade que repercuta, de forma positiva, nesse 
patrimônio e também um câmbio entre as administrações.  

 
Agora vou me referir ao  projeto Museus Vinculados, museus de sítios 

que servem de centro de acolhida para os conjuntos visitáveis com o Museu de 
La Valltorta e experiências similares.  Podemos falar de projetos similares o 
que em outra escala, em Aragão, um projeto muito importante no Rio Verde 
que está sendo uma realidade.  

 
Bem, agora vamos nos concentrar, sobretudo, no Parque de La 

Valltorta. Vamos fazer um pouco de História porque como acabo de dizer, 
pensamos que a questão do patrimônio tem que se entender com uma 
pequena perspectiva histórica e, a arte rupestre não deve ser excluída nesta 
dimensão. 

 
Em nossa comunidade a arte rupestre tem uma distribuição bastante 

generalizada. Atualmente temos um inventário que ronda uns trezentos e 
oitenta conjuntos distribuídos em oitenta e três municípios das três províncias e 
em quatro estilos, há os que dizemos preferidos. Existe uma concentração 
importante no norte da Comunidade Valenciana onde se localiza o conjunto 
mais conhecido – La Valltorta. Outra localização importantíssima é a Bacia do 
Jucar e, outra fundamental, é o núcleo da província de Alicante. E, nestas três 
zonas, como conseqüência da declaração como Patrimônio da Humanidade, o 
governo autônomo valenciano ao iniciar três projetos de parques culturais, quer 
a estratégia alterada para a questão da arte rupestre. 

O primeiro parque cultural em que estamos trabalhando é o Parque 
Cultural de La Valltorta. La Valltorta é um clássico. Provavelmente todos os 
livros de história da arte pré-histórica, ao mencionar a  Europa, quando falam 
de arte pré-histórica, falam de Altamira para se referir à arte paleolítica e de La 
Valltorta para falar da arte neolítica. Quer dizer, um lugar incorporado com 
pleno sentido à história da arte rupestre  na questão do patrimônio. La Valltorta 
foi descoberta no ano 1917,  nos meandros de um barranco com covas, que 
até então eram usadas por pastores para guardar rebanhos. 

 
Os pastores que encerravam suas cabras nestes lugares não eram 

conscientes da existência das pinturas ou não prestavam a menor atenção 
porque um dos primeiros problemas de conservação que tinham nesses 
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lugares eram as sujeiras que fizeram no passado. Os pastores acendiam fogo, 
os pastores encerravam os animais que defrontavam seus corpos contra as 
paredes. Isso significou  um problema de deterioro  importante em numerosos 
lugares. Na época da descoberta  da La Valltorta a Península Ibérica tinha os 
principais investigadores da pré-história como Wernert e Obermaier que 
estavam escrevendo as primeiras páginas da História da Arte Rupestre na 
Europa. La Valltorta foi descoberta então, como um dos lugares com uma 
maior densidade de pinturas rupestres pré-históricas  da arte levantina. Isto 
gera uma tremenda discussão entre os investigadores. Tudo isto está escrito e 
na primeira publicação do ano 1919  e a arte de La Valltorta serviu, de alguma 
maneira, como veículo para transmitir a sua importância patrimonial. 

 
A resposta social ao descobrimento de La Valltorta foi francamente 

contraditória. Naquele momento teria uma população de  mil e quinhentos 
habitantes que viviam da agricultura e do pastoreio.  Era um povo rural, 
miserável, pobre, segundo escreveram os nossos historiadores e aquela gente 
morria de varíola. Todos os anos havia uma tremenda mortalidade por ser 
extremamente pobre e que  se quer aparecia muito nos mapas. 

  
Neste lugar, de repente, aparece uma arte rupestre de transcendência 

mundial e não é só isto que acusam os investigadores franceses, alemães e 
“senhoritos” da cidade, como diziam os habitantes da região.  

A sociedade local não entende a importância desse patrimônio, 
podemos ver nessa imagem onde estão praticamente representadas todas as 
classes sociais do momento visitando as pinturas. Sacerdotes, crianças, ricos, 
pobres, trabalhadores, a sociedade participa de algo que não entende. 

 
A conseqüência deste divórcio entre a sociedade e o patrimônio é que  

nos três anos posteriores ao seu descobrimento, foram destruídas cinqüenta 
por cento das pinturas que tinham foram documentadas por  Hugo Obermaier. 
Foram destruídas em muitos casos, por incompreensão e, em outros, tentaram 
arrancá-las para vendê-las. Em qualquer caso, destroem porque  não as 
valorizam e não entendem a sua importância. Esta situação se manteve até 
1942. Pensamos que desde o ano 1917 e 1942, toda La Valltorta permanece 
absolutamente desprotegida. As histórias não são tão distintas no Brasil e na 
Espanha. Transcorrem quase trinta anos em que La Valltorta não  tem 
vigilância.. Esse lugar acolhe numerosos visitantes que vão e, afinal não 
entendem porque aquele lugar é tão importante e nisto apagam as pinturas 
rupestres. 

 
Em 1963  produziu-se o roubo de uma das figuras da Cova do Civil, 

como estamos vendo nessa imagem, e, por pressões do  investigador  Dom 
Batista Policarpo, que então já se dedicava ao estudo das pinturas rupestres 
que a administração nunca havia respeitado, ele conseguiu que, transcorridos 
quarenta anos, La Valltorta estaria entre  os primeiros  sítios onde se 
protegeram suas pinturas e, como não podia ser de outra maneira, aparecem 
todos os políticos para sair nas fotografias com o governador civil e autoridades 
municipais  no ato da inauguração. 
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Passou o tempo, no ano 1983, assumimos as competências 
autônomas. Como dizia Mauro Hernandes nessa conferência, a democracia 
traz consigo a criação do estado das autonomias. Os valencianos começam a 
apostar pela proteção de seus valores patrimoniais. Entre eles está La 
Valltorta. Põe-se em marcha um projeto para esse assunto, para o teatro 
romano de Sagunto, e  em La Valltorta se trabalha com um projeto de parque 
cultural. 

 
O parque cultural do ano 1983, La Valltorta foi um projeto pioneiro e 

provavelmente formulado em uma época em que realmente a sociedade estava 
preparada para assumi-lo. Legalmente no ano 83, a segurança do parque 
cultural não tinha nenhuma referência e não existia nenhuma lei que falasse de 
parques culturais. Portanto, naquele momento, a segurança do parque cultural 
se deu num conserto em que se pretendeu questionar espaços como o de La 
Valltorta onde existe um patrimônio cultural riquíssimo. 

 
O projeto aspirava a dar proteção jurídica a La Valltorta e como não 

havia leis no âmbito do patrimônio que permitiam proteger territórios tão 
extensos, recorreu-se à lei do espaço natural desprotegido. Eis que se dá a 
primeira contradição. Não estamos falando de proteger espécies botânicas ou 
animais e sim de proteger pinturas rupestres. 

 
Esta iniciativa de declarar um espaço natural protegido gera uma 

reação contrária, absolutamente violenta por parte dos habitantes de La 
Valltorta e, dessa maneira, as agressões apenas se ampliam e algumas das 
prefeituras implicadas no projeto manifestam publicamente que não querem 
saber  nada do Parque de La Valltorta. 

 
Outras prefeituras e setores culturais de Castellón, pensaram que, 

talvez, apoiando um projeto desta dimensão,  se poderia produzir uma maior 
afluência de público em La Valltorta e que esta maior afluência, em última 
instância, poderia significar  uma maior destruição de seus conjuntos rupestres. 

 
Em qualquer caso, a administração abarca o projeto de parque cultural 

pelo não-abandono à idéia de construir um museu em La Valltorta e adotar a 
esse território uma série de instalações, como um museu e um camping,  
melhorar os acessos  e também proteger fisicamente os conjuntos de pinturas 
rupestres. 

 
Bem, desde o ano oitenta e três até quando se terminou de construir o 

museu de La Valltorta, passaram-se dez anos para finalmente em 1994, pôde 
ser aberto o Museu de La Valltorta, a 500 metros do Vale de La Valltorta. Esse 
primeiro projeto foi construído como uma instalação que serviria  para dissuadir 
os visitantes da visita ao sítios de La Valltorta. Porque se pretende dissuadir os 
visitantes? Porque as pinturas de La Valltorta estão em um estado de 
conservação lamentável.  

 
Os guias que davam assistência em La Valltorta, até 1994, levavam os 

turistas aos abrigos com umas fotografias explicativas do que teoricamente 
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tinham que ver porque as pinturas não estavam visíveis. Era um caso de fé 
visitar estes lugares para poder ver umas pinturas inexistentes.  

 
O museu, nosso grande museu, dispõe de um espaço de exposição 

com algo em torno de setecentos metros quadrados, um espaço para 
projeções audiovisuais, uma sala de trabalho,  um armazém, laboratório para 
estudos arqueológicos e toda uma série de instalações. Portanto não se criou 
unicamente como um centro de visitantes ou um museu de sítio senão que, 
desde o princípio, é um laboratório com uma história de investigação centrada 
fundamentalmente no patrimônio de La Valltorta.  

 
Nesse mesmo ano, coincidindo com a criação do museu nós fizemos 

uma reorientação do projeto. Em primeiro lugar, pleiteou-se declarar La 
Valltorta como Patrimônio da Humanidade e nos envolvemos no que foi 
exposto anteriormente; em segundo lugar, pleiteamos redefinir o projeto de um 
parque cultural dez anos depois. Pensamos que na sociedade que vive em La 
Valltorta há um certo amadurecimento e que será capaz de valorizar esse 
projeto melhor; em terceiro lugar pleitea-se a necessidade de reativar a 
investigação da arte rupestre e seus autores. 

 
O contexto social se consegue na declaração. Há um câmbio 

importante também na mentalidade da sociedade de La Valltorta. Nos anos 
oitenta havia que um modelo de implantação agropecuária agressiva e 
portanto, não adiantaria nada falar ou ir a falar nada  aos habitantes desse 
território. Não queriam escutar falar da segurança e da proteção que poderia 
pôr uma limitação ao seu  território. Estão, porém, cambiando. Estamos na 
época de 1994 em que a agricultura e a pecuária se mantêm com supervisões 
européias e, como se vê, tem que se optar pela melhoria desse território 
protegendo seu turismo cultural, o turismo rural. Portanto já se produziu um 
câmbio de mentalidade que vai nos ajudar para que essa redefinição do projeto 
seja assumida e seja vista pela sociedade de La Valltorta como um benefício.  

 
Propôs-se que na lei do patrimônio cultural valenciano que foi 

promulgada em 1998 (porque até esse momento a segurança do parque 
cultural não tem uma referência legal) no mesmo ano em que foi declarado  
Patrimônio da Humanidade, que fosse incluída a segurança do parque cultural 
dentro da categoria de bens de interesse cultural que, como disse o professor 
Mauro Hernandes, é uma categoria de máxima proteção dentro da lei do 
patrimônio. 

 
O conceito de parque cultural é um conceito de enorme ambigüidade. 

Pela primeira vez permite-nos falar de proteger extensos territórios dentro das 
perspectivas do patrimônio cultural e não das perspectivas do patrimônio do 
meio ambiental. Se tivermos que questionar territórios tão extensos desde a 
perspectiva ambientalista de La Valltorta que é uma paisagem cultural, uma 
paisagem profundamente antropizada, não caberia nessa fórmula. Portanto 
teria que criar uma “ferramenta” nova adaptada às paisagens mediterrâneas 
profundamente antropizadas que não quer dizer que não tenham também 
valores ambientais.  
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Dentro dessa perspectiva um parque cultural é um bem de interesse 
cultural que engloba diferentes aspectos. O fundamental do ambiente cultural  
segundo marca a lei, é que há de atender a um entorno da proteção. A lei não 
estabelece a que critério se deve ajustar, embora fique claro que não se pode 
modificar  a paisagem e não se podem fazer grandes obras públicas. Tem que  
se zelar pelo mantimento das atividades que não prejudiquem o equilíbrio dos 
componentes dessa paisagem. Dessa maneira um parque cultural seria um 
rosário de bens de interesse cultural e seus respectivos entornos. 

 
A segurança do parque cultural introduz o conceito de paisagem 

cultural e, portanto, além da arte rupestre, o resto dos elementos patrimoniais 
que ainda existem automaticamente passam a usar da mesma proteção.  O 
ponto de partida que justifica as limitações territoriais dessa arte rupestre é a 
sua distribuição pelo território.  

O Parque Cultural de La Valltorta estende-se por uma extensão de 
vinte e dois mil setecentos hectares de uma paisagem tipicamente 
mediterrânea, uma paisagem de enorme diversidade. São duas bacias 
hidrográficas  com seus numerosos meandros. É uma paisagem de média 
montanha em que as cotas mais altas se encontram no interior, com altura de 
aproximadamente mil e trezentos metros sobre o nível do mar. A distância 
máxima entre  dois pontos é de aproximadamente vinte e cinco quilômetros e 
em um pequeno espaço, podemos conhecer os distintos tipos de paisagens 
mediterrâneas.  

 
Como dizia, um aspecto que é fundamental e que determina a criação 

do parque é a concentração de pinturas rupestres. Neste setor do parque 
correspondente  a La Valltorta tem uma densidade de conjuntos. A maioria se 
localiza no curso do barranco e se tem localizado, também, conjuntos de 
pinturas rupestres nas serras periféricas. 

 
Além das pinturas rupestres, existe um riquíssimo patrimônio arqueológico. 
Sem dúvida alguma, as pinturas apareceram porque havia uma intensa 
ocupação do território desde a época paleolítica. A seqüência de La Valltorta 
pode-se seguir perfeitamente nas escavações que estavam havendo nesses 
abrigos. Encontramos um nível com indústrias mesolíticas datadas 
aproximadamente de seis mil, seis mil e quinhentos antes de Cristo e na 
seqüência o neolítico antigo e neolítico médio documentados também em 
outros abrigos. O polimento fez-se mais intenso no neolítico dois, em torno do 
terceiro milênio antes de Cristo e boa parte das pinturas de La Valltorta 
corresponde a esta fase.  

 
 Podemos falar desse patrimônio arqueológico tanto como fonte de 

conhecimento, e também, como recurso para esse projeto no âmbito do 
turismo cultural. A história não para no neolítico, La Valltorta segue ocupada 
durante a Idade do Bronze. No total ainda há uma população inferior a cinco mil 
habitantes. É uma população tremendamente necessitada. Alguns de seus 
povos vivem praticamente de pensões, como é o caso de Tirig. Quer dizer em 
um ano normal pode haver vinte mortes e nenhum nascimento como ocorre em 
outros setores da geografia espanhola, há um sério problema de necessidade 
da população. E um território com uma escassa diversificação econômica e que 
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até agora tem vivido da agricultura e da .pecuária mantidas pela União 
Européia e que a partir dos próximos anos, a partir de 2007, esta fórmula vai 
terminar, provavelmente de forma bastante drástica porque  alguns países que 
entrarão na União Européia e os desequilíbrios regionais que terão que ser 
corrigidos de outra forma. Portanto, Espanha e em particular a Comunidade 
Valenciana, que hoje são países ricos no contexto europeu, não podem  
continuar  sendo mantidos por meio dessas ajudas e terão que optar por novas 
fórmulas. 

 
Essa escassa diversificação econômica está precisando ser vista de 

outra maneira pelos agentes sociais que já estão criando cooperativas de 
turismo rural. Um caso paradigmático de ajuda à população de La Valltorta, são 
as cooperativas de turismo rural  que, nos últimos cinco anos, já reabilitaram 
vinte casas, como alojamentos de turismo rural.  Criando também um serviço 
de guias para atender aos turistas e este é um serviço importante para a 
população e para o parque. 
 

 
No discurso do parque a arte rupestre é o motivo fundamental. É o 

elemento-base que ordena tanto o limite do parque, como a estratégia global 
de proteção, embora existe um patrimônio igualmente interessante e que se 
converteu também em recurso. Esse patrimônio cultural convertido em recurso 
cultural, em recurso turístico é a arquitetura tradicional. As construções de 
pastores, construídas pela técnica da pedra em seco, são refúgios, a maior 
parte das casas tem uma antigüidade não superior a novecentos anos. Casas 
que foram moinhos e que foram habitadas como alojamento rural, , toda uma 
série de patrimônio que enriquece a arte rupestre e que nos permite, em 
primeiro lugar, reduzir a pressão sobre o sítio com arte rupestre, desde que 
todo visitante do museu não vá dirigido exclusivamente às pinturas rupestres 
sem que haja outro patrimônio próximo que seja igualmente visitável e que 
enriqueça a visita dentro de uma perspectiva histórica. O que queremos 
transmitir aos visitantes, é que este é um território que foi ocupado desde o 
mesolítico e o neolítico  até o século dezenove, e a partir desse patrimônio 
podemos conhecer a história dessa gente. 

 
Bem, e quanto à questão da arte rupestre, a proteção ou criação do 

parque cultural está posta em primeiro lugar; melhorando a proteção física. 
Atualmente somente se visitam cinqüenta e seis conjuntos inventariados. 
Somente visita-se, mediante a participação de um guia, quatro conjuntos. Há 
ainda a vigilância ativa. Existe aí a presença permanente de guias vigiando os 
conjuntos que não estão fechados. Existe um regime diário de visitas guiadas, 
quer dizer, um visitante  sabe que  qualquer dia das dez da manhã às doze e 
às cinco da tarde visita-se distintos conjuntos. E, em quarto lugar,  o que me 
parece ser fundamental é que está sendo iniciado o projeto de conservação 
preventiva. 

 
 
“Bom dia a todos, vamos retomar os trabalhos, com uma apresentação 

de Jean Felipe D’Lorma que é da cooperação francesa e ele vai falar sobre o 
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Parque Regional do Pantanal, o novo espaço institucional para uma gestão 
participativa dos recursos naturais”. 

 
“Bem, nós convidamos o D’Lorma para fazer essa palestra para vocês 

porque trata-se de um projeto de um convênio assinado entre a França e o 
IBAMA para então tentar mudar um pouco a maneira de funcionamento dos 
parques nacionais. Eles estão trabalhando no Pantanal, eu já tenho recebido 
notícias de várias pessoas, de brasileiros que foram visitar, dizendo que essa 
ação já está tendo excelentes resultados porque eles estão trabalhando do 
sentido de assegurar a preservação do meio ambiente e vocês devem saber 
que pra nós é extremamente importante, que por exemplo, na Serra da 
Capivara alguns dos nossos problemas mais graves vêm justamente do 
desaparecimento de certos animais, a quebra da cadeia alimentar, animais que 
não têm mais predadores e que aumentar sem parar como os cupins, e certas 
vespas que cobrem as pinturas. 

 
Então, esse exemplo, eu acho que é um exemplo que vai muito bem 

para aqueles que estão trabalhando na conservação do patrimônio cultural”. 
 
“Obrigado”. 
Eu me chamo João Felipe, sou francês, vou tentar falar português. 
 
Como a Niède falou, na verdade eu vou falar da Arqueologia. Vou falar 

mais da preservação ambiental, da preservação da cultura, mas que não deixa 
de ser também um patrimônio no mesmo título que a arte rupestre porque a 
natureza é um patrimônio comum e as pessoas que moram nesse tipo de lugar 
também criam um certo tipo de cultura que também é um patrimônio nosso. 

 
Esse trabalho que foi desenvolvido, na verdade aqui no Brasil, foi 

desenvolvido no quadro de uma cooperação entre governo francês e o governo 
brasileiro mais especialmente entre as federações dos Parques Naturais 
Regionais da França e o governo do Mato Grosso do Sul, tentando utilizar os 
conceitos... tentando utilizar os conceitos desenvolvidos no quadro de trinta 
anos de experiências das entidades dos Parques Regionais Franceses, 
tentando idealizar um referenciamento próprio adaptado à realidade brasileira e 
que não era o objetivo de simplesmente trazer um mesmo modelo francês para 
aplicar aqui no Brasil porque não ia funcionar. As realidades são totalmente 
diferentes. 

 
Como eu falei para vocês, na verdade, a realidade francesa, a 

realidade administrativa francesa é totalmente diferente a França não é um 
Estado Federal. A França tem um Estado, mas está dividido em regiões, tem 
vinte e duas regiões na França. Noventa e cinco departamentos que 
correspondem a distritos aqui no Brasil (resumindo) e tinta e seis mil seiscentos 
e cinqüenta e um municípios. Você pode ver a diferença no Brasil que tem uns 
cinco mil, acho que é por aí. Você imagina o tamanho desses municípios. É por 
isso que foi desenvolvido de maneira muito rápida na França todo um trabalho 
dessa transação para tentar organizar os municípios para fomentar e trabalhar 
um desenvolvimento local. 
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Foi desenvolvido na França e uma série institucional para tentar fazer 
uma descentralização eficiente das políticas públicas no território francês. 

 
Esse trabalho sobre a organização dos municípios também era para 

tentar realizar e como administrar porque tem políticas públicas que você não 
pode realizar sozinho. Quer dizer que precisa se juntar para poder aplicar esse 
dinheiro e poder aplicar uma política que seja eficiente. 

 
Também esse trabalho foi feito para tentar adequar as políticas 

públicas às realidades locais porque mesmo a França sendo um país pequeno 
você tem uma grande diversidade de situações. Uma política central não podia 
simplesmente ser suficiente para alcançar e para resolver todas as 
problemáticas específicas que você podia encontrar na França. 

 
Foram, na verdade, criados uma série de ferramentas em restrições de 

forma legal com um conjunto de políticas públicas que atravessam uma série 
de instrumentos legais que são indicados pelo município, em comunhão com o 
município, etc, etc, para tentar agrupar, juntar todos esses pequenos 
municípios que não podiam funcionar sozinhos de maneira eficiente. 

 
Essas associações de municípios têm diferentes tipos de objetivos. 

Pode-se juntar municípios simplesmente para implementações de políticas 
publicas setoriadas como a coleta de lixo, o transporte escolar por exemplo. 
Mas você tem outro tipo de conjunto de municípios que pode ser para 
implementar política mais ambiciosa, é a política da gestão integrada do 
território. 

 
Os parques naturais regionais franceses são unidos de conservação e 

também consórcios do município que são criados com o objetivo de fazer uma 
gestão adaptada ao território maior quer dizer, que não são só aos pequenos 
territórios. 

Na verdade esse trabalho foi desenvolvido na França, há trinta anos, 
um pouco mais de trinta anos, agora trinta e cinco anos. Isso respondia a uma 
problemática específica logo depois dos a necessand exitantion como o mal do 
êxodo rural e do esvaziamento de boa parte do campo na França. Isso ligado 
ao desenvolvimento das grandes indústrias. Na verdade os povos franceses 
foram fontes muito grandes da mão-de-obra para as indústrias que estavam 
localizadas na cidade. Isso gerou uma degradação dos territórios frágeis com 
uma transformação muito rápida das condições sociais e econômicos desses 
lugares. 

 
Quando estou falando do território frágil, lugar frágil, esse frágil não é 

tanto do ponto de vista, unicamente do ponto de vista biológico como do ponto 
de vista da biodiversidade, mas também do ponto de  vista das culturas locais 
que estavam extensas por causa do despovoamento do campo. 

 
Nos anos sessenta e oito, sessenta e nove o governo central percebeu 

que precisava fazer; a vontade de imaginar, de bolar, de imaginar um tipo de 
modalidade de gestão que podia reverter esse processo, que podia tentar 
desenvolver ações políticas adaptadas a esses territórios específicos. Então, 



FUMDHAMENTOS - V 
 

142 

foi bolado um requerimento, que na verda foi bolado pelo Estado Central dando 
a possibilidade para as regiões e para os municípios de se juntarem para 
idealizar juntos um projeto para esses territórios frágeis. 

 
Aqui você tem um esquema do processo de criação de um parque 

natural regional. Quer dizer que você pode ter diferentes níveis de decisão. Em 
ação, a decisão de ameaçar o processo de criação. Você pode ter o nível local, 
quer dizer os municípios ou pode ser o nível regional que vai fazer a proposta 
para os municípios de se juntarem para começar um trabalho desses. Mas do 
continente, a região e departamentos do município se juntam para a 
cooperação, para idealizar um projeto de desenvolvimento integrado para o 
território. 

 
Estou falando de desenvolvimento integrado porque não é só no caso 

dos parques regionais franceses o foco não é só a proteção do meio ambiente, 
mas a proteção do meio ambiente e a valorização do meio ambiente e da 
cultura local. Quer dizer que só um projeto de desenvolvimento integrado que 
tem como foco tanto a preservação do meio ambiente como a preservação da 
cultura, tenta fixar o homem no lugar, no local, criando um novo tipo de 
atividades econômicas que não sejam uma agressão para o meio ambiente. 
Quando, um processo interativo, demora um certo tempo (por exemplo na 
França, a média, o prazo médio para a definição do projeto do território que vai 
ser apresentado depois para aprovação do Estado é de quatro a cinco anos é 
um processo demorado. Processo que precisa de tempo e que precisa de 
muito trabalho) à definição do projeto a nível da região dos departamentos dos 
municípios tem uma proposta que vem de baixo para cima, proposta que, 
mesmo feita pelo governo, vai analisar o projeto e definir se esse projeto 
merece o selo de qualidade de parque natural regional porque parque natural 
regional na verdade, tem um selo de qualidade cedido pelo Estado. Em cima 
de um projeto, tem um prazo definido: o prazo de dez anos, quer dizer que 
depois de dez anos você precisa mostrar o resultado e você precisa mostrar 
um novo projeto para mais dez anos, para receber mais uma vez o selo de 
qualidade de parque natural de novo. 

 
 Em um processo que vai de baixo para cima, tem um processo também 
onde há adesão voluntária. Quer dizer que quando você começa um processo 
de criação de um parque desse feito, desse tipo você define um território, ou 
mistura. Você joga todos os parceiros, todos os municípios, que fiquem os 
territórios nesse território, nesse todo. O território final do parque, na verdade, é 
simplesmente o conjunto dos municípios que decidem aderir ao parque. 
 
 Tem nos parques franceses, territórios do parque onde você vê, tem 
buracos porque há adesão voluntária e tem municípios que não queriam aderir 
ao parque, que ficaram fora, que não assinaram o contrato com o instituto de 
gestão do parque e que simplesmente ficaram fora dez anos, podendo integrar 
o parque no futuro só depois de dez anos, quando vai ser definido o novo 
contrato, o novo projeto para o território. O processo de baixo para cima é 
adesão voluntária. 
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 A vocação dos parques na França é proteger artes naturais e culturais. 
Quer dizer que são muitos são ligados, são territórios habitados. A França tem 
uma densidade de população bem maior que no Brasil e a maioria dos 
territórios na França é povoado, bem povoado mesmo. Então, a interação entre 
o meio e o homem é uma coisa que é muito importante para essa concentração 
dos parques regionais porque cada situação gera de um certo jeito, uma cultura 
um pouco diferente. Na França de vinte em vinte quilômetros você pode ver 
quase culturas diferentes nas micro regiões: habitações diferentes, modos de 
culturas diferentes. É tudo isso que os parques regionais tentam preservar 
através do trabalho. 
 As missões são a proteção da bioidentidade, do resgate da cultura, 
dizem principalmente para mim, que é social; que o que é fundamental é a 
formação do público experimental. O desenvolvimento econômico e social é 
fundamental para a proteção da biodiversidade porque estamos dando um 
conceito de recursos naturais. Isso quer dizer que o patrimônio natural e o 
patrimônio são coisas que você pode valorizar com muito cuidado, tentando 
desenvolver jeitos do ponto de vista que não seja uma agressão para o meio 
ambiente nem para o homem. É tudo isso que estamos tentando desenvolver 
no quadro desses parques regionais na França.  
 
 Eu falei para vocês que esse projeto na verdade, tem uma forma na 
França de uma Carta Magna que contrata outro parceiro. Essa carta do parque 
é uma coisa muito importante porque há um engajamento de cada uma das 
pessoas que vão assinar a carta. O Estado assina a carta , os municípios 
assinam a carta às Regiões assinam a carta e as ONGS também que 
participam da definição do projeto assinam a carta é um contrato que define o 
projeto, a regra do jogo e outros parceiros. Quer dizer que você tem a 
obrigação com outros parceiros de desenvolver juntos um projeto que foi 
idealizado em conjunto. Quando isto faz a definição e levantamento 
compartilhado, o projeto também foi definido de maneira compartilhada. Isso é 
fundamental no processo porque mais para a frente, todo mundo conhece de 
uma maneira muito clara, qual é o papel dele e quais são as responsabilidades 
dele e que aceitaram essas responsabilidades de maneira totalmente natural 
sabendo que está assinando um contrato. 
 
 Eu falei para vocês que na França, quando você apresenta esse projeto 
para o Estado depois desse consenso de quatro a cinco anos, você apresenta 
o projeto para o Estado que vai fazer uma avaliação desse projeto e se o 
projeto apresenta os critérios definidos. A comissão acorda em marcar o 
parque, a que propriedade do Estado para o consórcio do Município para dez 
anos, para implementar esse trabalho; além desse trabalho, você tem também 
uma série de financiamentos que estão ligados a esse selo de qualidade. Você 
tem uma classificação e uma motorização a utilização da marca para dez anos 
e você vai ter a renovação da autorização mostrando depois de dez anos os 
resultados porque na carta do parque, no projeto consta diferentes objetivos 
que estão a ser alcançados que você tem que ter, ver se foram alcançados, 
também vocês tem toda uma ferramenta para fazer a fiscalização e para 
verificar quais objetivos foram alcançados. Então, depois de dez anos a 
apresentação do primeiro relatório para apresentar ao Estado e demonstrar 
quais resultados foram alcançados, tendo a possibilidade do Estado fazer uma 
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fiscalização externa pedindo uma fiscalização externa para verificar o relatório 
que é apresentado pelo consórcio do Município. Também é preciso no mesmo 
momento de muito trabalho, apresentar um novo projeto para dez anos para ter 
a renovação da patente, da utilização do uso da patente da marca do Parque e 
todos os financiamentos ligados também, porque a parte de financiamentos é 
fundamental. Você não pode fazer uma gestão de dez anos se você não tem 
uma certa segurança em relação ao financiamento. 
 
 Em cada parque, faz-se uma livre interpretação da marca global, 
colocando as cores que são específicas na região dele. Aqui você tem seis 
marcas de seis parques diferentes e cada um escolheu um emblema um pouco 
diferente. Essa marca é importante porque em um trabalho que foi 
desenvolvido a poucos anos atrás, há cinco anos, seis anos, agora permite os 
moradores, os camponeses que trabalham dentro do parque ter um valor 
agregado aos produtos deles como selo de qualidade. Esse selo de qualidade 
que está cedido pelo Estado para o consórcio do Município, depois decide dos 
consórcios do Município aos produtores que vão respeitar um caderno de 
especificação definindo o selo de qualidade. Resumindo, um parque e um 
projeto em um território definido, um projeto compartilhado na definição e na 
implementação, isso é fundamental e muito importante, e, um contrato onde os 
parceiros é quem definem a regra do jogo. 
  
 Uma coisa que é muito importante é o espaço institucional para integrar 
a ação de cada um. Eu acho que, hospedar a integração é uma coisa muito 
importante porque uma gestão territorial, não é simplesmente a soma da ação 
de autores diferentes, mas é a multiplicação dessas ações. Multiplicação é 
assim agir outras ações. Por isso é fundamental deixar um espaço pouco 
diferente onde você não tem esse jogo de poder, onde você pode integrar as 
ações porque mais perto você está do campo, mais perto da implementação da 
ação, mais você precisa integrar o autor diferente. Que ele seja institucional ou 
que ele seja pessoas físicas. Quer dizer que, precisa de uma integração 
vertical e de um resultado muito forte para ter uma eficiência no campo. Se isso 
ficar na definição e isso ficar na fala, na verdade não se faz nada. 
 
 A realidade do prazo de trinta anos é que na França tem quarenta e dois 
parques naturais regionais que hoje em dia tem uma superfície de mais ou 
menos doze por cento do território francês com mais de três milhões de 
habitantes, mais de quatro mil municípios, isso quer dizer que é um processo 
que contribui muito, você está vendo a repartição dos parques na França, 
contribui muito para a preservação da cultura e do meio ambiente. 
 
 Na base desse conceito francês, na base dessa abordagem francesa 
tentamos trabalhar numa realidade brasileira muito específica que é o Pantanal 
sul-matogrossense. Aqui se tem uma carta muito antiga do pântano do Brasil 
com uma totalidade do Pantanal, na verdade não é só o Pantanal sul-
matogrossense. 
 
 Então, esse trabalho foi desenvolvido numa parceria entre o governo do 
Mato Grosso do Sul e a Federação dos Parques Naturais Regionais Franceses 
com o objetivo de apoiar a implementação de uma política de preservação e de 
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valorização dos recursos naturais e culturais do Pantanal junto com uma 
cooperação. O pedido do governo do Mato Grosso do Sul foi: “Vamos tentar 
trabalhar, fazer uma descentralização verdadeira. Vamos tentar trabalhar juntos 
com a cooperação.” Era o pedido do governo do Mato Governo do Sul. 
 
 A localização dentro do Pantanal, a totalidade do Pantanal, mais ou 
menos por aqui você tem o rio Piquiri que é o limite da divisa entre o Mato 
Grosso e o Mato Grosso do Sul. Aqui você tem o território em estudo do 
Parque que é o território em que estamos trabalhando. A parte verde mais 
escura é a parte alta da Bacia do Paraguai e a parte verde mais clara é a parte 
Baixa da Bacia do Paraguai que é verdadeiramente o Pantanal. 
 
 Então, como eu falei para vocês, a especificidade, porque é verdade que 
aqui no Brasil, quando você usa a palavra abrir o Parque, (eu tive essa grande 
dificuldade no começo porque o projeto se chamava Projeto de Apoio de 
Criação do Parque Natural Regional do Pantanal), então, você imagine: quando 
eu chegava e começava a falar do Parque, para falar para as pessoas que 
queria um apoio participativo, era meio complicado o entender por parte das 
pessoas. É por isso que eu estou, na minha apresentação, para o público 
brasileiro falando primeiro: “Bom, é um Parque, mas é um pouco específico 
porque o Parque está criado a pedido da cooperação local. Porque na verdade, 
fui no primeiro momento do projeto, na história do projeto e esse projeto 
aconteceu porque uma parte da cooperação do Pantanal pediu para o Estado 
um trabalho desse. É por isso também que a Federação dos Parques topou e 
aceitou eu trabalhar junto com o governo do Mato Grosso do Sul. Tentando 
fazer verdadeiramente ir a cooperação de um projeto para esse território. 
 
 A criação pelo Estado ou pedido de cara dizendo-se voluntário é 
obrigação dar resultado. Também é a mesma coisa que no caso dos Parques 
franceses é a modalidade de gestão por área; é gestão compartilhada. Eu vou 
explicar mais um pouco para frente porque adesão voluntária é uma coisa que 
é um pouco importante no quadro do Pantanal porque você viu que no quadro 
do conceito francês são os municípios que são a pedra, que são o tijolo da 
base para criar o território do Parque. No quadro do Pantanal foi uma escolha 
um pouco diferente, foi o começo da adaptação do conceito francês. Não era 
possível trabalhar diretamente com os Municípios. O Pantanal é apropriado em 
noventa e nove por cento, são fazendas grandes no Pantanal entre cinco mil, 
dez mil hectares em um lugar de tamanho isolado e os Municípios estão 
formando as costas do Pantanal porque estão se concentrando totalmente no 
perímetro urbano. No Pantanal tem de zero a três habitantes por quilômetros 
quadrado, quer dizer pouco eleitor. Então, todas a políticas dos municípios são 
centrados no perímetro urbano. Quer dizer que o Pantanal não recebia nada. 
Por essa razão, decidimos no começo do projeto, trabalhar diretamente com os 
proprietários tentando destruir os Municípios no quadro político setorial. Você 
vai ver mais para a frente que foi uma coisa um pouco complicada. 
 
 No começo do trabalho foi delimitado simplesmente como no caso da 
França um território em estudo para definir um limite que respeite o máximo as 
realidades ambientais e as realidades culturais. Só o misto do dois que definiu 
o limite desse território em estudo. 
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 Participação é saber quais são as pessoas que estão morando nesse 
lugar e o que eles estão fazendo. Foi feito no primeiro momento antes de tudo, 
na primeira fase do projeto, um diagnóstico institucional para saber quem eram 
as pessoas que moravam lá, quem eram os autores morando lá, o que eles 
estavam fazendo. Essa primeira fase foi fundamental para começar a difundir a 
idéia do projeto e também para começar a organizar a operação porque num 
território desses você não tem nenhuma instituição que junto represente as 
pessoas. 
  
 O trabalho que nós fizemos no Pantanal em um pouco coincide na 
França. Ao ter que criar um Parque você precisava criar os Municípios. Mais ou 
menos foi isso que foi feito. Então, foi um trabalho muito importante, um 
trabalho que nos ajudou muito para desenvolver o projeto mais para a frente. 
Foi mais ou menos o trabalho de um ano, um ano e meio para tentar começar a 
fazer isso em uma que já é um pouco antiga, cento e três associações micro-
regionais. Hoje em dia tem cinco associações micro-regionais que eu 
represento todas as regiões do Pantanal. Esse território em estudo do qual falei 
para vocês tem quatro mil hectares. 
  

Depois dessa primeira fase de organização dos executores para não 
trabalhar como autores separados, cada um com seus próprios pedidos, as 
próprias estratégias pessoais, juntamos as associações micro-reginais numa 
instituição maior que se chama Instituto do Parque do Pantanal que tem o 
status de um Sítio e que já não são as associações micro-regionais, mas 
também os representantes dos Municípios, representantes do Estado e 
representantes do organismo federal como a Embrapa e o IBAMA. 
 No quadro do conselho de administração do Instituto do Parque do 
Pantanal que é o órgão gestor do Parque tem a representação de todos os 
diferentes setores da sociedade, ou seja, sociedade civil organizada e as 
restituições públicas, para tentar criar esse famoso espaço de integração, esse 
espaço público numa estatal onde todos os autores passam trabalhar juntos no 
espaço que é natural. Criamos esse instrumento para integrar todos os 
parceiros e para começar a definir em conjunto as diferentes ações a serem 
desenvolvidas depois dessa primeira fase, da identificação dos autores e 
organização dos executores, segunda fase integração do executor, terceira 
fase definição do projeto. Na verdade eu estou fazendo uma divisão um pouco 
caricatural porque na verdade em cada uma das etapas que eu falei já tinha 
sido começado o trabalho de definição do projeto. É clara então, a construção 
de uma visão e não um levantamento de elementos físicos. 
  

Definição de obter estratégias: Ações-pilotos. Porque no quadro de um 
trabalho desses, especialmente quando você trabalha no campo acho que é 
fundamental a parte filosófica, tudo bem, tá legal, tá interessante para as 
pessoas que não são diretamente conformadas com os problemas da realidade 
das pessoas. Mas as pessoas, quando você está fazendo um trabalho desses, 
elas estão precisando de um resultado concreto. Elas querem saber, elas 
querem ter uma coisa que seja palpável, que seja uma coisa que demonstre 
para elas o interesse de fazer um trabalho desses. Então no quadro desse 
trabalho de criação, também foram desenvolvidas algumas ações-pilotos para 
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demonstrar às pessoas o que nós podemos fazer juntos com um instrumento 
desse e, para começar também a definir a modalidade de funcionamento às 
outras pessoas por que é só fazendo, que você pode começar a definir o modo 
de trabalho. Essa foi uma parte muito importante do trabalho de desenvolver 
ações-pilotos no quadro do processo de criação. 

 
Próximo. 

É a elaboração da carta que eu estou constatando com outro parceiro... 
 
Consolidação. A fase atual, que é a fase mais de finalização, do 

trabalho. Foi um trabalho muito importante no ensino da instituição. Primeiro, 
para consolidar e para poder ter mais abertura, mais possibilidade junto às 
instituições públicas, pleiteamos o reconhecimento como Sítio do Instituto do 
Parque do Pantanal porque o reconhecimento como sítio, a categoria de sítio a 
organização da cidade é do interesse público, a sociedade civil é do interesse 
público, abre possibilidades, há uma organização de fechar parceria como os 
Estados, como instituições públicas, para desenvolver parte das políticas 
públicas. Então, foi feito esse reconhecimento com o município e foi feito todo 
um trabalho em cima do financiamento do instituto. Porque eu acho que essa 
parte do financiamento é uma coisa que é fundamental e eu falei para vocês 
que o planejamento que consta na carta do parque, é um planejamento para 
dez anos, na verdade, no caso do Pantanal foi cinco anos que foi definido 
(altas parcerias). Dez anos na França e aqui no Brasil por enquanto são cinco 
anos. Mas, você não faz um planejamento para cinco anos se você não tem 
uma certa segurança de elaboração ou o orçamento que você tem. 

 
Na carta do parque consta os objetivos, um plano de trabalho 

qüinqüenal e os orçamentos e cada um dos parceiros vai assinar a carta do 
parque com um contrato para assegurar o orçamento para esses cinco anos e 
os diferentes projetos setoriais que estão a ser desenvolvidos. Então, 
trabalhamos para tentar diversificar o máximo as fontes de financiamentos 
porque você não pode depender simplesmente de uma fonte de financiamento 
porque às vezes tem parceiros que não consegue. Não consegue, na verdade, 
financiar as coisas que iam financiar. Então, tentamos multiplicar o máximo 
todos os financiamentos, todos as fontes de financiamentos possíveis para 
diminuir os riscos de simplesmente precisar fechar o projeto e fechar o parque. 
Temos termos de parceria que estão permitidos por acordo da categoria do 
município com o Estado, o governo do Mato Grosso do Sul e o Ministério da 
Agricultura e Abastecimento, acordo a nível internacional para desenvolver 
alguns projetos setoriais, gestão e a “demarcação do projeto para terceiros, 
quer dizer que tem projeto maior que estão terceirizando uma parte da gestão 
deles para o parque do Pantanal, que está prestando serviços. Temos essa 
capacidade, essa possibilidade de prestar serviços para terceiros já, o anúncio 
fiscal é uma coisa que está sendo trabalhado para que uma parte do INSS 
gerados pelos produtos do parque seja devolvido no parque, por enquanto 
ainda está na votação, não saiu ainda, mas estamos trabalhando firme em 
cima disso, para tentar conseguir essa fonte de financiamento. Tem um selo de 
qualidade, uma marca do parque do Pantanal, que também está sendo 
desenvolvida em cujos primeiros resultados pode deixar passar que daqui a 
dez anos, ... Não. Daqui a oitos anos o parque vai poder ter através da 
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necessidade da marca do Parque do Pantanal e de um sistema patente ter 
outro financiamento de sessenta por cento dos custos fixos da estrutura que é 
uma coisa que é muito interessante. 

 
Como estava falando, essa marca do Parque Regional do Pantanal que 

está sendo testada hoje em dia em cima de um produto que é o ovitelo 
orgânico do Pantanal e que permite hoje em dia, ter uma pecuária extensiva no 
Pantanal sendo que a transformação do sistema de projeção estava gerando 
um impacto sobre o meio ambiente enorme. Através desse trabalho 
conseguimos agregar valor ao produto, vendendo na verdade a preservação e 
vendendo qualidade. São as duas coisas que estamos vendendo através da 
marca do parque e conseguimos agregar cinqüenta por cento do valor a mais 
desse produto, que é um resultado muito interessante. 

 
Nesse sistema da marca do parque do Pantanal tem um sistema de 

patente que quer dizer que são as associações de produtores que recebe a 
marca do parque em cima de um caderno de especificação muito clara, em 
cima de muitos sistemas de fiscalização porque senão muitas coisas poderiam 
acontecer. Seis associações retornaram cinco por cento dos produtos 
comercializados, da quantidade comercializada para o Instituto do Parque do 
Pantanal. Esse mecanismo que vai permitir daqui a alguns anos de ter outro 
financiamento de mais sessenta por cento da estrutura para a manutenção do 
parque do Pantanal. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Difícil vai ser 
trabalhar, porque é um processo, às vezes as pessoas não entendem muito 
bem, mas é muito promissor. 

 
Hoje em dia, como eu falei para vocês, o parque do Pantanal ainda é 

um processo de visão voluntária e se vê na base das fazendas que está sendo 
constituído o território do parque. Você está vendo que até o território em 
estudo do parque, que na verdade é a extensão máxima possível do parque no 
futuro e por enquanto estamos com esse número essa quantia de fazendas 
que aderiram ao projeto, que participam da gestão e da idealização dos 
projetos e que representam hoje em dia um milhão e duzentos e cinqüenta mil 
hectares de superfície juntando todas essas fazendas. No máximo possível de 
quatro milhões de hectares. Estamos tentando montar este número, mas, bom 
já é o resultado de cinco anos que eu acho razoável. 

 
Então, para falar porque estamos reunidos aqui, para falar da proteção 

do patrimônio que ele seja natural, que ele seja cultural, que ele seja arte 
rupestre, que informe do patrimônio cultural, eu acho que têm algumas 
condições que são fundamentais. Acho que sem participação você não tem 
possibilidade de proteção do patrimônio. Isso é totalmente impossível 
especialmente na realidade brasileira onde você tem um espaço enorme e 
muito difícil de ser fiscalizado. A fiscalização no quadro do Brasil seria bem 
mais caro na verdade e não seria rentável, não seria viável para um pais deste 
tamanho. Eu acho que a participação é fundamental e, se você não tem 
participação, se você não tem verificação, a educação é fundamental porque as 
pessoas precisam perceber o valor do que elas têm e também o valor da 
parceria em trabalhar juntos. Porque aqui também, eu acho que cultura é muito 
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individual. Esse trabalho de gerar junto da parceria é uma coisa que precisa ser 
trabalhada tanto com a consciência e a visão do valor do patrimônio. 

 
Valorização. Valorização é fundamental também porque nas condições 

(eu acho que é muito importante nas condições do Brasil atual) de tomar em 
consideração os patrimônios como recurso também. Mas, como recurso que 
pode trazer um certo tipo de desenvolvimento econômico. Se você consegue 
passar isso para as pessoas também é um fator que ajuda muito as pessoas 
darem valor para as coisas; valor monetário é importante. Não do contingente. 
É preciso bem enquadrar esse tipo de valorização, mas eu acho que é também 
uma coisa fundamental. As pessoas que estão com fome, precisam ver um 
certo horizonte senão é complicado. A integração dos autores das ações 
porque também é fundamental somar, é fundamental ter essa energia das 
pessoas porque acontece muito não só no Brasil, acho que na França também 
muito, ações muito verticais. Só intera a possibilidade de interação de outras 
diferentes instituições encarregadas de uma gestão desse tipo. Mais perto você 
do campo, mais perto você do lugar, mais você precisa dessa capacidade de 
integração. E, por último a contratação que eu acho que é extremamente 
interessante porque define uma regra do jogo, é definir o quadro no qual os 
autores vão colaborar.  

Obrigado.” 
 
* O texto da conferência  não foi corrigido pelo autor.  
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FORMAS DE DOCUMENTAÇÃO NA ARTE RUPESTRE LEVANTINA.* 
 

Conferência pronunciada por Valentín Villaverde 

Bonilla, catedrático de Pré-história da Universidade de 

Valência (Espanha).  

 
 

Quando nos reunimos para preparar este seminário comentei com Anne-Marie Pessis 
e  Gabriela Martin, o interesse que poderia ter   uma comunicação que falara das formas 
de documentação que utilizamos em arte rupestre.  

Na arte rupestre consideramos que há quatro âmbitos que devem ser tratados com a 
mesma importância: o tema da conservação, a difusão da arte rupestre, o contexto 
arqueológico da arte rupestre e a documentação da arte rupestre. 

Pensamos que a documentação tem, senão o mesmo valor, um valor importantíssimo 
no conceito global que é o estudo das manifestações rupestres pré-históricas. 

O que vou apresentar nesta comunicação são os resultados  na história da 
investigação da arte levantina no âmbito espanhol.  Os procedimentos de documentação 
que são seguidos e vou tentar explicar quais são as novas metodologias que nos brinda a 
tecnologia neste momento, para poder desenvolver um sistema de documentação 
eficiente. Creio que a primeira parte é a   documentação, garantir a identificação e a 
autenticação da documentação arqueológica, neste caso, a rupestre. Pode-se dizer que 
combinando as fotografias e  os  decalques,   a reprodução constitui o elemento 
demonstrativo em que esse elemento arqueológico está presente. Pelo demais essa 
autenticação, a finalidade fundamental que tem a documentação é favorecer as análises 
internas, as análises detalhadas desses registros rupestres. Esta parte vai ocupar o final 
da intervenção e vamos ver como na realidade a documentação  pretende facilitar essas 
análises internas. 

Na medida em que se localiza essa documentação  poderão extrair-se conclusões 
importantes dessas análises, por exemplo, das figuras, de seus estilos, de suas 
associações especiais, dos temas que lá estão representados. 

Por outra parte, a documentação tem também uma função de análise tecnológica 
que facilita e determina quais são os riscos que ela tem em vista, a avaliação das 
pinturas ou das gravuras e, além do mais, determina também quais são as técnicas  
apropriadas para a apresentação.  
A argumentação é o elemento claro na conservação, sobretudo, quando pretendemos 
obter um tipo de registro arqueológico que  está sujeito a muitos tipos de problemas de 
conservação.  Alguns desses problemas são antrópicos por culpa da má atuação sobre a 
documentação e outros derivam simplesmente dos agentes naturais. 
Uma boa documentação permitirá justamente um controle de qual é o estado de 

conservação dos documentos rupestres e também em caso de perdê-los, pelo menos 
existirá o registro dessa documentação. Não basta então, essa é a minha opinião, ter uma  
boa documentação fotográfica. A documentação fotográfica é um elemento prévio, o 
passo inicial. É uma boa documentação quando pelo menos tem nela o essencial, porém 
não é o suficiente. Creio que pela  natureza da arte rupestre, ela é, em geral,  uma arte 
opaca de leitura difícil, tem que se interpretar, tem que se ler. É um processo um pouco 
similar ao da escavação arqueológica. Tem que se interpretar o local onde aparece e 
diferenciar a fonte do pigmento. A documentação tem que ser  exaustiva ao máximo e 
responder a  tipos de análises sistemáticas.  Nesse sentido, eu creio que para se obter 
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uma boa conservação, tem que haver uma boa leitura. Não basta simplesmente ter uma 
boa documentação fotográfica se não se tem a leitura. 

Tentarei justificar, na minha intervenção, com o próprio procedimento de 
análises essa afirmação na hora de enfrentarmos à documentação da arte rupestre e creio 
que todos os elementos que aqui vão aparecer expostos são conhecidos por vocês. A 
primeira possibilidade que tivemos para documentar e que já está estabelecida faz 
muitíssimo tempo  é a documentação por contato. Um elemento plástico transparente 
coloca-se diretamente sobre a parede e a partir daí você extrai e identifica os motivos 
nessa superfície. Esse elemento de contato tem bastantes problemas. No meu modo de 
ver, depende especialmente das características dos suportes. Os suportes  estão sujeitos 
a deterioração e podem desprender-se com facilidade; sendo estáveis, há possibilidade 
de fazer o decalque  direto aplicando  o plástico diretamente na superfície onde essas 
superfícies não são demasiado altas. Um  problema importante são as  possíveis 
alterações do suporte;  todos os que temos trabalhado com decalques  diretos sabemos 
que, em geral, aparecem muitas vezes brilhos, sombras, reflexos que às vezes estão 
dificultando a cópia, sobretudo se é um painel complexo onde há muitas figuras  e 
torna-se difícil a identificação, inclusive dos suportes e dos motivos. Embora não sejam 
elementos insuperáveis e  podem-se  superar.  
Temos exemplos da aplicação do calco  direto em superfícies duras que não tinham 
nenhum tipo de problema de conservação. Agora por exemplo, estão realizando-se 
trabalhos  em Côa e, nesse caso, aplicando sempre iluminação rasante, colocando-a a 
noite porque são os procedimentos  que permitem uma boa visualização dos gravados 
finos que, afinal, acabam por aparecer. 

A outra possibilidade que está até o momento, totalmente eliminada  é criar um 
levantamento mais avançado do que é a representação. Somente em casos excepcionais 
pode-se considerar que esse tipo de documentação é viável porque tem uma cadeia de 
informações  que são importantes. 

A terceira possibilidade é a utilização de plásticos com bastidores que nos afastam  
dos suportes. Essa possibilidade  tem os mesmos problemas que  o calco direto com o 
plástico sobreposto, que é a dificuldade de encontrar a superfície, o decalque em  
relação ao seu suporte, sobretudo, quando o suporte é irregular, muito acidentado e 
topograficamente complicado. Outra técnica tem sido aplicada  em alguns conjuntos 
obtendo-se os decalques a partir de fotografias, inclusive com diapositivos; pela 
projeção de diapositivos ou com a ampliação das fotografias ao tamanho natural. Tem 
havido alguns conjuntos muito conhecidos que são susceptíveis dessa documentação, 
que afinal, acabam permitindo se trabalhar em escalas bastante ampliadas com um bom 
detalhe. 

Os problemas que tem esse tipo de documentação fotográfica são os mesmos e, no 
final, acabam como os que tinham sido  trabalhados com bastidores: é que vamos ter 
apenas duas dimensões. Vamos perder a terceira dimensão, a profundidade, sem a qual 
há uma deformação na superfície que se quer documentar. Eu creio que é uma técnica, 
no meu modo de ver, apenas complementar, embora possa  nos ajudar num dado 
momento, quando há dificuldade de documentação de outro tipo. Nos últimos anos  
temos  desenvolvido um sistema de documentação novo que é a utilização de decalques  
a partir de fotografias, utilizando o formato de tipo profissional, ou inclusive, foto 
digital de  alta resolução. 

Este sistema é um sistema muito efetivo. Ele partiu  de um acordo de trabalho entre 
Rafael Martinez Valle, de La Valtorta e a Universidade de Valência e estamos 
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aplicando esse trabalho a uma série de conjuntos do âmbito levantino e creio que 
estamos tendo resultados bastante bons. Não vou negar que tivemos problemas, aos que 
depois me referirei,  mas  que fomos resolvendo até melhorar esse sistema de 
documentação. 

Existem poucos conjuntos  publicados nos quais se tenha aplicado esse tipo de 
documentação. Nesse sentido, creio que fomos pioneiros no âmbito valenciano e que a 
experiência de  quatro anos de trabalho, nos permite  fazer uma reflexão de quais são 
suas possibilidades e limitações. 

 Vou dizer agora quais tem sido os sistemas de documentação da arte levantina desde 
seu descobrimento. Vai ser um passeio rápido pela documentação, porque nos levaria  
muitíssimo tempo se entrarmos em detalhes.  Um decalque  do ano dezessete, do século 
XX,  feito com lápis carvão, é um dos conjuntos mais conhecidos da arte levantina de 
Cogul.  Representa  um exemplo  de calco minucioso, cuidadoso pelas figuras, por 
corresponder a um estereótipo, a idéia de oferecer imagens “completadas”,  numa 
realização com tinta plana em que se idealiza o desenho.  

É um sistema  muito cuidadoso quanto à própria representação, inclusive acredito que 
é uma coisa ainda a destacar como se situa a atenção nesta primeira fase. Estamos nos 
primórdios da documentação em arte rupestre e  fixa a atenção nos distintos elementos 
cromáticos, nas  distintas cores e as superposições que aparecem. 

Do final dos anos noventa existe um calco no qual se pode ver a diferença em relação 
ao calco de carvão inicial, nele foi aplicada uma técnica  um pouco distinta no sentido 
em que se marcam os detalhes dos pigmentos ou nas variações que pode ter o próprio 
pigmento  original. 

 Um calco interessante também (todos são interessantes), é o realizado e  analisado 
por Hernandes Pacheco e está se referindo à Cova de la Araña,  que, na realidade, foi 
feito por Benito Mediano, um estudante que trabalhava com ele. Creio que tem  
interesse porque nos mostra um intento de apresentar os resultados de forma diferente. 
Recorre à morfologia do suporte e aos acidentes desse suporte, idealizando as  tintas, 
que aparecem diluídas. Hernandes Pacheco quando publicou essa monografia no ano  
noventa e quatro, ofereceu um calco também idealizado, no desenho das figuras, na 
composição e na técnica. É uma forma de forçar a interpretação chamando a atenção 
sobre o comportamento do grupo. Estas técnicas utilizadas freqüentemente na pré-
história européia são como um apoio  nas técnicas de caça de grupo como é o caso da 
representação dos animais. 

Na Cova de la Araña houve talvez  preocupação por representar as características do 
suporte. A invenção é, neste caso, de Hernandes Pacheco; a concentração em torno do 
rochedo e digo logo a vocês que ele introduziu esse suporte com todo rigor, com todo 
detalhe, mas, pelo que vemos na fotografia, acreditamos que esse suporte está bastante 
idealizado. Uma das linhas básicas é bastante realista. Também se percebe que em 
alguns detalhes  se busca o  efeito principalmente.  

Dos anos trinta aos anos cinqüenta, há uma atividade importante desenvolvida na área 
de Castellón. Em uma cena de combate entre  distintos arqueiros vemos o interesse pelo  
suporte, pela relação espacial. É a composição o que se está documentando. 

Nos anos sessenta parece que se havia  perdido o interesse pelo suporte, embora se 
recupere posteriormente e nós encontramos com Antonio Brigante, com uma das 
melhores,  mais cuidadas e detalhadas representações do suporte em relação ao painel 
pintado. 
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Nos anos oitenta e noventa se produziu toda uma renovação dos estudos no âmbito 
valenciano e, sobretudo, no trabalho desenvolvido na província de Alicante pelo 
professor  Mauro Hernandes e o Centro de Estudios Contestanos. Se presta atenção às 
diferenças cromáticas e estamos diante de calcos que pretendem  não idealizar, senão 
representar fielmente o que há na parede. 

Essa mesma tendência a encontramos, também,  recentemente em Valência, que tem 
um largo território com numerosos  conjuntos, que se  acabam de publicar, com um  tipo 
de calcos no que se introduze, como novidade fundamental, as linhas do suporte que 
aparecem na parede  indicando, também, as  áreas  descascadas. Não todas. O calco 
pretende também ser  realista com relação ao que aparece na parede. Não se reduz a 
figura e nesse sentido, estamos vendo cada vez o seu pigmento aparecendo na 
documentação ajustado à realidade. 

Depois explanarei de uma maneira mais metódica o que realizei com esses sistemas 
de documentação. O que oferecemos e para que sirva o que oferecemos, buscando uma 
lógica em nosso próprio trabalho. 

Vamos dar agora um panorama do que tem sido os intentos de documentação na arte 
rupestre levantina. Um pouco da  problemática que temos neste momento. São as 
alternativas do que são calcos automáticos, calcos com computador. Partimos primeiro 
de uma definição que é fundamental. Estamos entendendo o calco como uma 
reprodução dos conjuntos decorados, orientados e convertidos em imagens inteligíveis 
para consignar inventários.  Essa é a primeira questão fundamental que nós temos na 
documentação. Diante disso, se podem realizar dois sistemas de tratamento das imagens 
por ordenador para obter os calcos.  

Um grupo de pesquisadores do Conselho Superior de Investigações Científicas-CSIC, 
de Madrid, definiu   como  calco automático  a aplicação de métodos quantitativos do 
equipamento informático que permite um aquecimento na fotografia que, de maneira 
automática, se extraia algo. A imagem fotográfica é o ponto de partida e o pré-
historiador, neste caso, um estudioso da arte, não intervém. O máximo que pode fazer é 
dizer que imagem  deve ser introduzida no iluminador.  

Para ser exato, falta desenvolver um programa em tempo informático e pela 
matemática que diga que  elementos, dos pigmentos,  vão ser trabalhados no ordenador. 
Um problema  é definir quais são os elementos dos pigmentos e quais são os do suporte. 
A outra possibilidade ( que nos  estamos defendendo) é entender o decalque como um 
processo de leitura. Essa é uma imagem fotográfica de partida, porém, não é o resultado 
final. Temos-nos que interpretá-la. Então, pensamos que não se trata de buscar um 
sistema automatizado, o que se trata é  trabalhar com essa  imagem, como se trabalhava 
com o calco tradicional. Utilizamos um programa em cima das cores, determinamos 
ações e modificamos essa imagem para ir aos poucos configurando o calco final. Então, 
teremos  um ponto de partida que  consideramos um documento opaco, a partir do qual 
outros vão trabalhar e consideramos que há possíveis erros que pertencem a esse 
documento. Por que digo isso agora? Porque para os outros, o processo, é um processo 
dialético. Começamos a trabalhar com a imagem, porém não nos conformamos com os 
primeiros resultados do computador, voltamos outra vez ao original, ao abrigo, ao 
suporte. Então, observando o suporte valoramos até que ponto é realista o trabalho 
obtido da imagem. O processo dialético pode ser muito complicado e, dependendo da 
nitidez   das figuras, a interpretação será difícil.  Se a interpretação é fácil o  processo se 
reduz. Se a interpretação é complicada o processo precisa de maior atenção e, inclusive, 
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às vezes, tem que se recusar a documentação fotográfica  da amostra, porque o erro 
pode estar na documentação fotográfica de partida.   

Somos conscientes por outra parte, de que toda imagem fotográfica tem uma 
deformação. Isso não nos preocupa nesse instante porque essa deformação pode ser 
corrigida perfeitamente. A partir daí vamos estabelecer  e implantar os critérios de 
interpretação. 

 O grupo do CSIC introduz  a idéia de que há três tipos de imagem. Uma primeira 
imagem de primeira geração que são os originais dos documentos arqueológicos, as 
pinturas e as gravuras que aparecem.  As imagens de segunda geração que são as que 
nós preferimos e escolhemos. E  as imagens de terceira geração que são as que se 
produzem e que  desenvolve o pré-historiador, bem por aplicação de uso, bem pela 
aplicação no computador. A partir daí são sistemas automatizados até que nesta fase 
acabe o trabalho do pré-historiador. Produz-se a imagem e se dá por boa, mas essa fase 
não acaba aí. Tem que introduzir tudo isso de novo no computador. É um processo de 
ida e volta ao suporte e outra vez à imagem de primeira geração, até conseguir, 
realmente,  um calco ajustado e realista com relação ao que os outros tenham  
documentado. 

   Vou tentar agilizar um pouco esta fase, o que eu proponho quando faço 
documentação do ponto de vista metodológico. Quero entrar um pouco em detalhes 
sobre  isto  porque penso, sobretudo que, neste momento, o que estamos desenvolvendo 
aqui, é uma forma de documentação que pode ser útil a partir de minha própria reflexão. 
Eu creio que a fase inicial do processo de documentação de tratamento de imagens por 
computador, a partir de fotografias, começa por um reconhecimento muito cuidadoso do 
que é o conjunto que vamos documentar. Esse reconhecimento obriga a identificar 
cuidadosamente  cada um dos suportes e a valorizar quais são os problemas de 
identificação que nos pode produzir o suporte. Se tivermos sombras,  zonas, e se a 
pintura está diluída.  Às vezes é difícil distinguir o que é pintura e o que é suporte ou 
inclusive podemos ter problemas com a identificação das fotografias no trabalho de 
campo. Nessa primeira fase se estabelece um inventário de motivos e uma 
caracterização de sua problemática. 

A segunda fase é o estudo das fotografias. Para que haja claridade no documento que 
se vai tratar no computador, as fotografias  devem ser analisadas  de figura em figura e 
que se ajustem ao motivo. Isso nos vai permitir que a quantidade e a definição que tem 
esse negativo permita, depois, uma quantidade de “pixels” importantes no processo de 
escaneamento , no de trabalho no computador, ampliando muitíssimo a imagem e 
tratando-a   no mínimo detalhe.  

A fase de tratamento da imagem substitui o  que era o calco obtido no campo e no 
laboratório. Nesta fase  digitalizamos  a imagem fotográfica  de tipo convencional e 
depois de  digitalizada se trata no computador. Para isso, tem os que vão fazer esse 
trabalho corriqueiro; as características cromáticas e os ajustes de níveis de cor até que a 
imagem apareça o mais nítida possível e, depois, vamos  a utilizar programas de tipo 
“standar” para selecionar a cor com as ferramentas que nos dá o próprio programa e 
utilizar essas ferramentas no processo para a configuração.  

Não vou entrar nos detalhes dos comentários porque temos a imagem fotográfica. A 
primeira é do relacionamento de cor na primeira seleção do que seria o pigmento que 
aparece nessa imagem e a partir daí trabalhamos por camadas e por setores superpondo 
todas as distintas partes das figuras que vão se tratando. Trabalhar por camadas permite 
não acumular grandes dúvidas é então, trabalhar com maior precisão.  É um trabalho 
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lento, mas que no fim,  acumulando distintas leituras, veremos que é possível  conseguir 
uma configuração o mais ajustada possível e o calco  vai se definindo. 

Essa fase nos dá o primeiro calco e, a partir desse momento, produz-se o que é a 
comprovação.  O que chamamos  a parte fundamental. O que estamos vendo aqui é 
como nos primeiros calcos contidos no sistema já de tratamento de imagem. Se na 
correção obrigada a um novo elemento de documentação fotográfica se entenderia o 
caso. Temos também que levar em conta que há interpretações erradas produzidas por 
sombras e por  leituras equivocadas  de suporte e que podem significar uma 
complicação. 

A partir daí o processo termina por conciliar a restituição da apresentação do calco. 
Estamos acostumados,  não sei se é uma tradição de investigação da equipe ou pelo 
menos uma tradição européia, a trabalhar com a publicação em preto e branco e 
utilizamos sistemas  de pontuação que nos indicam  a densidade de cor. Este é o 
resultado final. É o que seria esse processo de tratamento da imagem. 

 Para poder interpretar o suporte, sem ter que recorrer à documentação  figura por 
figura, se faz necessário boas fotografias  que indiquem quais são as características do 
suporte.  Estamos conscientes, todos os que trabalhamos com arte rupestre, que o 
suporte  desempenha um papel importante. Eu lhes pergunto se existe um sistema 
estandarizado de representação do suporte. Eu creio que sim, atendendo a esses três 
critérios que estou indicando aqui. Em primeiro lugar ver o que são formas estruturais e 
quando influir no que seriam os temas; em segundo lugar, quais são os elementos 
naturais e os antrópicos que desfiguram o suporte e o pigmento.  

Essa leitura se pode fazer com muito detalhe. Aqui eu apresento o que nos fazemos 
que é o mesmo  em relação ao conjunto de Castellón onde há uma quantidade de 
câmbios,   em que esses suportes são acidentados e onde essa leitura complementa a 
descrição e as imagens que estão se diluindo, e os detalhes de cada uma das figuras. Eu 
creio que esses sistemas bem complementados pela foto  de cada motivo são suficientes. 
Dá um nível de qualidade que permite perfeitamente ao leitor reproduzir essa 
documentação. 

Quais são os problemas que gera o  de tratamento de imagens? O procedimento, como 
explicá-lo? O tratamento de imagem em ordenador é longo. É um processo de horas 
dependendo do número de filtros que há na imagem.  Todo o  que pode melhorar a fase 
de seleção do pigmento para  ser o mais reduzido possível e se reduzir os custos. 
Introduzindo  distinta longitude de onda de cor, na coloração convencional,  mas 
também de infra-vermelho, eu terei uma leitura mais completa. Então, sintetizando as 
duas, obterei na primeira fase uma alteração de cores.  

Outro problema é que, quando trabalhamos com fotografias, agora trabalhamos com 
“dosimesures”, sempre há uma informação. Hoje em dia há procedimentos para poder 
fazer também essa correção da deformação. Estamos trabalhando também num sistema 
que nos permite ter uma leitura estandalizada de correção de foto a partir dos tipos de 
objetivos com que estamos trabalhando  e então nos permite ter fotografias corrigidas, 
de partida. Creio que isso é importante. Depois, a última questão é que optamos por um 
complemento fotográfico incolor.  Podem-se  baratear esses custos,  na imagem do CD, 
que pode ser um complemento de leitura da própria documentação. 

Essa documentação está destinada à publicação e, também, está destinada a quem vai 
ao Centro de Investigação  facilitando o trabalho de qualquer investigador que queira  
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entrar na análise interna dessa arte. O que se trata é de não reproduzir cada vez o calco, 
senão entrar numa documentação exaustiva que permita distintas investigações. 

Eu vou passar a falar da fase final  apresentanddo alguns resultados para que possam 
ver um pouco até que ponto o método nos dá umas possibilidades que não tínhamos 
anteriormente. Esta é uma das partes depois da restauração. É uma das partes  da Cova 
dos Cavalos.  A situação em que se encontram as pinturas dessa cova é bastante má, 
estão muito deterioradas. Observa-se bastante pigmento, este animal, por exemplo, 
algumas das partes deste arqueiro, e outras que são difíceis de seguir em zonas onde 
existia decoração originariamente. Vemos, mediante o sistema de tratamento de imagem 
dos calços, que a leitura que fizemos é bastante clara. Temos aqui a figura desse 
arqueiro , lá estão as que haviam sido consideradas sempre como uma mancha. Na 
realidade a perna do arqueiro é similar a este que aparecia infraposta à anterior, mas se 
identifica como duas cabras. Temos em vista um terceiro arqueiro bastante completo; se 
tem a documentação na parte superior e depois este outro animal que aparece aí situado 
na parte inferior. Temos podido inclusive, apesar da ma capacidade de leitura que tem o 
suporte, estabelecer as distintas superposições que se estabelecem e que são 
interessantes para ver a evolução dos horizontes cromáticos desses dísticos que tem a 
arte rupestre neste conjunto. 

Em um conjunto como o da “Cova de el Civil”, onde havia documentação bastante 
ampla, foram introduzidos  três calcos distintos de três autores e o que vemos é a clareza  
da documentação, a atenção que se presta ao suporte ou à leitura nos seus valores 
conjuntamente. Assim fica neste calco de Duran e neste, de Obermaier, não aparece o 
que se pode ver no calco de carvão que é isso neste arco deste arqueiro. Este pequeno é 
um elemento geométrico que aparece aí. Aplicando a técnica de documentação como as 
que acabo de indicar é possível se chegar ao detalhe e interpretação do motivo desse 
elemento que é fundamental para ver também a seqüência cromática em um conjunto. 
Um exemplo similar e neste caso, por técnicas que não são de tratamento  digital de 
imagem, é apenas um calco  rigoroso o que foi realizado. É o que se diz uma “sala” com 
interpretação da superposição de macroesquemático e os cervos. Aqui se vê 
perfeitamente como nessas zonas, se dá conta desse calco com rigor; o que é a 
superposição que se vê magnificamente aqui e os temas macroesquemáticos.  

Uma boa documentação permite uma boa leitura e permite, também, um estudo da 
composição, uma leitura interna do conjunto. No caso da Cova dos Cavalos, a história 
se repetiu tantas vezes quanto necessário.  

Vemos como a aplicação desse sistema primeiro nos permite melhorar os calcos 
anteriores, realizados por outros autores. Este é um calco de Obermaier do ano 
dezenove. Fica assim nestas duas zonas aqui tal como são as plantas, juntas em sua 
publicação e vamos ver agora como a aplicação da digitalização está nos permitindo 
determinar uma idéia da existência dessas bandas que estão intrapostas no arqueiro com 
um  tema do tipo esquemático geométrico.  Uma questão que é interessantíssima é a 
retificação de uma das cabeças de uma cerva porque estão destroçadas, isto é um horror 
não só tivemos que recuperar o tratamento de imagem.  

E precisamente nós temos esta daqui e a cabeça seria isto, este elemento que está 
borrado. Vocês podem ver aí o elemento fixado na parede. Bem, o sistema da Cova dos 
Cavalos, se conhece por Cavalos, e é o sistema que aparece em todos os manuais como 
um exemplo típico do que é a caça pré-histórica. Um grupo de arqueiros rodeia uma 
manada de cervos e procede a sua matança, inclusive  está publicado em alguns livros, 
como um exemplo do que é uma perfeita caça. A leitura interna da arte tem um detalhe 
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que pode nos levar a um bom calco. Se analisarmos o estilo das figuras a partir dos 
detalhes que nos fala esse calco, vamos vendo que aí não seria fácil a elaboração dessa 
cena com a qual nos encontramos porque não é uma cena concebida desde o princípio, 
senão que esse é o resultado na acumulação de figuras que vão transformando-se 
progressivamente. A primeira fase é a elaboração de  elementos geométricos, depois 
aparecem  os grupos de cervos, com  superposição de figuras. Entre linhas nos 
enquadres, são espaços com a indicação da posição dos filhotes de cervo entre as patas 
das cervas, nos indica que é um conceito unitário, mas se vê perfeitamente  como a 
figura responde no mesmo padrão. A partir daí se situam umas primeiras representações 
humanas de arqueiros, depois outro animal. Uma  zona que está aqui divulgada com  cor 
diferente, porque está perdida desde o calco inicial de Obermaier, mas, a sua descrição 
minuciosa  nos permite saber que tem essa posição. Aparece depois toda uma série de 
arqueiros periféricos que parecem ter um sentido que seria o curso da manada, com os 
arqueiros que inicialmente não estavam. Aparece depois um desenho desses arqueiros 
completando a série da manada. Outros animais que não têm que ver com a manada e, 
finalmente, estes outros dois arqueios. 

O que ocorre? Pois agora uma coisa é bem clara: o que era apresentado como um 
sistema típico de caça, como representação do que seria o rodeio é levar os animais ao 
ponto de encontro para que os arqueiros os matem, se acaba como um pequeno 
massacre. Todos os animais, todos os cervos estão sendo massacrados. Todos tinham 
flechas. É um comportamento absolutamente lógico num grupo de caçadores e de 
coletores. Nunca se procederia a uma matança sistemática; arrastam os animais às 
covas.  Nos encontramos com que a leitura, o detalhe do que seria a composição por 
uma boa documentação, nos permite  ter uma reinterpretarão dessa cena. Eu creio que 
nesse sentido, a documentação não tem um só princípio, simplesmente a função da 
reflexão  facilita a própria interpretação.  

A maioria dos conjuntos pré-históricos cita essas tentativas, nesse sentido, o que 
temos que buscar, e  já  concluo, é uma documentação que nos permita uma nova 
leitura. Nada mais.  

Obrigado.    

* Nota do Editor. A transcrição e a  tradução para o português não foi corrigida pelo 
autor. 
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