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Resumo: Na Área Arqueológica da Serra da Capivara, em alguns sítios, há uma classe de grafismos
pintados de forma reconhecível que apresenta dimensões reduzidas em relação ao tamanho dominante
apresentado pelo contexto gráfico local e, por essa razão, foram denominados miniaturas. Essa classe
gráfica foi estudada com o objetivo de identificar variabilidades recorrentes na apresentação gráfica dos
antropomorfos miniaturizados, permitindo a identificação de diferentes perfis gráficos, três no total.
Para tal, valorizou-se o estudo do significante em detrimento do significado, através de variáveis
analíticas sistematizadas a partir das dimensões propostas para o estudo do fenômeno gráfico:
temática, técnica e cenográfica. O perfil predominante é composto por figuras simples, estruturadas em
composições de caráter hermético. Palavras chave: Registros Rupestres Pré-históricos, Antropomorfos
Miniaturizados, Parque Nacional Serra da Capivara-PI.

Abstract: In the Archaeological Area Serra da Capivara was found that in some archaeologicals sites,
there is a class of painted graphisms of recognizable form that introduces small size in relation to the
dominant size chart submitted by the local context and , therefore , were called miniatures. This
graphical class was studied in order to identify recurrent variability in the layout of the miniaturized
anthropomorphic, allowing the identification of different graphic profiles, three at total. To this end, the
study appreciated the significant rather than of meaning through systematic analytical variables from
the dimensions proposed to study the phenomenon graph: thematic, technician and scenographic. The
predominant profile is composed of simple figures, structured in compositions of hermetic character.
Keywords: Prehistoric Rock Registers, Anthropomorphic Miniaturized, Serra da Capivara National Park.
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Introdução
No início das pesquisas na Área Arqueológica da Serra da Capivara o termo miniatura foi
atribuído àqueles grafismos que representam, através de pequenas dimensões, temáticas
comumente apresentadas em dimensões superiores.
Entretanto, trata-se de uma forma de apresentação gráfica que não se restringe apenas a Área
Arqueológica da Serra da Capivara. Em diversas regiões dentro e fora do país que, por sua vez,
apresentam grafismos pintados de forma figurativa, há também uma tendência em manifestar
a miniaturização dentre suas formas de apresentação gráfica. Alguns pesquisadores referemse as “miniaturas” com dimensões iguais ou inferiores aos 10 cm (Prous, 1991; Etchevarne,
2007).
É importante ressaltar que estudos direcionados especificamente a este tipo de representação
gráfica ainda são escassos, salvo algumas exceções. A maioria dos trabalhos em que se obteve
algum tipo de informação a respeito apresenta um teor informativo de caráter geral sobre
novas áreas de pesquisa.
Dessa forma, as miniaturas são apenas citadas como parte do contexto gráfico local, muitas
vezes sem referência imagética ou mesmo escala gráfica. Isso justifica a dificuldade de se obter
informações mais precisas sobre essa classe de grafismos.
No contexto gráfico Europeu, um dos poucos trabalhos que apresentou uma análise voltada
para as proporções das representações antropomórficas no conjunto gráfico da área de estudo
foi o de Inês Domingo-Sanz no Levante Espanhol (Figura 1).
No contexto sul-americano as recorrências da forma de apresentação miniaturizadas também
se manifestam em diferentes regiões: na Precordilheira Arica3, no norte do Chile, (Sepúlveda et
al, 2012); no Vale do Rio Pinturas, Patagônia (Schobinger; Gradin, 1985); na Cordilheira de
Carabaya, Peru (Hostnig, 2005); Palomares, 2007); e em Betanzos na Bolívia (Strecker, 2004),
para citar alguns exemplos (Figura 2).

3

A precordilheira corresponde ao alinhamento mais baixo de uma cadeia montanhosa. A Precordilheira Arica está inserida na
cadeia montanhosa dos Andes, na região da província de Arica no extremo norte do Chile.
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Figura 1: Ilustração da tendência para a diminuição progressiva do tamanho e do volume do corpo das
figuras humanas esquematizadas no Levante espanhol. Na primeira imagem a seta indica a diminuição
das dimensões dos antropomorfos, que é ilustrada por meio da morfologia corporal. Na segunda
imagem essa diminuição é ilustrada por meio de um gráfico indicando a nomenclatura estilística
correspondente à morfologia dos antropomorfos da figura anterior. Fonte: Adaptado de Domingo-Sanz
(2006).

No contexto gráfico do Brasil, a menção da existência de miniaturização nos grafismos
rupestres pôde ser observada em diferentes áreas arqueológicas e de igual diversidade. Podese mencionar a região de Campos Gerais do Paraná no sul do país, (Blasi; Pontes Filho; Muller,
2002); a Serra do Lajeado no Tocantins (Berra, 2001); no Vale do Alto São Lourenço no Mato
Grosso conforme Wüst e Vaz (1998, apud Ribeiro, 2006) e no Vale do São Francisco na região
de Minas Gerais, de acordo com (Ribeiro, 2006) e (Prous; Ribeiro, 2007).
Entretanto, é justamente na região Nordeste que aparecem mais concentrações desses
grafismos miniaturizados, mais especificamente em algumas áreas da Chapada Diamantina na
Bahia e mais densamente na área arqueológica do Seridó.
Etchevarne (2007) observa que na Bahia, existe uma tendência a “miniaturização”, levando em
consideração que na maioria dos sítios pesquisados boa parte do conjunto gráfico apresenta
composições com dimensões entre 10 e 15 cm. O autor constatou, ainda, que de forma similar
à Área Arqueológica da Serra da Capivara, existem figuras completas, humanas ou animais,
que medem, no máximo, 2 cm de altura (Figura 3).
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Figura 2: Pinturas Rupestres da Cueva de las Manos. As figuras circuladas em vermelho correspondem a
antropomorfos miniaturizados. As dimensões diminutas das figuras evidenciadas podem ser estipuladas
se tomadas às proporções das mãos (em tamanho natural) como parâmetro de comparação, devido a
ausência de escala gráfica na fotografia. Fonte: Gradin; Aschero; Aguerre (1987).

Figura 3: Zoomorfo miniaturizado. Sítio Toca do Pepino. Morro do Chapéu, BA. Foto: Claudia Cunha,
2010.
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Na área arqueológica do Seridó, nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, podem ser
encontradas variações de representações gráficas observadas na Serra da Capivara. Os
grafismos de pequeno porte são dominantes e a classe de figuras miniaturizadas é recorrente.
Para esta área, Martin (2008) chama atenção para o fato de que os grafismos, de uma forma
geral, apresentam dimensões reduzidas entre 15 e 5 cm de altura. Mas, também encontram-se
àqueles grafismos com proporções ainda menores, como as miniaturas encontradas nos sítios
Xique-xique II, Mirador e Furna do Messias, com dimensões inferiores aos 5cm (Figura 4).
Mesmo contendo as próprias especificidades, é interessante observar que é na região do
Seridó que se encontram as maiores similaridades com o conjunto gráfico da Área
Arqueológica da Serra da Capivara.

Figura 4: Antropomorfos em miniaturas. Sítio Xique-xique II, Carnaúba dosDantas- RN. Fonte: COSTA,
2003.

Método
A área da pesquisa foi definida com a seleção de sítios situados no Parque Nacional Serra da
Capivara, inserido na Área Arqueológica da Serra da Capivara.
A escolha de tal área foi promovida por diferentes fatores: 1) apresenta um contexto
arqueológico bem documentado devido aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos desde a
década de setenta; 2) apresenta concentração significativa de sítios arqueológicos com
Fumdhamentos (2016), vol. XIII. PP. 60-93.
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grafismos miniaturizados; 3) apresenta diversidade de perfis gráficos no interior de seu corpus
gráfico; 4) dentre essa diversidade gráfica, inclui os grafismos de pequeno porte (miniaturas),
recessivos nesta área.
A condução da pesquisa dividiu-se em três fases:
1. Seleção do grupo de grafismos para análise: definido a partir do tamanho das unidades
gráficas representadas por grafismos reconhecíveis, em especial os antropomorfos, que
apresentam a altura máxima de 5 cm.
2. Seleção da área do PNSC em que a análise se concentraria: possibilitada através da
identificação da distribuição espacial dos sítios que se enquadrariam no contexto anterior.
3. Seleção dos sítios arqueológicos para análise: trata-se de uma amostra qualitativa,
representada por aqueles sítios que apresentam, no seu contexto gráfico, grafismos
reconhecíveis pintados e que apresentam altura máxima de 5 cm.
O primeiro fase foi determinar a escala da amostra da pesquisa. Nesse caso, a escala utilizada
para abranger os antropomorfos miniaturizados analisados especificamente neste trabalho foi
de 5 cm como tamanho máximo para as dimensões de altura e largura.
Vale ressaltar que os antropomorfos miniaturizados considerados aqui são as menores
representações pintadas no acervo gráfico da área arqueológica da Serra da Capivara. Nessa
área o tamanho dos registros rupestres apresenta uma variação dimensional que pode chegar
até um metro de comprimento. De uma forma geral, as miniaturas da área foram atribuídas a
dimensões entre 15 e 5 cm (Aguiar, 1986; Martin, 2008) podendo chegar a dimensões
menores entre 3 e 4 cm (Guidon, 2002; Pessis, 2003), levando os pesquisadores designar o
termo “miniaturas” para os mesmos. Dessa forma arbitrou-se a medida de 5 cm para o estudo
dos antropomorfos miniaturizados neste trabalho.
De acordo com Pessis (2003), figuras que antes se apresentavam com dimensões reduzidas,
com uma média de 30 cm, “tornaram-se verdadeiras miniaturas”. Para a autora isso foi
possibilitado através da utilização de instrumentos específicos que possibilitaram a obtenção
de ângulos arredondados, mas que ainda mantêm a temática central perceptível nos perfis
gráficos que se concentram na área do Desfiladeiro da Capivara. Pessis (2003) observa que o
Fumdhamentos (2016), vol. XIII. PP. 60-93.
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tamanho das figuras varia ainda mais para dimensões superiores aos 30 cm ou inferiores com
o mínimo de 4 cm. Guidon et al (2006), por sua vez, ressalta que alguns grafismos não
excedem os 3 cm de comprimento. Martin (2008) aponta que o tamanho médio das pinturas
que foram atribuídas à tradição Nordeste seria de 5 a 15 cm.
Um contraponto a essa forma de apresentação são as grandes figuras que se concentram na
região da Serra Branca que podem superar 1 m de comprimento (Valls, 2007).
A variabilidade do tamanho das unidades gráficas pode ser ressaltada até mesmo dentro de
uma composição que, se dispostas em diferentes planos sucessivos, revelam a construção da
profundidade como um elemento interno ao seu modo de apresentação diminuindo ou
aumentando, propositalmente, seu tamanho para dar a ideia de perspectiva.
Dessa forma, com base na variabilidade de tamanho observada por outros autores na área de
estudo (Pessis, 2003; Guidon, 2006; Valls, 2007; Cisneiros, 2008) assim como por dados
semelhantes observados por autores em outras áreas com situações similares (Prous, 1992);
Etchevarne, 2007; Martin, 2008), este trabalho considera as seguintes medidas paras as
unidades gráficas (Tabela 1).
Tabela 1: Síntese de tamanhos relacionados às menores classes de grafismos por diferentes autores e
seus respectivos contextos de pesquisa.
AUTOR
Aguiar, A. (1982)
Martin, G. (2008)
Cisneiros, D. (2008)
Etchevarne, C. A.
(2007; 2010)
Guidon, N (2006).
Pessis, A-M. (2003)
Prous, A.(1992; 2007)
Ribeiro, L. (2006)

DESCRIÇÃO
Atribuição dada à figuras da
Tradição Nordeste, mais
especificamente á subtradição
Seridó.
Tradição Nordeste no contexto
gráfico da Serra da Capivara.
Atribuição à Tradição Nordeste.
Tradição Nordeste no contexto
gráfico da Serra da Capivara.
Tradição Nordeste no contexto
gráfico da Serra da Capivara.
Figuras reconhecíveis, na região
do vale do Peruaçu, que evocam a
Tradição Nordeste.

TAMANHO

MINIATURA

Pequeno porte:
5 a 15 cm

< 5 cm

Pequeno porte:
média de 30 cm
Pequeno Porte:
10 a 15 cm.

< 10 cm

-

+/- 3 cm

Pequeno porte:
média de 30cm

< 4 cm

-

< 10 cm

A variabilidade do tamanho das unidades gráficas pode ser ressaltada até mesmo dentro de
uma composição que, se dispostas em diferentes planos sucessivos, revelam a construção da
Fumdhamentos (2016), vol. XIII. PP. 60-93.
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profundidade como um elemento interno ao seu modo de apresentação diminuindo ou
amentando propositalmente seu tamanho para dar a ideia de perspectiva.
Dessa forma, com base na variabilidade de tamanho observada por outros autores na área de
estudo (Pessis, 2003, Guidon, 2006; Valls, 2007; Cisneiros, 2008) assim como por dados
semelhantes observados por autores em outras áreas com situações similares (Prous, 1992;
Etchevarne, 2007; Martin, 2008), este trabalho considera as seguintes medidas paras as
unidades gráficas (Tabela 2).
Tabela 2 - Quadro com apresentação das escalas e tamanhos adotados como referência para os
grafismos rupestres.
TAMANHO
Grande Porte
Médio Porte

ESCALA
>30cm
Entre 30 e 15cm

Pequeno Porte

Entre 15 e 5 cm

Miniatura

<5 cm

DESCRIÇÃO
Algumas figuras podem atingir 1m de altura.
Redução gradativa de tamanho.
Mesmo com a redução gradual do tamanho dos
grafismos os procedimentos técnicos aplicados na
execução dessas figuras menores mantêm-se
análogos àqueles empregados àsfiguras de maiores
proporções.
Pequenas dimensões associadas a técnicas
específicas, como a utilização de instrumentos que
proporcionam a redução da espessura do traço da
figura. Este último tem uma espessura média de
1mm.

O passo seguinte implicou na seleção da amostra desses grafismos no interior da área
arqueológica da Serra da Capivara.
De acordo com o banco de dados da Fumdham, o Parque Nacional Serra da Capivara e seu
entorno apresentam um total de 1302 sítios arqueológicos identificados.Dentre estes, 1018
sítios apresentam registros rupestres. Destes, há 941 sítios com presença de grafismos
pintados, o que representa o universo da amostra.
Foi promovida a estratificação dessa amostra de acordo com os aspectos da configuração física
da área em que estes sítios estão situados, dividindo-os em subáreas. Neste caso, a intenção
foi de verificar se havia uma concentração de grafismos miniaturizados em uma área específica
do PNSC ou se a sua distribuição apresentava algum tipo de heterogeneidade dentro deste
território.

Fumdhamentos (2016), vol. XIII. PP. 60-93.
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Os sítios arqueológicos que apresentam, em seu contexto gráfico, miniaturas antropomorfas
com tamanho igual ou inferior a 5 cm estão distribuídos em diferentes regiões da Área
Arqueológica da Serra da Capivara: Serra da Capivara, Serra Talhada, Jurubeba/Oitenta,
Veredão, Cambraia e Serra Branca. A partir dessa pesquisa foi possível identificar 11 sítios
arqueológicos com antropomorfos miniaturizados (Tabela 3).
Em campo, foram extraídos os dados sobre o objeto de estudo, o sítio e seu contexto. Tal
procedimento foi complementado pelo levantamento fotográfico sistematizado.
O levantamento fotográfico sistematizado foi baseado nas quatro etapas do registro
fotográfico propostas por Pessis (1992): registro do sítio como um todo; o registro da mancha
gráfica do sítio; registro dos painéis levantados para análise; e o registro dos grafismos no
interior do painel, neste caso, os antropomorfos miniaturizados. Às fotografias, foi adicionado
o tratamento imagético.
Tabela3: A composição da amostra da pesquisa. Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí.
Código
(Fumdham)

Sítio Arqueológico

Localização

532

Toca das Pedrinhas Pintadas

Oitenta

46

Toca do Baixãodo Perna I

Serra Talhada

272

Toca do Baixãodo Perna II

Serra Talhada

22

Toca do Sítio do Meio

Serra Talhada

23

Toca do Boqueirão do Sítio da Pedra Furada

Serra Talhada

24

Toca da Roça do Sítio da Pedra Furada I ou da Fumaça I

Serra Talhada

44

Toca do Baixão da Subida da Serrinha I

Serra Talhada

170

Toca da Baixa das Cabaceiras

Serra Talhada

06

Toca da Entrada do Pajaú ou do Pau D’arco

Serra da Capivara

02

Toca da Entrada do Baixão da Vaca ou da Chiquinha

Serra da Capivara

33

Toca da Extrema II ou do Gato

Serra Branca

Fumdhamentos (2016), vol. XIII. PP. 60-93.
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Figura 5: Mapa com distribuição dos sítios com figuras em miniaturas. Parque Nacional Serra da
Capivara. Mapa Desenvolvido por Demétrio Mutzenberg.
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Através da documentação produzida a partir dos protocolos de registro e análise e do
levantamento fotográfico foi montada uma base de dados com o auxílio do software Excell.
Por fim, foram aplicados os procedimentos analíticos e interpretativos.
Sobre às manifestações gráficas pré-históricas, os dispositivos de análise foram estabelecidos a
partir das dimensões do fenômeno gráfico: a dimensão temática, que diz respeito aos
elementos cognitivos necessários ao reconhecimento gráfico; a dimensão técnica, concernente
aos aspectos de execução técnica dos grafismos; e a dimensão cenográfica, que se refere às
formas de apresentação gráfica das escolhas temáticas ( Quadro 1).
Quadro 1: As dimensões de análise do registro gráfico.

O fenômeno gráfico rupestre pode ser entendido como o ato de representar graficamente
elementos presentes tanto do mundo sensível como aqueles de ordem simbólica. Isso é
possível através da observação e da imaginação a partir da transformação da matéria com o
intuito de expressar uma mensagem socialmente importante para a cultura do grupo autor.
Essa mensagem representada se manifesta através de identidades gráficas (Pessis, 2003).
Segundo Pessis (2003), as identidades gráficas são definidas como um conjunto de
características que permitem associar grafismos a uma determinada autoria social. Considerase ainda que estas características formem padrões de representação gráfica que podem
corresponder a certas características culturais.
Sendo assim, o perfil gráfico constitui-se como um instrumento de análise utilizado para
segregar as relações designativas dessas identidades gráficas.

Fumdhamentos (2016), vol. XIII. PP. 60-93.
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O perfil gráfico, portanto, atua como uma categoria de entrada4, organizada por meio de uma
estrutura sistêmica, de forma hierarquizada, com vistas à segregação das características
próprias do acervo gráfico de uma dada área.

Dimensão Temática
Na dimensão temática foram tomados para análise os elementos necessários para o
reconhecimento cognitivo da figura, o que permite a associação do grafismo a forma humana,
animal ou vegetal, por exemplo. Trata-se de uma primeira organização, uma dimensão de
reconhecimento cognitivo da estrutura gráfica das figuras.
Em relação aos elementos esseciais de reconhecimento da figura humana, mantém-se o
predomínio da representação das figuras através de cabeça, tronco, braços e pernas. Essa
constância ocorre em todos os sítios (Grafico 1; Quadro 2).
Em menor escala acrescenta-se às figuras outros elementos da anatomia humana como em pé
e, em alguns casos, mãos incluindo a representação dos dedos.
Em algumas figuras adicionam-se outros atributos, geralmente indicadores de gênero,
representado pelo falo e indicadores culturais, representados, por adornos de cabeça. Poucas
figuras portam objetos de mão. Isso ocorreu em apenas três sítios: na Toca do Baixão da Vaca
e na Toca da Baixa da Subida da Serrinha I e na Toca das Pedrinhas Pintadas, em que uma
figura isolada segura, em cada mão, algo semelhante a um fitomorfo. Esse tipo de
representação em que figuras humanas estão associadas, geralmente ao redor de um
fitomorfo, é recorrente nessa Área Arqueológica, mas geralmente isso ocorre com as figuras
em composição, apresentado uma estrutura cênica (Gráfico 2; Quadro 3).
Gráfico 1: Elementos primários de reconhecimento da figura humana presentes na
apresentação gráfica dos antropomorfos.

4 Classe de dados que permite ascender a um sistema classificatório preliminar (PESSIS, 1992).
Fumdhamentos (2016), vol. XIII. PP. 60-93.
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Quadro 2: Figura com elementos primários de reconhecimento.

Cabeça
Braços
Tronco

Pernas

Gráfico 2: Elementos secundários de reconhecimento da figura humana presentes na apresentação
gráfica dos antropomorfos.

Quadro 3: Figura com elementos secundários de reconhecimento

Adorno

Porte de objeto

Representação
dos pés
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Dimensão Técnica
No que diz respeito à dimensão técnica foram consideradas as características passíveis de
observação macroscópica, buscando as variáveis correspondentes as características intrínsecas
ao suporte rochoso e aos traços de contornos aplicados às figuras antropomorfas em
miniatura.
O suporte rochoso funciona como um território gráfico seja ele dado a partir de características
específicas do suporte natural, seja pela alteração desse espaço para a realização das figuras.
O tamanho diminuto dos antropomorfos miniaturizados fez surgir à necessidade de se buscar
recursos que propiciassem a materialização sobre o suporte rochosos da estrutura gráfica
idealizada pelo seu autor.
Assim sendo, a natureza do suporte tem grande probabilidade de influenciar as escolhas do
executor no planejamento da sua confecção, tendo em vista que as pequenas dimensões dos
antropomorfos miniaturizados exigem a produção de traços finos e delicados que poderiam
ter sua execução comprometida sobre a superfície de um suporte altamente rugoso.
Dessa forma, foram buscados aqui, aspectos que possivelmente foram tidos como relevantes
para a escolha do suporte rochoso no planejamento da execução dos antropomorfos
miniaturizados, como o tipo de matriz rochosa (arenítica ou quartzítica), o tipo de superfície
(plana, ondulada ou rugosa) e a natureza da localização do suporte (parede, teto, friso, seixo,
nicho). Não se descarta aqui a possibilidade da alteração antrópica do suporte natural com o
intuito de facilitar a execução dos grafismos.
A litologia predominante é o arenito. Apenas um sítio apresenta-se tem o conglomerado como
rocha predominante, que é a Toca das Pedrinhas Pintadas, onde as figuras aparecem
representadas ora nos seixos, ora na cimentação do conglomerado.
Foram observados diferentes localizações no suporte eleitos para a execução das miniaturas.
Neste caso, o tipo de suporte mais recorrente entre sítios é o friso. Em menor escala, optou-se
por nicho, parede e teto (Gráfico 3).
Gráfico 3. Relação entre os tipos de suporte com antropomorfos miniaturizados.
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Em relação ao tratamento prévio dado ao suporte antes da execussão da pintura, foi
observado macroscopicamente ausência de tratamentos, como alisamento, pintura,
picoteamento. No entanto, observou-se que houve uma busca mais frequente por suportes
que apresentam texturas mais regulares. Como foi o caso dos frisos de siltito que apresentam
granulometria menor que o arenito e geralmente aparecem como intrusões na litologia
predominante dos sítios.
Da mesma forma, a superfície externa dos seixos apresenta uma textura regular que favorece
o controle do traço almejado para a produção das figuras, principalmente quando se trata de
traços com espessuras de poucos milímetros.
Apesar de se observar a preferência por superfícies mais regulares para a execução de
grafismos miniaturizados, o percentual de 39% ainda é um dado considerável, tendo em vista
que quanto menor o grafismos for, maior será a dificuldade de sua execução. Realizá-los sobre
superfície irregular requer um graus de habilidade ainda maior. Apesar disso, tal dificuldade
não se representou, necessariamente um impecílio.
Também observou-se a ausência da visualização macroscópica de traços de contorno entre as
figuras, salvo algumas exceções: Toca das Pedrinhas Pintadas e Toca do Baixão da Vaca. Dessa
forma, para medir a espessura mínima do traço aplicado à execução dos grafismos
miniaturizados, levou-se em conta os traços menos espessos entre as figuras, normalmente
representado por membros. A título de padronização, optou-se pela dimensão da espessura
do traçado do membro mais recorrente dos antropomorfos que são as pernas.
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A observação dos tipos do traço também traz consigo informações acerca das soluções
técnicas encontradas para realizar em pequenas proporções temas que, na maior parte das
vezes, são encontrados em dimensões maiores. Portanto, é muito provável que apresentem
elementos específicos que podem gerar atributos de caracterização de um ou mais perfis
gráficos à classe de grafismos em questão.
Constatou-se que a espessura dominante do traço é entre 1 e 2 mm. Essa medida representa
52% dos antropomorfos miniaturizados. A segunda medida recorrente está entre 2 e 3 mm,
representando 36% dos traços e apenas 11% desse montante situa-se entre 3 e 5 mm de
espessura (Gráfico 4).
Gráfico 4: Relação da variabilidade da espessura dos traços por sítio.

Dimensão Cenográfica
Dentro dessa dimensão, as principais variáveis foram estabelecidas a partir do tamanho (5 cm)
dos grafismos. Isso porque o tamanho corresponde a primeira percepção do observador diante
dessas representações diminutas.
As variáveis secundárias dessa dimensão consistem em: forma de apresentação, localização,
morfologia, projeção e movimento. A partir desses elementos é que será possível identificar
recorrências ou variabilidades na construção da forma de apresentação dos antropomorfos
miniaturizados.
De uma forma geral, a medida mais recorrente para altura desses grafismos está entre 2 e 3
cm, representando 32% das miniaturas analisadas e com ampla distribuição entre os sítios. A
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segunda altura mais recorrente apresenta dimensões entre 3 e 4 cm e também é bem
distribuída entre os sítios. As maiores dimensões para altura situam-se entre 4 e 5 cm.
Representam 14% das figuras analisadas e ocorrem em diferentes pontos do PNSC através de 7
dos sítios selecionados. Por sua vez, os antropomorfos com menor altura estão entre 1 e 2 cm ,
correspondendo a 21% da análise e distribuem-se em sítios da região da Serra Talhada e na
Toca das Pedrinhas Pintadas, na área dos Oitenta (Gráfico 5).
Gráfico 5: Relação da variabilidade da altura dos antropomorfos miniaturizados por sítio.

Com relação a largura, as dimensões tendem a ser menores. A medida mais recorrente (entre
1 e 2 cm) equivale a 45% dos antropomorfos analisados e possui ampla distribuição entre os
sítios selecionados. A segunda medida mais recorrente (entre 2 e 3 cm), representa 32% dos
grafismos analisados e recorre nos mesmos sítios que a medida anterior. Grafismos entre 3 e
4cm e entre 4 e 5cm de largura recorrem em pouco mais da metade dos sítios e representam
8% do montante analisado, cada um. As menores dimensões são inferiores a 1 cm e possuem
distribuição restribuição reduzida. Representam 4% dos antropomorfos analisados. A categoria
não identificada tem pouca representatividade e ocorre apenas em dois sítios (Gráfico 6).
Gráfico 6: Relação da variabilidade da largura dos antropomorfos miniaturizados por sítio.
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Quanto a forma de apresentação foi observado que em todos os sítios a miniaturização das
figuras antropomorfas se apresenta através de composições. Nesta análise, os sítios mais
representativos desse tipo de composiçãosão a Toca do Baixão do Perna II e a Toca da Fumaça
I, na Serra Talhada, com 6 composições cada. Outras formas de apresentação como a
representação por cena e figuras isoladas são menos recorrentes (Gráfico 7).
Gráfico 7: Distribuição das formas de apresentação dos antropomorfos. Parque Nacional Serra da
Capivara-PI.

A representação através de cena se manifestou com pouca densidade em 4 sítios. A chamada
“cena da árvore” é a mais recorrente e a sua estrutura é construída de forma variada.
Já a miniaturização por meio de figuras isoladas apresentou-se apenas na Toca das Pedrinhas
Pintadas através de 10 antropomorfos.
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De forma complementar ao tamanho, os aspectos relacionados amorfologia das figuras
resultaram em dados importantes para o processo de identificação de padrões para essa classe
gráfica. Os aspectos morfológicos foram observados de forma isolada nas principais partes
anatômicas equivalentes a cabeça e tronco.
Apenas dois tipos morfológicos foram observados para a cabeça (Gráfico 8; Quadro 4). O tipo
predominante é a forma arredondada que corresponde a 88% das figuras) e apresenta-se em
10 dos 11 sítios analisados. O tipo cilíndrico é pouco representativo, pois ocorre em apenas
dois sítios e corresponde a casos pontuais em duas composiçõe, o que equivale a apenas 2%
das figuras. Os 10 % restante correspondem a figuras que apresentavam algum tipo de
limitação para a identificação precisa desse elemento anatômico.
Gráfico 8: Variabilidade morfológica da cabeça.

Quadro 4: Morfologia da cabeça.
Morfologia da Cabeça
Cilíndrica
Arredondada

Em relação à morfologia do tronco também foram identificados dois tipos: o curvilíneo e o
longilíneo. O tipo predominante é o curvilíneo, que está presente em todos os sítios
analisados, correspondendo a 88% das figuras analisadas. O tipo longilíneo possui distribuição
mais restrita. Ocorreu de forma pontual em 3 sítios e teve um pouco mais de
representatividade no sítio Toca das Pedrinhas Pintadas. Equivale a apenas 9 % das figuras
analisadas. A categoria não identificada, composta por figuras em processo de clareamento,
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não puderam ter sua morfologia analisada e representa apenas 3% da amostra (Gráfico 9;
Quadro 5).
Gráfico 9: Variabilidade morfológica dos tipos de tronco.

Quadro 5: Morfologia do tronco.
Morfologia do Tronco
Curvilíneo
Longilíneo

A projeção apresentada pelos antropomorfos miniaturizados é possível identificar dois tipos:
frontal e lateral. No interior de cada projeção, observa-se o eixo sobre os quais cada figura foi
posicionada: eixo horizontal e eixo diagonal (Gráfico 10; Quadro 6).
Os antropomorfos miniaturizadas apresentam variabilidade de certa forma equilibrada nesse
aspecto. A projeção predominante é lateral – eixo diagonal (31%), seguida da frontal - eixo
horizontal (29%), e frontal – eixo diagonal (18%). A projeção frontal – eixo diagonal representa
apenas 11% da amostra.Outros 11% equivalem a figuras que apresentam características
limitantes para esta análise.
Gráfico 10: Relação dos tipos de projeção identificados entre os antropomorfos miniaturizados.
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Quadro 6: Formas de projeção.
Projeção Frontal
Eixo Horizontal
Eixo Diagonal

Projeção Lateral
Eixo Horizontal
Eixo Diagonal

A correlação dos tipos de posturas identificadas entre os diferentes setores anatômicos das
figuras (cabeça, tronco, braço e pernas) propociou a identificação de diferentens tipos de
movimentos, tornando perceptível o padrão e o grau de animação desenvolvido por cada
figura conforme se observa na tabela a seguir.
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Gráfico 11: Relação dos tipos de animação identificados nos antropomorfos miniaturizados.

Quadro 7: Tipos de movimentos
MOVIMENTO
Nulo

Segmentado

Coordenado

Os Perfis Gráficos
Perfil I
Em relação à amostra selecionada, foi possível identificar três perfis.
O Perfil I é o mais recorrente principalmente na região da Serra Talhada e é composto por 129
figuras humanas, o que equivale a 55% dos antropomorfos selecionados para análise. Essas
figuras estão distribuídas em sítios como a Toca do Boqueirão do Sítio da Pedra Furada, Toca
da Fumaça I, Toca da Baixa da Subida da Serrinha I, e nas Tocas do Baixãodo Perna I e II.
Também aparece no sítio Toca da Entrada do Pajaú, no topônimo Serra da Capivara.
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Neste perfil, as representações estão estruturadas em forma de composição com figuras
humanas enfileiradas seja em projeção frontal ou lateral. O desenvolvimento da composição
está em alinhamento horizontal.

Figura 6: Composição com figuras humanas miniaturizadas representativas do Perfil I. Sítio Toca do
Boqueirão da Pedra Furada. A escala é de 2 cm.

Figura 7: Composição com figuras humanas miniaturizadas representativas do Perfil I. Sítio Toca da
Fumaça I. A escala é de 2 cm.

O tamanho, que á a variável mais relevante varia entre 1 e 3 cm de altura com volume
corporal, mais especificamente a espessura do volume do tronco e membros inferores a 0,5
mm. A proporção entre os membros é mantida, exceto quando se pretende dar um volume
excessivo ao tronco, deixando-o extremamente volumoso. É neste perfil que estão agrupadas
as menores figuras encontradas na área do PNSC.
No tocante ao tamanho da composição, as dimensões também são reduzidas. Além do próprio
tamanho diminuto, optou-se por composições com poucas figuras, menos de dez. Dessa
forma, as composições pouco ultrapassam os 20 cm de extensão. Apenas uma composição
tem um número maior de indívíduos, chegando a atingir mais de 70 cm de extensão e faz parte
do sítio Toca da Fumaça I. Nas demais, houve a preferência da manutenção de um
desenvolvimento cênico mais compacto e intensivo.
Para a realização dessas composições, optou-se pela escolha de uma superfície aplananada,
com poucas irregularidades. Para tal foram selecionados, preferencialmente, os frisos de siltito
e nichos formados pelo desplacamento parcial do suporte rochoso.
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O tipo de superfície rochosa é um dos elementos que tem influência direta na qualidade do
traço a ser executado, juntamente com a consistência da pigmentação preparada para pintar e
do tipo de instrumento selecionado. A avaliação mais precisa desses aspectos exigiria a
utilização de recursos tecnológicos mais sofisticados com precisão métrica maior a nível
microscópico. Entretanto, mesmo com a análise macroscópica foi possível perceber que para
ter como resultado figuras diminutas com traços curvos foi necessária a utilização de um
instrumento de ponta maleável e flexível, por exemplo.
No interior das composições, os antropomorfos obedecem a certos padrões. Apresentam
traços curvos com morfologia arredondada, às vezes oval. Alguns antropomorfos ganham
bastante volume no tronco, tornando-o completamente redondo, como pode ser observado
em algumas das figuras que comoõem a imagem a seguir.

Figura 8: Composição com figuras humanas miniaturizadas representativas do Perfil I. Sítio Toca da Baixa
da Subida da Serrinha I. A escala é de 2 cm.

As figuras reproduzem o mesmo gesto, se postam de forma semelhante e apresentem os
mesmos elementos de reconhecimento da forma humana. Neste perfil, a maioria dos
elementos de reconhecimento é de ordem primária, ou seja, são aqueles essenciais para a
identificação de que o antropomorfo representa uma figura humana, algumas figuras, porém
apresentam pequenos adornos e identificação do falo.
O hermetismo é característica marcante nesta forma de apresentação gráfica, o que impede,
na maioria das vezes, identificar até mesmo o tema representado. Os temas poderiam, muito
bem, ser atribuídos à esferas de ordem lúdica ou ceremonial.
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Perfil II
O perfil II foi observado em dois sítios: na Toca da Baixa das Cabaceiras, que fica na região da
Serra Talhada e na Toca da Extrema II, situada na área da Serra Branca através de duas
composições, totalizando 22 figuras (10% do montante analisado).
As representações foram estrutradas em composição a partir do agrupamento de figuras
humanas alinhadas horizontalmente, mas em planos diferentes. Os planos sucessivos dão uma
noção de profundida à composição, assim como as variações de tamanho utilizadas dentro da
composição. A projeção dos antropomorfos foi construída com vista frontal e eixo diagonal.

Figura 9: Composição com figuras humanas miniaturizadas atribuídas ao Perfil II. Sítio Toca da Extrema
II.

Figura 10: Composição com figuras humanas miniaturizadas atribuídas ao Perfil II. Sítio Toca da Baixa
das Cabaceiras.

O tamanho, varia entre 2 e 5 cm de altura com volume corporal, mais especificamente a
espessura do volume do tronco e membros inferores a 0,5 mm e mantém a proporção entre os
membros.
As figuras foram executadas sobre suporte de superfície que, apesar de plana, apresenta
textura com pequenas irregularidades.
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A composição da Toca da Baixa das Cabaceiras apresenta um desenvimento cênico extensivo
para os padrões apresentados no contexto gráfico miniaturizado. Com mais de 40 cm de
largura possui o dobro da largura apresentadas pela composição da Toca da Extrema II, de
apenas 18 cm.
Existe um padrão morfológio entre as figuras de ambas as composições. Corpo com tendência
à retangularição, mas com ângulos arredondados, cabeça diminuta e arredondada portando
adorno em forma de “V” e, braços e pernas retilíneos e ângulos bem marcados na articulação
dos pés.
Da mesma forma que a postura também é similar: tronco ereto, cabeça em posição neutra,
braços erguidos em abdução, assim como as pernas também em abdução e pés com ângulos
marcados.
Diferentemente do que ocorre no Perfil anterior, o movimento representado pelas figuras
ganham uma certa rigidez ressaltada pela angularização dos seus traços. As figuras apresentam
postura que sugere um tipo de apresentação cerimonial. Entretanto, o hermetismo
característico dessas composições impede a identificação precisa do tema representado.

Perfil III – O Caso da Toca das Pedrinhas Pintadas
Na segregação dos perfis, observou-se uma particularidade de figuras identificadas no Sítio
Toca das Pedrinhas Pintadas. Esse sítio apresenta figuras em miniaturas bastante variadas,
com características que não recorrem nos demais sítios analisados, por isso a escolha de
apresentá-lo neste tópico à parte.
As representações analisadas são compostas por 22 figuras (10% do montante analisado) que
estão estruturadas de forma isolada e em composição. As figuras apresentam-se tanto em
projeção frontal como lateral.
O tamanho, varia entre 1 e 5 cm de altura com volume corporal, mais especificamente a
espessura do volume do tronco e membros inferiores a 0,5 mm. A proporção entre os
membros é mantida, exceto quando se pretende dar um volume excessivo ao tronco.
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Figura13: Figura Isolada relacionada ao sítio Toca das Pedinhas Pintadas. A escala é de 2cm.

Figura14: Composição relacionada ao sítio Toca das Pedinhas Pintadas. A escala é de 2 cm.
Para a realização dessas figuras, optou-se em sua maioria pelos seixos, mas também aparecem
composições na parte cimentada do conglomerado.
Nenhuma figura apresentada nesse sítio é igual a outra e todas possuem gestualidade e corpos
diferenciados. Este sítio apresenta um perfil próprio que seleciona imagens executadas com o
mesmo traço técnico, mas com apresentação cênica diferenciada. Apesar de o sítio apresentar
painéis limitados, não é seguro pensar na miniaturização como uma condição relacionada com
o limitado espaço da superfície, tanto o seixo quanto o cimento entre os seixos. Pode, muito
bem, o sítio ter sido selecionado pelos autores porque apresentava condições que favoreciam
a prática desses grafismos diminutos. Este sítio representa assim um perfil bastante particular.
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Figura 11: Distribuição dos perfis entre os sítios analisados. Elaboração: Adolfo Okuyama (2013)..

Considerações
De acordo com o que foi apresentado, este trabalho abordou o estudo dos padrões
relacionados aos antropomorfos miniaturizados inseridos no conjunto gráfico de onze sítios
arqueológicos do Parque Nacional Serra da Capivara.
Tomou-se por base teórica as concepções propostas por Pessis (2003) de que os grafismos
rupestres foram realizados segundo regras que refletem formas de expressão com as quais se
participa de uma rede de comunicação social. Por representar comportamentos pautados,
possibilitam identificar o modo como se apresentam diferentes culturas e, assim, descobrir os
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temas mais valorizados. São, justamente, esses modos de apresentação que interferem nas
atividades da representação gráfica.
Levando em consideração a diversidade gráfica dispersa em toda a Área Arqueológica da Serra
da Capivara trabalhou-se com a hipótese de que a apresentação gráfica dos antropomorfos
miniaturizados possuem variabilidades recorrentes que resultariam na identificação de
diferentes perfis gráficos.
Para tal, adotou-se o emprego de uma metodologia composta por variáveis analíticas
sistematizadas a partir das dimensões propostas para análise do fenômeno gráfico: temática,
técnica e cenográfica.
O primeiro objetivo alcançado foi a identificação de sítios com antropomorfos miniaturizados.
Dessa forma pôde-se delimitar a área de concentração de estudo e, consequentemente
elucidar aspectos concernentes a distribuição espacial dos antropomorfos miniaturizados no
contexto gráfico do PNSC.
Os dados obtidos permitiram o reconhecimento de três perfis gráficos relacionados a forma de
apresentação gráfica dos antropomorfos miniaturizados. A identificação desses perfis se deu
pela recorrência de certas características que variam em determinados aspectos, a depender
do sítio, mas que não comprometem a identidade final do padrão representado, conforme se
propôs na hipótese lho.
Tabela 4: Síntese da correlação entre os perfis de antropomorfos miniaturizados.
CARACTERIZADORES
PERFIL I
Distribuição
Serra Talhada
espacial
Reconhecimento

Tamanho
dominante
Espessura
do
traço
Forma
de
apresentação
Cor dominante

PERFIL II
Serra
Talhada/Serra
Branca
Conteúdo
hermético

PERFIL III
Sítio
Toca
das
Pedrinhas Pintadas
(Região dos Oitenta)
Conteúdo hermético
com tendência ao

VARIABILIDADES
Serra
Talhada/Desfiladeiro
da Capivara
Conteúdo hermético

Entre 2 e 5 cm

Entre 2 e 5 cm

Entre 2 e 5 cm

Até 5 mm

Até 4 mm

Até 5 mm

Até 4 mm

Composições

Composições

Composições

Monocromia

Monocromia

Figuras
Isoladas/Composições
Monocromia
de

Conteúdo
hermétido
com tendência
ao lúdico
Entre 1 e 3 cm
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Morfologia

Projeção

de vermelho
em diferentes
nuances
Curvilinear

Suporte

Frontal
e
lateral
Predomínio do
dinamismo
com
movimentos
coordenados
Friso/nicho

Superfície

regular

Movimento

de vermelho e
amarelo

vermelho
em
diferentes nuances

vermelho
em
diferentes nuances

Tendência a
angularização
das
extremidades
Frontal

Curvílinear/Retangular

Curvílinear/Retangular

Frontal e lateral

Frontal e lateral

Movimentos
rígidos
–
segmentados

Movimentos
segmentados ou nulos

Movimentos
segmentados ou nulos

Friso córtex /
parede
irregular

seixo

Teto / friso / parede
córtex
Regular/irregular

Regular/irregular

Já se sabia, de antemão, que a miniaturização no PNSC estava vinculada a utilização de um
procedimento técnico específico que possibilita resultar em traços “finos e delicados”.
Entretanto seria necessário precisar o quão pequenas são essas miniaturas e quão finos são
esses traços.
Os elementos essenciais para a identificação desse grupo gráfico estão vinculados às suas
dimensões. Portanto, neste trabalho, o reconhecimento de uma miniatura ocorre,
principalmente, pela altura, que não deve ultrapassar os 5 cm e pela espessura dos seus traços
que deve ser inferior aos 5mm. Mesmo que uma figura apresente altura inferior aos 5 cm, se
seus traços possuírem espessura superior aos 3 mm ela será considerada um grafismo de
pequeno porte ao invés de uma miniatura.
Num segundo momento observa-se o predomínio de composições que possuem conteúdo
hermético. Apesar disso, o padrão predominante apresenta figuras desempenhando o ápice
de movimentos coordenados e possuem uma carga de representação mais lúdica. Em
contrapartida existem padrões mais pontuais, que se restringem a poucos sítios, em que as
representações possuem carga cinética mais contida com movimentos mais segmentados e
uma carga de representação com tendência ao hierático. Esses aspectos são os principais
elementos vinculados a apresentação gráfica dos antropomorfos miniaturizados.
Quando se relaciona esses perfis às macroclassificações não se poderia definí-los dentro do
contexto de um estilo. Pelo contrário, esses perfis reúnem elementos compátiveis com
Fumdhamentos (2016), vol. XIII. PP. 60-93.
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aspectos tanto do estilo Serra da Capivara, como do estilo Serra Branca e, até mesmo, outras
características identificadas dentro da variabilidade gráfica do Complexo Estilístico Serra
Talhada, como figuras filiformes ou àquelas de corpo extremamente volumosos que ainda
assim não perdem a essência das miniaturas.
Tabela 5 - Síntese comparativa entre os caracteres gerais apresentados pelos antropomorfos
miniaturizados em relação aos estilos Serra da Capivara e Serra Branca no contexto da Área
Arqueológica da Serra da Capivara.
CARACTERIZADORES
Distribuição espacial

SERRA DA CAPIVARA
Em todas as áreas

Reconhecimento

MINIATURA
Em
todas
as
áreas/concentração na
Serra Talhada
Diversidade de perfis

Tamanho dominante
Espessura do traço

< 5 cm
Inferior aos 5mm.

Média de 5 a 30 cm.
Ausência de contorno
identificado
macroscopicamente.
A
espessura
dos
membros situa-se em
torno de 5mm.
Composição

Forma de apresentação

Cor dominante

Morfologia

Projeção
Movimento
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Predomínio
de
composições, mas há
ocorrência de figuras
isoladas.
Vermelho
em
diferentes
nuances.
Figuras
monocromáticas.

Predominância
de
traços curvílineos, mas
há
ocorrência
de
figuras
retangularizadas.
Projeção frontal e
lateral.
Presença
de
movimentos segmentos
e
predomínio
de
movimentos
coordenados.

Valorização
de
elementos primários
que
constituem
figuras simples.

SERRA BRANCA
Em todas as áreas/
concentração no vale
da Serra Branca.
Valorização
de
elementos de ordem
secundária,
como
ornamentos
e
decoração interna.
Até > 1 m.
Pode ultrapassar os 10
mm

Figuras isoladas

Dominância de figuras
monocromáticas em
vermelho
com
diferentes nuances.
Branco e amarelo são
pouco recorrentes.
Traços curvilíneos e
ângulos suavizados.

Vermelho
em
diferentes nuances.
Predomínio de figuras
monocromáticas.

Projeção frontal e
lateral.
Presença
de
movimentos
segmentos
e
coordenados.

Projeção frontal e
lateral.
Valorização
dos
movimentos.

Traços retilíneos
ângulos marcados.

e
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No contexto gráfico da Área Arqueológica da Serra da Capivara, a miniaturização dos
antropomorfos se apresenta como um modo específico de representação. Ao passo que
diminui as proporções da figura aumenta a dificuldade de sua execução e, consequentemente,
exige um procedimento técnico específico, capaz de reproduzir sobre superfícies limitadas,
como a de um seixo, por exemplo, o mesmo conceito visual empregado em figuras de
tamanho dezenas de vezes superior.
Assim, o objetivo desse trabalho foi o de testar uma construção metodológica e
procedimentos analíticos, aplicando-os a um tipo de grafismo recorrente, mas recessivo, nos
abrigos pintados do Parque Nacional Serra da Capivara, a fim de caracterizá-los. Os perfis
levantados atestam a diversidade desses grafismos não representando necessariamente
horizontes culturais distintos.
As considerações aqui expostas representam um caminho analítico possível a ser seguido para
a compreensão dos grafismos rupestres como forma de expressões visuais de comunicação.
Face aos perfis apontados, conclui-se que a ideia da miniaturização das pinturas evidenciadas
no Parque Nacional Serra da Capivara, encontra-se fortemente articulada com a técnica de
representação de figuras de pequenas dimensões, mas inclui abordagens cênicas
diversificadas.
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