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Resumo: As impressões de mãos humanas na pintura rupestre pré-histórica aparecem em todos os 
continentes há mais de 60.000 anos, representadas da mesma forma e tipologia semelhante; esse tipo de 
grafismo pode ser considerado como um elemento universal da criação visual humana. No presente 
trabalho, propõe-se como hipótese que as representações de mãos isoladas do corpo podem fornecer 
elementos diferenciais que permitam o estabelecimento de novas categorias de entrada para uma 
reformulação das divisões no atual estado da arte no Nordeste do Brasil. A vez que fornece novos 
elementos para definir rotas migratórias dos diferentes grupos humanos que habitavam a região em 
tempos pré-históricos. O uso da técnica do desenho em série para poder reproduzir grafismos idênticos 
de forma repetida demonstra a existência de um processo intelectual não só de criação artística, mas 
também, tecnológico. Palavras-chaves: Palavras-chave: Pré-história do Nordeste, grafismos rupestres, 
desenho em serie, tecnologia.  

Abstract: Human handprints in prehistoric rock paintings have appeared on all continents for over 60,000 
years, represented in the same way and similar typology, this type of graphism can be considered as a 
universal element of human visual creation.In the present work, it is proposed as a hypothesis that the 
representations of hands isolated from the body may provide differential elements that allow the 
establishment of new input categories for a reformulation of the divisions in the current state of art in 
Northeast Brazil. Since it provides new elements to define migratory routes of the different human groups 
that inhabited the region in prehistoric times. The use of the technique of serial drawing to be able to 
reproduce identical graphs repeatedly demonstrates the existence of an intellectual process not only of 
artistic creation, but also technological. Keywords: Prehistory of the Northeast, rock drawings, serial 
drawing, technology. 
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Introdução 

Na Cueva de las Manos, na Patagônia argentina, centenas de impressões de mãos em negativo 

marcam a passagem enigmática dos homens pré-históricos. São marcas que, como assinaturas, 

diferentes indivíduos deixaram a impressão das suas mãos sobre a rocha. Pelas pesquisas 

realizadas nesse sítio arqueológico considera-se que foi ocupado grosso modo entre 9000 e 7000 

BP. As marcas de mãos realizadas ao longo da ocupação do sítio concentram o maior número 

conhecido no mundo desses grafismos (Grandin et al., 1976). As especulações sobre o 

significado dessas marcas de mãos pré-históricas são numerosas, válidas na maioria dos casos, 

mas, como é frequente na arqueologia pré-histórica, especialmente em relação às pinturas 

rupestres, são interpretações conjecturais difíceis de confirmar.  

A mais antiga impressão documentada de uma mão humana sobre uma superfície rochosa foi 

feita em negativo há pelo menos 66.700 anos na gruta de Maltravieso (Cáceres). Essa data se 

obteve no marco de uma pesquisa internacional dirigida pelo Instituto Max Planck, através da 

datação por uranio-tório da crosta carbonática existente sobre a impressão de uma mão no sítio 

arqueológico. Segundo os autores da pesquisa, esta datação muito antiga implica que esse 

grafismo teria sido feito por neandertais, uma vez que não há provas da presença de Homo 

sapiens na Península Ibérica nessa época (Hoffman et al., 2018). 

As marcas de mãos em negativo, descobertas na Caverna de Altamira (Espanha) e mais tarde na 

Caverna Chauvet-Pont d'Arc (Ardeche, França) são do Paleolítico Superior, feitas com 

sarabatana e pigmento vermelho com a mão apoiada na rocha. Mas, há cada vez mais 

documentação em numerosas partes do mundo sobre impressões de mãos, seja em positivo ou 

negativo, em grutas ou abrigos sob rocha consideradas pré-históricas. Foram documentadas na 

África, na Indonésia e na Ásia Central, para citar alguns exemplos de lugares muito distantes 

entre si (Iriarte et al., 2016). 

Na Espanha, há um projeto financiado pela União Europeia, o Catálogo de las manos rupestres 

del Paleolítico existentes em la Península Ibérica, que se concentra na documentação e 

divulgação de representações de mãos paleolíticas na Europa. O projeto é inicialmente 

concebido com vários objetivos, o mais importante é disponibilizar aos pesquisadores e ao 

público em geral informações documentais, gráficas e teóricas por meio de uma plataforma 
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digital de livre acesso. Para isso, estabelece-se como elemento básico na coleta de dados, o uso 

de tecnologia de scanner 3D de alta resolução dos melhores sítios europeus com representações 

de mãos paleolíticas. 

Sejam positivas, negativas ou desenhadas diretamente na rocha, as impressões manuais 

humanas aparecem em todos os continentes há mais de 60.000 anos, representadas da mesma 

forma e tipologia semelhante, e por isso, esse tipo de grafismo pode ser considerado como um 

elemento universal da criação visual humana. 

Dean Snow, professor da Universidade Estadual da Pensilvânia, conduziu em 2006, um estudo 

preliminar sobre impressões digitais em positivo e negativo, em diferentes sítios do Paleolítico 

Superior do sudoeste da Europa. Especificamente, o estudo foi realizado em locais de arte 

parietal no sul da França e norte da Espanha conhecidos como arte franco-cantábrica. O estudo 

incluiu medições de 32 marcas de mãos na Cueva del Castillo (Espanha) e nas cavernas de Gargas 

e Pech-Merle (França). 

Snow se baseou nos estudos de John Manning que indicam que as mãos humanas exibem 

dimorfismo sexual. Segundo Manning, é possível determinar em numerosos casos se a marca 

de uma mão pertence a um homem ou a uma mulher. Medindo as proporções do comprimento 

dos dedos que é diferente em homens e mulheres, o autor observou que as mulheres, 

geralmente, têm os dedos anelar e indicador do mesmo comprimento, enquanto o dedo anelar 

masculino é geralmente mais longo que o dedo indicador (Manning, 2002). Em seu estudo, 

através de uma técnica estatística, Snow mostrou que é possível determinar o gênero das mãos 

impressas em uma parede rochosa. Embora este pesquisador reconheça em seu trabalho que a 

amostra é muito pequena para estabelecer generalidades, o que ela indica é que há uma 

presença importante de mãos femininas nas pinturas rupestres nos sítios do sul da Europa.  

Com essa pequena introdução pretendemos apenas reforçar a importância que a representação 

da mão humana teve nos primórdios da arte parietal. 

Mãos rupestres no Nordeste do Brasil 

No Brasil, grafismos rupestres representando mãos são registrados em diferentes partes do país, 

mas muito especialmente na região Nordeste. Mas, a originalidade das representações de mãos, 



PESSIS, A-M; ASÓN-VIDAL, I; MARTIN, G. As Mãos do Passado: Desenhos, Impressões e Marcas de Mãos nos Registros Rupestres da Região Nordeste 
do Brasil. 

 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 2. pp. 3-28  6 

às quais nos referimos concretamente neste trabalho, reside em que não são simplesmente 

impressões de mãos marcadas com tinta diretamente sobre a rocha. Pelo contrário, se trata de 

desenhos aplicados sobre a palma da mão ou desenhos que imitam a palma da mão, realizados 

com pincel, que se completam, depois, aplicando os dedos manchados de tinta. Em alguns casos, 

os dedos foram também cuidadosamente pintados ou retocados sobre a rocha completando o 

desenho da palma.  

Trata-se de um fenômeno único identificado nessa região e que temos registrado no Piauí, em 

Pernambuco, na Paraíba, na Bahia e no Rio Grande do Norte. O quadro completa-se com as 

numerosas marcas de mãos em positivo realizadas diretamente sobre a rocha, coincidindo em 

alto percentual com painéis de pinturas rupestres da tradição Agreste. Como exemplo, 

citaremos Pernambuco, (Figura 1) estado onde se há realizado um levantamento sistemático 

dos registros rupestres (Pessis et al. 2017) e onde conseguimos assinalar 36 sítios com marcas 

de mãos em positivo, além das especificamente pintadas (Martin; Asón-Vidal, 2014). Referimo-

nos aos desenhos de mãos simulando a palma e a posterior aplicação dos dedos que, também 

podem aparecer retocados, ampliando a complexidade do desenho. 

 
Figura 1: Mapa representando a distribuição de marcas de mãos em sítios rupestres do Estado de 
Pernambuco. 
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É bem conhecida a densidade de locais com pinturas e gravuras rupestres registradas no 

semiárido do Nordeste do país, onde diferentes formas de representação gráfica têm sido 

qualificadas como tradições. A definição dessas tradições foi estabelecida como uma categoria 

inicial que permitiria um estudo sistemático desse tipo de manifestações culturais pré-

históricas. Mais de quarenta anos após o início das pesquisas sistemáticas, com o avanço 

metodológico e o uso de novas tecnologias, há unanimidade na necessária revisão das 

categorias iniciais definidoras e a ampliação das subdivisões (Pessis, Martin, Guidon, 2014).  

No presente trabalho, propõe-se como hipótese que as representações de mãos isoladas do 

corpo na pintura rupestre podem fornecer elementos diferenciais que permitam o 

estabelecimento de novas categorias de entrada para uma reformulação das divisões no atual 

estado da arte no Nordeste do Brasil. A vez que fornece novos elementos para definir rotas 

migratórias dos diferentes grupos humanos que habitavam a região em tempos pré-históricos. 

O objetivo deste trabalho é analisar os grafismos que representam mãos isoladas do corpo, 

presentes em várias áreas da região, tratando das possíveis relações delas com as tradições 

rupestres estabelecidas. 

Diversos projetos de pesquisa financiados pelo Instituto Nacional de Arqueologia, Paleontologia 

e Ambiente do Nordeste do Brasil-Inapas\INCT\CNPq permitiram identificar um significativo 

número de representação de mãos pintadas nos sítios com pinturas rupestres. Deve-se notar 

que esses grafismos representando impressões das palmas das mãos, são tipologicamente 

diferentes daqueles registrados em outras partes do mundo, significando um processo criativo 

único. 

As divisões Nordeste e Agreste da pintura rupestre como primeiras unidades de análise da 

região Nordeste do Brasil 

Prescindimos de oferecer aqui um relato pormenorizado das definições estabelecidas para as 

tradições rupestres brasileiras já fartamente registradas na bibliografia especializada sobre a 

Arqueologia do Brasil. Mas, nos vemos também obrigadas a dar um sucinto resumo das unidades 

iniciais de análise que foram estabelecidas há mais de três décadas, levando-se em conta que as 

marcas de mãos estão relacionadas com essas tradições, seja como intrusivas, superpostas ou 

integradas em cada conjunto de painéis rupestres. 
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Para as pinturas rupestres da região Nordeste do Brasil foram determinados duas macros 

divisões chamadas Tradição Nordeste e Tradição Agreste. O conceito de "tradição" que 

atualmente é utilizado na região foi formulado na década de 80 do passado século por Niède 

Guidon, a partir do início das suas pesquisas no Sudeste do Piauí. (Pessis; Guidon, 1992). Essa 

definição considera os tipos de figuras apresentadas nos painéis rochosos, as proporções 

relativas que existem entre esses tipos e as relações que se estabelecem entre os diversos 

grafismos que compõem esses painéis. Os elementos que caracterizam uma tradição são 

estabelecidos a partir da síntese de todas as manifestações gráficas existentes em uma 

determinada área arqueológica. Esse conceito já fora utilizado anteriormente em outras regiões 

do Brasil, mas, no Nordeste, apenas Valentin Calderón (Calderón de la Vara, 1993) tinha iniciado, 

na década de 1960, tentativas de sistematização da arte rupestre na Bahia, a partir desse 

conceito, depois amplamente estendido.  

Baseada nessas divisões iniciais observamos que a maioria das marcas de mãos estampadas 

sobre a rocha aparecem em painéis da tradição Agreste. Essas marcas estão situadas em 

numerosos casos na parte superior das manchas gráficas, enquadrando o painel gráfico ou, 

também, formando conjuntos isolados. Pelo contrário, estão praticamente ausentes em abrigos 

com pinturas da tradição Nordeste e quando aparecem em algum caso são intrusivas e 

superpostas. Um exemplo claro desta afirmativa são as três mãos desenhada sobre um veado 

de contorno aberto na Toca do Pinga do Boi, no Parque Nacional Serra da Capivara onde uma 

das mãos com a palma desenhada cobre a cabeça do veado. No mesmo parque, no Sítio do 

Sobradinho I, numa cena de caçada a um veado com figuras de outros três veados de menor 

tamanho, foram colocadas palmas de mãos desenhadas com linhas concêntricas de traçado 

grosso, sem dúvida, intrusivas no conjunto do painel. 

Temos observado que no Parque Nacional Serra da Capivara, intensamente pesquisado durante 

décadas, o número de marcas de mãos é pouco significativo, apenas dois abrigos apresentam 

este tipo de grafismo. Diferentemente, no vizinho Parque Nacional das Confusões e no Parque 

Nacional de Sete Cidades situado ao norte do estado do Piauí, a presença de marcas de mãos 

desenhadas é maior. A razão dessas diferenças reside em que no Parque Serra da Capivara se 

concentra o maior número de sítios com pinturas rupestres de tradição Nordeste, entretanto 

que nos outros dois parques os sítios da tradição Agreste são mais significativos (Figuras 2 a 5). 
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Figura 2: Dispersão de grafismos de mãos carimbadas no Piauí 
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Figura 3: Toca do Sobradinho. Parque Nacional Serra da Capivara, PI. Figuras de veados da tradição 
Nordeste e desenhos intrusivos de palmas de mãos. 

 
Figura 4: Diversos tipos de marcas de mãos registradas no Parque Nacional Serra das Confusões, PI. 
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Figura 5a. Parque Nacional de Sete Cidades, PI. Diversos tipos de marcas de mãos, pintadas ou carimbadas. 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5b. Parque Nacional de Sete Cidades, PI. Palmas das mãos com desenho circular concêntrico e 
posterior colocação dos dedos. Detalhe da figura anterior. 
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Movimentos migratórios pré-históricos na região Nordeste do Brasil: vias de ida e volta 

O historiador Arnold J.Toynbee escreveu que a história avança formando espirais. Pensar na 

difusão da cultura como círculos concêntricos que se expandem a partir de um núcleo real ou 

imaginário foi uma ideia que já formulamos em outros trabalhos (Martin, Asón-Vidal, 2014). 

Aplicando esse conceito na difusão da arte rupestre num ciclo atemporal, cada círculo 

representa uma fase pictórica que se afasta do núcleo central, mas que em seu caminho pode 

se cruzar ou se fundir com outros círculos, resultado de tantos outros impactos que podem 

intervir na representação gráfica das ideias originais. Não haveria, portanto, trajetórias lineares 

na difusão de ideias representadas. Distâncias espaço-temporais associadas a diferentes formas 

do fazer em relação ao pensamento, modificariam a relação entre a ideia original e sua 

representação gráfica. Se consideramos que as ideias representadas se perderam para sempre, 

ficamos apenas com os grafismos que representam essas ideias, embora também sejam 

modificadas no tempo e na distância. Sob esse paradigma difuso, a grande quantidade de dados 

coletados e analisados nas últimas três décadas nos permitiu estabelecer a hipótese de que o 

eixo difusor das diferentes manifestações rupestres na região Nordeste do Brasil foi o vale do 

rio São Francisco. Assim, os movimentos migratórios no Nordeste do Brasil são configurados 

como um continuum de vai e vem através da grande bacia são-franciscana.  

Em relação à tradição Nordeste, a hipótese levantada na pesquisa baseia-se no pressuposto de 

que há um epicentro do surgimento das manifestações rupestres na Serra da Capivara, 

localizada ao sudeste do Piauí. Na década de 1980, Niède Guidon estabeleceu que grupos 

humanos procedentes do Norte através do vale do rio Parnaíba se estabeleceram nessa região 

e, a partir do Leste, outros grupos ocuparam posteriormente a região, seguindo a bacia do rio 

São Francisco (Guidon, 1981). Poderia ter havido movimentos migratórios de sucessivas 

diásporas de grupos humanos pré-históricos identificáveis por meio de análises espaciais, 

técnicas e temáticas das diferentes manifestações da arte rupestre. 

As autoras de este artigo propõem que na bacia hidrográfica são-franciscana possa ter havido 

quatro eixos de difusão da tradição Nordeste. O primeiro ao norte de Minas Gerais, onde está 

localizada a cabeceira do rio São Francisco; outra, a leste, através da Chapada Diamantina e da 

área central da depressão são-franciscana, na Bahia; o terceiro, a nordeste pelo estado de 
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Pernambuco, nas regiões de Buíque e Parque Nacional do Catimbau; um quarto eixo segue em 

direção ao nordeste do estado da Paraíba e região do Seridó, no Rio Grande do Norte (Figura 6). 

 
Figura 6: Mapa da difusão da tradição Nordeste de pintura rupestre. 

O estudo da tradição Agreste, devido à sua grande dispersão apresenta grande complexidade. 

Partimos da hipótese de que seu epicentro está localizado na metade oeste de Pernambuco e o 

eixo de dispersão também seria o vale do rio São Francisco. Essa hipótese surgiu a partir da 

obtenção de novos dados arqueológicos da pesquisa realizada no sudeste do Piauí, que nos 

últimos anos foi estendida ao Parque Nacional Serra das Confusões e ao corredor ecológico que 
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liga essa unidade de conservação ao Parque Nacional Serra da Capivara. Nessa nova área, 

também foram descobertos sítios pré-históricos com caracterizadores diferentes dos da Serra 

da Capivara, como a tipologia dos sepultamentos, a escolha de locais ocupados e, 

principalmente, as características específicas das pinturas rupestres (Figura 7). 

 
Figura 7: Mapa da difusão da tradição Agreste de pintura rupestre. 
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Sítios rupestres com representação de mãos na região Nordeste do Brasil: a prática da 

reprodução em série 

Nas pesquisas arqueológicas na região semiárida do Nordeste tem-se realizado levantamentos 

intensos de sítios com grafismos pintados e gravados. Seu conhecimento, além da pesquisa 

básica é importante para a implementação de políticas de proteção do patrimônio arqueológico 

rupestre, em perigo pela depredação antrópica e ambiental. Como resultado, foi localizado mais 

de uma centena de cavernas e abrigos sob rocha em diferentes locais do Nordeste brasileiro nos 

que aparecem representações de mãos isoladas do corpo. 

De imediato, separamos as marcas de mãos isoladas ou agrupadas em dois conjuntos diferentes:  

Grupo A: Mãos em positivo estampadas sobre a superfície da rocha a partir da aplicação prévia 

da mão manchada de tinta. 

Grupo B: Desenhos, impressões e marcas de mãos representadas na rocha a partir de diversas 

técnicas de elaboração. A técnica varia, mas em todos os casos, se trata de desenhos de mãos 

sobre a rocha e não da simples pegada da mão manchada de tinta. São grafismos 

tipologicamente diferentes dos encontrados noutros sítios rupestres a nível mundial. 

No grupo B, além de mãos isoladas, encontramos reproduções seriadas, nas quais se aplicaram 

os dedos depois do desenho da palma, mas, também, durante a seriação se deixaram de aplicar 

os dedos figurando somente a palma. Essa prática se repete em sítios onde dificilmente se 

reconheceria que se trata de uma mão se não tivéssemos exemplos comparáveis com a mão 

completa. 

As técnicas pictóricas usadas em reproduções seriadas de mãos 

A impressão é uma técnica artística muito antiga, que consiste em imprimir uma forma ou 

desenhar em uma superfície, pressionando com um molde tatuado ou gravado. 

Essa prática consiste em transferir tinta de uma matriz para fazer inúmeras impressões da 

mesma imagem. As matrizes podem ser feitas de uma grande variedade de materiais. 

Elaboração de produtos padronizados que passam sequencialmente pelas diferentes etapas do 
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processo de fabricação, seguindo um ritmo controlado entre cada uma das operações que 

compõem o processo de produção. Cópias em série da mesma imagem são obtidas utilizando 

uma matriz e seguindo técnicas de impressão artesanal. Consideramos que a reprodução em 

série seja uma prática adotada na pintura rupestre de mãos do grupo B, com a repetição de 

padrões. 

Grupo A. 

Técnica 1: Impressão manual completa, com repetição de impressões diretas sobre a rocha de 

mãos manchadas de tinta. Aparecem isoladas, formando conjuntos de três a quatro marcas ou 

também conjuntos numerosos de até mais de uma centena demarcas. (Figura 8). 

 

Figura 8: Sítio Bonsucesso, Parque Nacional Serra das Confusões. Detalhe do painel de 20 m. de 
cumprimento com marcas de mãos em positivo. Algumas das impressões foram também retocadas. 

Grupo B 

Técnica 1: matriz e dedos; 

Técnica 2: matriz com linhas paralelas ou elipses e dedos colocados a posteriori; em alguns casos, 

depois de desenhada a palma, se colocaram apenas três dedos, quatro ou nenhum. 
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Técnica 3: matriz de mãos enfaixadas e dedos; 

Técnica 4: desenho total da mão sobre a rocha. 

Exemplos de seriação na reprodução de mãos desenhadas (Figuras 9 a 13): 

 
Figura 9: Sítio Caiana, Buíque, PE. Seriação de marcas de mãos; na sequência, se deixou de colocar os 
dedos em várias delas. Observa-se a superposição das mãos sobre um grafismo da tradição Agreste, na 
cor amarela. 
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Figura 10: Mãos de Sangue, Águas Belas, PE. Seriação de palmas de mãos com três e quatro dedos. 

 
Figura 11: Pedra do Coração, Jataúba, PE. Palmas das mãos com traço elíptico, desenhadas na rocha com 
aplicação posterior dos dedos. 
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Figura 12a: Furna do Letreiro da Mina Grande, Buíque, PE. Série de marcas de dez mãos com desenho 
circular concêntrico das palmas. Os dedos foram desenhados com duas linhas paralelas; mãos direita e 
esquerda.  

Figura 12b: Furna do Letreiro da Mina Grande, Buíque, PE. Detalhe da imagem anterior. 

 
Figura 13: Toca do Muquém, Parque Nacional Serra das Confusões, PI. 
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Figura 13b: Toca do Muquém, Parque Nacional Serra das Confusões. Detalhe da imagem anterior. 

Vários sítios registrados com marcas de mãos merecem um comentário especial, seja pelas 

características específicas do sítio, do número de marcas registradas ou pela originalidade do 

desenho. Entre eles temos o Sítio Alcobaça em Buíque, Pernambuco e o Lajedo da Soledade, 

situado na Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte.  

O Sítio Alcobaça, Buíque, PE. Pelos indícios de ocupação intensa, acumulação de registros 

rupestres, gravuras e pinturas, nesse abrigo se realizou uma escavação arqueológica a cargo do 

Núcleo de Estudos Arqueológicos (NEA) da UFPE (Nascimento Oliveira, A.L., 2001; Martin, G. 

2005). A estratigrafia do sítio forneceu ocupações humanas compreendidas entre 5000 e 900 

anos BP. As pinturas rupestres ocupam grandes áreas da parede principal do abrigo e foram 

classificadas como pertencentes à tradição Agreste. Desenhos com tinta preta imitando 

carimbos com marcas de mãos estão situados na parte superior de um dos painéis (Figura 14). 

 

Figura 14: Alcobaça, Buíque, PE. Marcas de 
mãos desenhadas com linhas paralelas; os 
dedos foram omitidos. Esses desenhos foram 
colocados na parte superior de um grande 
painel rupestre da tradição Agreste. 
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O Lajedo da Soledade, Apodi, RN. Uma série de rabinas de calcário por onde corre água nos 

períodos de chuva foi explorada durante anos para o fabrico de cal. A intervenção da Petrobrás 

que comprou as terras e criou um pequeno museu, o Museu do Lajedo da Soledade, conseguiu 

salvar parte do sítio arqueológico. Pequenos abrigos formados na rocha calcária foram pintados 

com grafismos rupestres que, na sua maioria, atribuímos à tradição Agreste (Figuras 15 a 18). 

No sítio existem também gravuras com marcas de afiadores e desenhos gravados. Na chamada 

“Rabina das Araras” desenhos de mãos com as palmas pintadas se superpõem às aves indicando 

superposições, embora sejam atemporais. Restos de fauna extinta de grande porte atribuídos 

ao Pleistoceno final ou início do Holoceno dão ao sítio importância paleontológica além da 

arqueológica, (Bagnoli, E. 1994). 

 
Figura 15: Lajedo da Soledade, Apodi, RN. A imagem apresenta um caso singular. Representam-se quatro 
mãos entrelaçadas, esquerda e direita repetidas, com as palmas cuidadosamente desenhadas e os dedos 
colocados depois diretamente sobre a rocha, completando o desenho. 
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Figura 16: Lajedo da Soledade, Apodi, RN. Ravina das Araras. As marcas de mãos carimbadas se 
superpõem às figuras das aves e outros grafismos da tradição Agreste. 

 
Figura 17: Lajedo da Soledade, Apodi, RN. Palmas de mãos com diferentes desenhos de líneas concêntricas 
elípticas e de líneas retas paralelas, com a posterior colocação dos dedos 
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Figura 18: Lajedo da Soledade, Apodi, RN. Marcas realizadas com as mãos enfaixadas com diferentes 
desenhos. 

Conhecida a grande extensão do semiárido nordestino e a presença de desenhos de mãos em 

sítios com pinturas rupestres espalhados praticamente por toda a região, é de se supor que os 

aqui apresentados sejam uma pequena amostra do corpus rupestre existente. Assim, 

consideramos que esses desenhos não sejam caprichosos e que representem mais uma forma 

de expressão da simbologia indígena pré-histórica.  

 

 

 

 

 

Figura 19: Grota dos Caboclos no Boqueirão da 
Onça, Sento Sé, Bahia. O desenho da palma da 
mão com linhas curvas e retas foi pintado 
diretamente sobre a rocha. Mão direita com três 
dedos e o polegar. 
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Figura 20: Boqueirão da Onça, Campo Formoso, BA. Palmas desenhadas com linhas paralelas de fino 
traçado e aplicação posterior dos dedos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Muquém II, Parque Nacional Serra das Confusões, PI. Desenhos de mãos realizadas com finas 
linhas paralelas; dedos com desenho também trabalhados. 
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Figura 22: Muquém II, Parque Nacional Serra das Confusões, PI. Mãos desenhadas com linhas paralelas 
(detalhe); na sequência completa do painel as marcas sucedem-se agrupadas em mãos direita e esquerda.  

Reflexão final 

Desde o século XVI aparecem no Brasil menções em documentos relativos à existência de 

gravuras e pinturas realizadas sobre afloramentos rochosos, uma referência que se perde em 

informações da época devido ao pré-conceito existente sobre a incapacidade técnica dos grupos 

indígenas que o habitavam. Dominados pela estética europeia da época, aos novos 

descobridores resultava difícil aceitar a autoria indígena pré-histórica das pinturas e gravuras 

rupestres.  O descobridor das primeiras pinturas na gruta de Altamira, na Espanha, foi objeto de 

acusações infundadas e preconceituosas de parte dos arqueólogos e dos historiadores da época. 

Foi apenas a multiplicação de descobertas similares, na França, que deu origem a novas vozes 

que falaram mais alto que o pré-conceito das primeiras décadas.  

Na atualidade, as descobertas realizadas a nível mundial permitiram verificar que a prática 

gráfica rupestre aparece em todos os continentes em períodos aproximadamente simultâneos. 

Com a diversidade das técnicas utilizadas, das temáticas desenvolvidas e das variedades de 

estilos identificáveis foram sugeridas diferentes interpretações enquanto à função e significado.  

A ausência de fundamentação em dados arqueológicos acarreta uma falta de confiabilidade que 

coloca essas interpretações ao nível de conjeturas. Há praticamente unanimidade entre os 

pesquisadores em aceitar que se trata de procedimentos de comunicação social, com 
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funcionalidade diversa e especificidades próprias dos grupos étnicos autores. Tentar ir mais 

longe à interpretação do discurso em matéria de arte rupestre será cair no terreno da conjetura. 

Mas, as pinturas e gravuras rupestres são a manifestação mais representativa do mundo 

simbólico das diversas comunidades concernidas.  São um patrimônio cultural material e 

imaterial e uma das fontes de informação mais ricas da arqueologia pré-histórica. São as 

expressões gráficas e iconográficas da tradição oral de grupos humanos pré-históricos e são, 

também, a evocação de ritos que reportam a mitos cujos significados se perderam no tempo. 

As pesquisas e descobertas contínuas mostram que esta prática gráfica foi utilizada em todas as 

regiões do Brasil, com marcada intensidade na região Nordeste com particularidades típicas de 

uma acentuada diversidade cultural. Seu estudo é um verdadeiro desafio para a arqueologia do 

Brasil. Suas características mostram os preconceitos errados que acompanharam a colonização 

europeia em relação à cultura indígena e é a expressão mais típica da resistência dos 

colonizadores em aceitar a diversidade cultural dos povos que moravam no Brasil. Ignorar a 

riqueza dessa diversidade lhes permitiu fazer da homogeneização do indígena, o instrumento 

mais feroz do início do genocídio e a destruição da identidade das comunidades indígenas 

brasileiras.  

Na região nordeste do Brasil, existem talvez, os exemplos mais antigos de desenho em série 

utilizando a técnica de estampagem com carimbo feito de algum material macio para deixar uma 

impressão na superfície dura da rocha. 

Assim como a composição de cenas, a escolha de temas e os grafismos puros, o fato de que os 

artistas pré-históricos utilizavam a técnica do desenho em série utilizando um "artefato", uma 

"ferramenta" para poder reproduzir grafismos idênticos de forma repetitiva no mesmo lugar ou 

em lugares diferentes, é mais uma variável que demonstra que existe todo um processo 

intelectual na realização das pinturas rupestres. O homem pré-histórico no Nordeste do Brasil 

foi capaz de conceber e realizar o processo de transferência de tinta de um objeto, fabricado 

propositadamente, para uma superfície rígida. Se trata de um processo intelectual não só de 

criação artística, mas também de pensamento tecnológico e de engenharia, entendendo a 

engenharia como o acúmulo de conhecimento tecnológico para inovação, invenção, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas e ferramentas para satisfazer as necessidades 

e resolver problemas técnicos.  
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