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Apresentação

rezado leitor, nosso objetivo com este como texto de apoio em escolas e como 
livro, em hipótese alguma, é elaborar catálogo informativo aos interessados em 

uma depurada avaliação científica das conhecer mais sobre esta fascinante área 
tradições arqueológicas encontradas em do conhecimento.
Mato Grosso do Sul. Mais que um texto A arqueologia é a ciência que busca 
acadêmico complexo, estas páginas têm conhecer o passado humano pelos restos 
por objetivo apresentar ao grande público materiais, como objetos e utensílios. No 
um panorama geral dos fenômenos campo da arqueologia pré-histórica o 
arqueológicos encontrados no município pesquisador busca evidências sobre a vida 
de Alcinópolis, dando especial atenção à das populações que habitaram a terra há 
arte rupestre. Com uma paisagem diversifi- muitos milhares de anos. Neste livro serão 
cada e bela, que intercala montanhas, abordados aspectos relacionados justa-
cânions e planícies, Alcinópolis também é mente com a arqueologia pré-histórica.  
possuidora de um patrimônio arqueológico Quando nos deparamos com 
inestimável. É nestas terras que está o evidências arqueológicas inéditas, o que se 
maior conjunto de sítios de arte rupestre tem são ecos do passado. As evidências, 
até então catalogados em Mato Grosso do por si só, não nos dizem muito acerca dos 
Sul, o que leva Alcinópolis a reivindicar a povos a quem pertenceram. Apenas 
alcunha de capital sul-mato-grossense da apontam que alguém esteve por ali. A 
arte rupestre. arqueologia entra em cena justamente 

Todavia, existe certa dificuldade para amplificar estes ecos do passado. Ao 
em se tratar da temática arqueológica com interpretar as evidências arqueológicas, a 
o grande público em razão da pouca arqueologia traz para nossa era informa-
difusão da arqueologia para além do meio ções mais precisas sobre esses povos que 
acadêmico. Diante dessa situação, o se foram, figurando-os nos anais da histó-
material aqui apresentado adquire forma- ria da humanidade.
to instrumental, mostrando-se eficiente Esperamos que a partir desta obra 
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mais pessoas possam conhecer o impor-
tante legado deixado pelos povos pré-
históricos que habitaram a região de 
Alcinópolis há milhares de anos, ajudando 
os pesquisadores no trabalho de preserva-
ção e catalogação dos sítios arqueológi-
cos. 

Rodrigo Luiz Simas de Aguiar
Keny Marques Lima
Elisberto Martins Rezende
Edilson de Oliveira Gomes
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uito antes de Cabral descobrir o possível graças a um campo de estudo 
Brasil, antes mesmo de se forma- chamado 'arqueologia pré-histórica'. 
rem as etnias indígenas que conhe- Assim como nós, esses seres humanos da 

cemos, as terras brasileiras eram habitadas pré-história utilizavam todo tipo de obje-
por povos caçadores e coletores de um tos, como ferramentas e adereços, que 
passado muito distante, um tempo remoto serviam para caçar, cozinhar e até se 
que nas aulas nos é ensinado como 'pré- embelezar. Apesar de em muitos aspectos 
história'. Contudo, muitas vezes nos é difícil terem suas particularidades, em outras 
entender essa era tão distante, tanto pela coisas eram bem parecidos com a gente, 
falta de informações disponíveis ao grande principalmente na preocupação em buscar 
público, quanto pela dificuldade em pensar formas de sobreviver. A esses vestígios, 
numa escala de tempo tão recuada. como colares, machados e pontas de 
Quando tentamos imaginar como viviam flecha, chamamos 'cultura material'. 
estes povos caçadores e coletores, esta- Mesmo em se tratando de eras tão remo-
mos lidando com milhares de anos. De tas, muito dessa cultura material chegou 
fato, o povoamento do Centro-Oeste, aos nossos dias, o que permite ao arqueólo-
região em que o Mato Grosso do Sul está go estudar esses povos do passado. Um 
inserido, começou já faz mais de onze mil local que era habitado por caçadores e 
anos. O que isso que dizer? Se Cabral coletores pode ser escavado e estudado 
descobriu o Brasil há pouco mais de 500 por um pesquisador, o que nos permite 
anos, estes povos são vinte e duas vezes hoje saber tanto sobre povos tão antigos. O 
mais antigos que aqueles primeiros euro- problema é que muitas vezes esses locais 
peus que 'descobriram' as terras brasilei- tão importantes para a ciência, que chama-
ras. mos de 'sítios arqueológicos', são destruí-

Mas, como então podemos saber dos por pessoas pouco instruídas ou até 
algo acerca destes primeiros povoadores mal intencionadas. Quando isso acontece, 
que viveram onze milênios atrás? Isso é estas informações que perduraram por 
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muitos milhares de anos são irremediavel- história em nosso estado. Não obstante, 
mente perdidas. Por isso é tão importante ainda faltam profissionais para atuar na 
lutar pela preservação deste patrimônio área da arqueologia e auxiliar a desvendar 
arqueológico, que também é nosso e que esse passado tão longínquo. Por isso, 
pode nos dizer tanto sobre nossa história importantes descobertas são feitas a todo 
remota. momento e ainda há muito o que investi-

Os primeiros dados acerca da pré- gar. 
história de Mato Grosso do Sul foram Os povos que habitaram essas 
descobertos por uma equipe liderada pelo terras há onze mil anos precisavam desen-
arqueólogo Pedro Ignácio Schmitz, do volver um conhecimento muito preciso e 
I n s t i t u t o  A n c h i e t a n o  d e  acurado sobre o ambiente. 
Pesquisas. Também conhecido Assim como hoje vamos ao 
como Padre Ignácio, esse colégio para aprender mais 
renomado arqueólogo foi sobre nosso espaço, seja nas 
responsável por levantar aulas de história ou de geogra-
muitas das informações que fia, as pessoas do passado 
hoje conhecemos. Depois da recebiam uma educação 
e q u i p e  d o  I n s t i t u t o  rigorosa de seus pais sobre o 
Anchietano, vieram outras meio em que viviam, pois era 
igualmente importantes,  desse meio que vinham os 
como a da Universidade animais da caça, os peixes 
Federal de Mato Grosso do Sul pescados nos riachos, mas 
e da Universidade Federal da Grande também os acidentes, como quedas de 
Dourados. Entre esses pesquisadores de penhascos ou ataques de animais. Ou seja, 
destaque estão Gilson Rodolfo Martins, conhecer muito bem o espaço habitado e 
Emilia Kashimoto e Jorge Eremites de como dele extrair os alimentos era questão 
Oliveira. Esses arqueólogos se empenham de sobrevivência. Mas o ambiente não foi 
para contribuir com a formação de um exatamente o mesmo durante onze mil 
conhecimento mais preciso sobre a pré- anos. Nos primeiros tempos, o ambiente 
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era diferente do atual, pois se vivia o final cos para estudar a pré-história. Ou seja, 
da glaciação – quando o clima era mais frio entre 11 e 4 mil anos atrás o espaço não foi 
e seco (ver Capítulo 2). Assim, entre 12 e 10 habitado por um único povo caçador e 
mil anos houve transformações na vegeta- coletor, mas por vários povos diferentes. 
ção e nas condições do tempo. Grandes Em comum, havia a forma de explorar o 
animais – classificados como Mega-Fauna ambiente: caçavam, pescavam, coletavam 
– como a preguiça-gigante ou o tigre frutos e raízes. Tinham aldeias como 
dente-de-sabre, deixaram de existir. Esse moradia, mas também habitavam as 
período marcou a transição entre duas cavernas da região. Em alguns casos, as 
eras: do Pleistoceno passou para o cavernas eram usadas somente como local 
Holoceno. As condições ambientais que cerimonial, onde praticavam seus atos 
conhecemos hoje só apareceram entre 8 e religiosos. Todavia, esses povos iam onde 
6 mil anos atrás. estava a alimentação, ou seja, se por algum 

Durante todo esse tempo, os povos motivo a caça se esgotava em uma região, 
também foram mudando. Sabemos disso as pessoas mudavam para outra, por isso 
por que a tecnologia empregada na produ- mesmo esses povos eram chamados de 
ção das ferramentas foi igualmente se 'nômades'. 
transformando, ferramentas essas que o A agricultura só vai aparecer entre 4 
arqueólogo recupera dos sítios arqueológi- e 3 mil anos atrás. Foi com a chegada dos 

Pleistoceno

20 mil 12 mil

Holoceno
Ótimo
Climático

8 mil 6 mil

Atual

Ocupação humana

Fim da megafauna
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Paisagem típica da região de Alcinópolis



Reprodução digital de artefatos pré-históricos encontrados 
em sítio arqueológico de Mato Grosso do Sul



primeiros povos ceramistas, isso é, popula- nhas. Ao retornarmos vamos contar essa 
ções que aprenderam a fazer potes de experiência de alguma forma, pode ser por 
cerâmica. A agricultura mudou significati- meio de anotações em um diário ou pos-
vamente a forma de vida das populações tando mensagens nas redes sociais da 
pré-históricas, que ao cultivar passaram a internet. Na verdade, tratamos de regis-
viver mais tempo em um mesmo assenta- trar, de alguma maneira, todas as expe-
mento. Mesmo assim, os ceramistas não riências de nossa vida, seja no dia-a-dia, ou 
vão abandonar a caça e a pesca, o que nas ocasiões mais representativas. É 
fazem é associar a agricultura com estas justamente por isso que as redes sociais da 
outras formas de obter alimentos. Se os internet são tão populares. O homem da 
agrupamentos anteriores à cerâmica eram pré-história também efetuava um registro 
formados por cerca de vinte pessoas, com de suas experiências, desde as mais corri-
a agricultura estes povoados passam a queiras às ocasiões mais enigmáticas. Esse 
abrigar mais de cem indivíduos. registro era feito pela arte rupestre, 

Se hoje caminhamos pelo cerrado e desenhos pintados e gravados nas paredes 
vemos árvores nativas dando frutos ou das cavernas e dos abrigos. Tais desenhos 
animais selvagens correndo pelos campos; pré-históricos são justamente o tema 
ou ainda se nos sentamos ao lado de uma principal desse livro e que será tratado no 
cachoeira para nos banhar ou pescamos na Capítulo 3. 
beira de um rio, temos uma breve noção de Os descobrimentos que hoje 
como era a vida para as pessoas da pré- utilizamos para explicar a vida dos povos 
história. São coisas que por mais que nos que habitavam os cerrados do Brasil 
expliquem em uma sala de aula ou em um Central na pré-história se deram em 
livro, só vamos entender claramente ao regiões muito próximas de Alcinópolis: em 
experimentar. Serranópolis, no estado de Goiás; na 

Imagine uma viagem de estudos, Cidade de Pedra em Mato Grosso; e em 
onde juntamente com colegas de aula Paranaíba, Mato Grosso do Sul. São de 
visitamos um lugar desses, cheio de pesquisas nessas regiões que sabemos as 
animais, plantas nativas, riachos e monta- datas e as tecnologias empregadas pelos 
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Pesquisador analisa cerâmica arqueológica



Fragmentos de cerâmica arqueológica 
encontrados em fazenda de Alcinópolis



povos que habitaram toda essa vasta área aqui. De fato, muitos objetos arqueológi-
de campos de cerrado do Centro-Oeste. As cos encontrados em Alcinópolis são bem 
pesquisas arqueológicas em Alcinópolis p a r e c i d o s  c o m  a q u e l e s  o u t r o s .  
estão ainda no começo, mas sabemos que, Semelhanças também são encontradas 
pela proximidade dessas outras regiões nas pinturas e gravuras rupestres, confir-
estudadas, os povos que habitaram lá, mando elos que uniam os povos dessas 
muito provavelmente também habitaram regiões. 

ALCINÓPOLIS: Pinturas e gravuras da pré-história de Mato Grosso do Sul

15



Pintura rupestre do abrigo 
Pata da Onça, em Alcinópolis



O
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 clima na terra é regulado por diver- remotos.
sos fatores que ocasionam mudan- Durante a ‘idade do homem’, no 

ças climáticas cíclicas, ou seja, que pleistoceno, o clima do planeta apresentou 
vão e que vem de tempos em tempos, com marcantes oscilações. Este período, 
variações entre períodos frios, chamados  também chamado de o ‘último período 
‘glaciais’ e períodos quentes, chamados de glacial’, ocorreu entre 20.000 e 12.000 
‘interglaciais’. Os fatores que regulam o anos, onde a temperatura do planeta era 
clima terrestre são ocasionados por inúme- de quatro a seis graus mais fria e o mar 
ros motivos: a atividade solar - as chama- estava cem metros abaixo do nível atual 
das tempestades solares - por erupções em virtude da água estar retida nos polos. 
vulcânicas, por impactos de meteoros e Como consequência, houve a 
pela ação humana, dentre outros. exposição de ‘pontes terrestres’ que 

A Arqueologia já comprova que o possibilitaram migrações humanas e de 
homem chegou ao continente sul- animais de um continente a outro. Foi 
americano por volta de 30 mil anos atrás, precisamente o que aconteceu no Estreito 
segundo evidências descobertas no Parque de Bering, que liga o Cabo Dezhnev (na 
Nacional da Serra da Capivara, estado do Sibéria), ao Cabo Príncipe de Gales (Alas-
Piauí. Entretanto, conforme exposto no ca). Com cerca de oitenta e cinco quilôme-
capítulo anterior, os primeiros vestígios tros de largura e uma profundidade varian-
humanos no Centro-Oeste datam pouco do entre trinta e cinquenta metros, uma 
mais de onze milênios. Estes indivíduos travessia da Ásia para a América pelo 
estiveram submetidos a condições climáti- estreito de Bering, na pré-história, foi 
cas diferentes das que vivenciamos atual- possível devido à glaciação. 
mente. Este clima quente que nós, mora- Tal fenômeno se repetiu em outros 
dores do centro-oeste brasileiro, experi- lugares do globo: em algum momento 
mentamos na maior parte do ano, possuía entre 13 e 14 mil anos atrás a Austrália 
características bem distintas em tempos esteve unida à Nova Guiné e à Tasmânia, e 
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Paisagem gelada similar à do Ártico



Pantanal: se consolidou com o ótimo climático



as Ilhas Britânicas estiveram ligadas à foram sentidas a partir deste aumento na 
Europa. temperatura. 

Entre 13.000 e 12.000 anos, já no Com o estabelecimento de um 
final do pleistoceno e começo do holoceno, clima mais ameno e chuvoso, as savanas e 
as primeiras levas de humanos começam a caatingas, que eram as paisagens domi-
explorar o centro da América do Sul. O nantes na glaciação, foram cedendo lugar 
clima de então era bem mais seco, produ- a uma vegetação arbórea. Mais conhecida 
zindo uma vegetação mais uniforme, onde como Cerradão, esta forma de vegetação 
as savanas eram predominantes. O clima mais densa agora descia das serras para 
seco daquele período não era favorável ao ocupar altitudes menores.  Conse-
desenvolvimento das florestas, que quentemente, na região centro-norte de 
precisam de muita umidade para existir. Mato Grosso do Sul formou-se um mosaico 
Bolsões de mata só eram encontrados em de biomas: o Cerradão, o Cerrado, peque-
altitudes acima de 700 metros. Este fenô- nos bolsões de Mata Atlântica e, por fim, 
meno foi denominado pelo renomado um novo bioma que nascia com o aumento 
geógrafo Aziz Ab'Sáber de ‘Teoria dos das temperaturas e das chuvas, o Pantanal.
Refúgios e Redutos’. Desde então o clima pouco mudou 

Ainda hoje podemos perceber e hoje, Alcinópolis estando sob a influência 
entre nós um vestígio ‘vivo’ deste tempo do clima tropical sub-úmido, vive duas 
seco que outrora foi dominante. Os cactos estações bem definidas entre chuvas e 
que existem nas matas da região de estiagem: uma estação quente e úmida 
Alcinópolis são a prova viva e resistente de com regime de chuvas entre os meses de 
que a região já esteve sob o domínio de um setembro a maio e um período seco, de 
clima mais árido, ou seja, mais seco. menos pluviosidade, de junho a setembro. 

A temperatura durante o holoceno A diversidade de animais e plantas propici-
continuou a subir até atingir seu máximo ou uma rica fonte de alimentos para o 
entre 7.000 e 6.000 anos atrás. Tal fenôme- homem e em razão disso houve um 
no ficou conhecido no Brasil por ótimo aumento da ocupação pré-histórica a 
climático e inúmeras outras mudanças partir do ótimo climático. As inúmeras 
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árvores frutíferas do cerrado, associadas 
aos animais de caça e a uma pesca abun-
dante, foram responsáveis por alimentar 
os grupos humanos que se estabeleceram 
na região nos últimos seis mil anos. 
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À direita: gameleira domina macaúba.
Abaixo: jatobá.



Animais do Cerrado: tamanduá bandeira



Animais do Cerrado: Arara



Os peixes: importante recurso alimentar na pré-história



C
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omo vimos, denominamos 'arte rem. Para tanto, é fundamental contar com 
rupestre' as pinturas e gravuras feitas a ajuda da população local, que indica onde 
sobre a rocha por populações da pré- estes sítios arqueológicos estão e permite 

história. Os arqueólogos dividem a arte que os pesquisadores visitem os locais. 
rupestre em dois grupos, de acordo com a Infelizmente, no estado de Mato Grosso do 
tecnologia empregada: as pinturas rupes- Sul há regiões em que os proprietários das 
tres são chamadas de ‘pictoglifos’ e as fazendas impedem os arqueólogos de 
gravuras de ‘petroglifos’. Esses artistas da pesquisar esses sítios, o que prejudica um 
pré-história usavam diferentes técnicas pleno entendimento da vida na pré-
para efetuar seus desenhos. Para pintar, história. Algumas dessas pessoas negam o 
extraiam pigmentos de minerais, como o acesso porque desconhecem o trabalho do 
óxido de ferro para a cor vermelha, goetita arqueólogo, por isso é tão importante que 
para o amarelo e kaolinita para o branco. essa temática seja ensinada nos colégios. 
Esses minerais eram misturados com Quanto mais gente colaborar com as 
alguma espécie de liga (como gordura ou pesquisas, mais podemos saber sobre a 
óleo) para obter a textura de tinta. Para pré-história de nossa região. Além de fazer 
pintar, usavam pincéis, carimbos e até a parte da identidade de nossa terra, a arte 
própria mão.  Já as gravuras eram feitas rupestre pode trazer investimentos por 
percutindo ou friccionando um pedaço de meio do turismo. 
pedra contra as paredes de rocha. Os No trabalho de campo, os pesquisa-
picotes efetuados pelas batidas ou os dores anotam todas as informações e 
sulcos pela fricção davam forma aos registram os desenhos por fotografias, 
desenhos. cópias ou filmagens. A preocupação em 

Para estudar esses grafismos da registrar tanta informação é porque estas 
pré-história, o arqueólogo tem antes que pinturas e gravuras não são somente obras 
levantar todas as informações sobre os artísticas, mas são formas de difusão de 
locais onde tais pinturas e gravuras ocor- informações. São como as redes sociais 
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Exemplo de pintura rupestre



Exemplo de gravura rupestre



para nós, lembra? Dessa forma, cores, dos, fosse de forma mais natural ou estili-
motivos pintados, maneira de desenhar, zada. Algumas vezes estas figuras estão 
são informações importantes que nos isoladas, mas em outras aparecem inseri-
ajudam a interpretar o pensamento do das em cenas de caça, onde se percebe 
homem pré-histórico. Nas planícies e muito movimento. Também existem os 
cânions de Alcinópolis o homem pré- desenhos geométricos, esses mais difíceis 
histórico vivia, extraindo dos animais e de compreender. São linhas paralelas, 
plantas da região seu sustento. Ali também círculos, triângulos e alguns desses símbo-
praticava sua religião, ensinava as novas los aparecem pintados em mais de uma 
gerações e todas essas atividades eram cor. 
registradas nas paredes rochosas por meio Os desenhos não são somente 
de pinturas e gravuras. Animais do entor- pinturas de um animal ou de algum pensa-
no, como onças, tatus, tamanduás, ou mento. Alguns arqueólogos acreditam que 
ainda pássaros e répteis, eram representa- essas imagens poderiam ter, para certos 
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povos da pré-história, uma função mágica, Branco, Gruta do Pitoco e Arco de Pedra. 
como se o autor da pintura estabelecesse Ainda há nesta região sítios desconhecidos 
uma conexão com a alma do animal pinta- que precisam ser catalogados, por isso a 
do. Nesses casos, os grafismos teriam uma participação da população é fundamental 
ligação com a forma religiosa. Animais para a arqueologia.
pintados seriam caçados antes em dese-
nhos, para depois serem capturados 
fisicamente. Para alguns povos certas 
espécies de animais são muito importantes 
porque teriam relação com a origem do 
mundo. Esses animais, chamados na 
Antropologia de 'totêmicos', eram reco-
nhecidos como fonte de poderes de algu-
ma natureza, justamente por isso apare-
cem pintados e gravados, como forma de 
ilustrar os contos e lendas. 

A criação das unidades de conser-
vação de Alcinópolis foi muito importante 
para a preservação dos sítios de arte 
rupestre. O principal, chamado Templo dos 
Pilares, é também onde está o maior sítio 
de arte rupestre até hoje registrado em 
Mato Grosso do Sul. Seus milhares de 
desenhos são um testemunho material da 
vida dos povos da pré-história e por isso 
despertam a atenção de turistas e pesqui-
sadores. No entanto, Alcinópolis conta 
com vários outros sítios de arte rupestre, 
igualmente importantes para a arqueolo-
gia brasileira, como Pata da Onça, Barro 
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Estudante de arqueologia
registra pinturas em abrigo



Parque Municipal Templo dos Pilares



Painel descoberto em 2011 por uma equipe
da UFGD e da Prefeitura de Alcinópolis



Impressão de uma mão portando anel no dedo médio
Sítio Arqueológico do Barro Branco



O
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 ser humano sempre deu muita certamente terá maior valor para o visitan-
importância ao tempo livre, à te. 

cultura, à diversão e ao desporto, Alcinópolis possui lugar de desta-
sendo que por vezes era necessário viajar a que, pois detém paisagens de relevante 
locais distantes para desfrutá-los. Quando beleza cênica, exuberante fauna e flora e 
pensamos em tais atividades e conhece- possui ainda em seus limites territoriais, 
mos um pouco de história, encontramos na expostas nas paredes de cavernas e abri-
Grécia antiga os primórdios deste fenôme- gos, uma grande quantidade de pinturas e 
no que se consolidou em todo o mundo e gravuras pré-históricas. A arte rupestre 
que a cada dia se desenvolve em novas presente em Alcinópolis é um atrativo 
formas e modalidades. Esta atividade ficou turístico ímpar, possibilitando ao turista 
conhecida como 'turismo' e aos seus vislumbrar um pouco da vida dos povos 
praticantes chamamos 'turistas'. ancestrais que transitavam por estes 

Qualquer local que se destaque campos e montanhas muito antes da 
pela importância histórica ou pela beleza chegada do colonizador europeu.  
com capacidade própria ou combinada Contemplar de perto estas pinturas e 
(com outros elementos) de atrair visitantes gravuras é privilégio de poucos.
é denominado localidade turística. Tanto O s  s í t i o s  a r q u e o l ó g i c o s  d e  
maior é o valor destes locais, quanto mais Alcinópolis proporcionam uma experiência 
singular for aquilo que possuem e que única de contato com as populações pré-
desperta a atenção dos visitantes – é o que históricas, em uma vertente que chama-
chamamos 'atrativo turístico'. Sabe-se que, mos 'arqueoturismo' ou 'turismo arqueoló-
normalmente, o turista procura conhecer gico'. Pinturas e gravuras em rocha com-
algo diferente de sua vida cotidiana, ou põem um rico acervo que levará o visitante 
seja, prioriza afazeres e sensações que não a uma verdadeira viagem no tempo. A 
encontra na rotina do seu dia-dia. Assim, importância destes sítios arqueológicos 
aquele atrativo turístico que é único, para a compreensão da pré-história é 

4. Patrimônio arqueológico, turismo e preservação



Pesquisadores de Portugal acompanham equipe da Prefeitura de Alcinópolis
em visita ao sítio arqueológico Gruta do Pitoco.



Criar infraestrutura é condição essencial para o turismo
Nesta foto: Bares, Praia de Iracema, Fortaleza (Ceará);
cidade atrai milhares de turistas todos os anos



muito similar a que tem o Museu do Prado temporário; 
para a arte ocidental. Neste sentido, o - os sítios cerâmicos;
arqueoturismo busca a promoção do - as inscrições rupestres. 
interesse público em arqueologia, bem 
como a conservação do patrimônio históri- Cerca de dezenove mil sítios 
co-cultural. arqueológicos já foram cadastrados pelo 

No Brasil, o órgão governamental IPHAN em todo o Brasil. Contudo, com os 
responsável pela preservação do patrimô- resultados de novas pesquisas empreendi-
nio cultural (que abarca os sítios arqueoló- das por arqueólogos em todo o território 
gicos de Alcinópolis) é o Instituto do nacional, o número de sítios cadastrados 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – deverá ser significativamente ampliado 
IPHAN. A Constituição brasileira, que é em um futuro próximo.
nossa lei maior, também estabelece que Neste sentido, o município de 
cabe ao poder público, com o apoio da Alcinópolis se destaca em nível estadual e 
comunidade, a proteção, preservação e nacional no que diz respeito à implementa-
gestão do patrimônio histórico e artístico ção de políticas públicas voltadas à conser-
nacional. O IPHAN considera como sítios vação e preservação do patrimônio arque-
arqueológicos pré-históricos as jazidas de ológico. Foram criadas três unidades de 
qualquer natureza, origem ou finalidade, conservação, áreas protegidas por lei com 
que representem testemunhos da cultura a função de salvaguardar os sítios arqueo-
dos paleoameríndios (sinônimo de homem lógicos. Estes importantes parques natura-
pré-histórico brasileiro). São exemplos is também possibilitam a preservação da 
dessa modalidade de sítio arqueológico: fauna, da flora e das nascentes dos rios, 

iniciativa que demonstra uma preocupa-
- os sítios nos quais se encontram vestígios ção com o futuro ecológico do mundo em 
identificáveis de ocupação pelos paleoa- que vivemos. As Unidades de Conservação 
meríndios; (UC) existentes no município são: 
- os sítios cemitérios ou sepulturas; 
- aldeamentos fixos ou locais de pouso - O Parque Estadual das Nascentes do Rio 
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Taquari. Com 30.618 hectares, abrange os do Sul, o que se observa em Alcinópolis é 
municípios de Alcinópolis e Costa Rica, um exemplo bem sucedido. A valorização 
atuando como um importante corredor do patrimônio arqueológico e a implanta-
ecológico do Cerrado-Pantanal. ção de políticas públicas de preservação e 
- O Monumento Natural 'Serra do Bom educação patrimonial, dentro da perspec-
Jardim', com 5.668 hectares e situado tiva turística, são ações que fomentam 
exclusivamente em Alcinópolis. visitação aos sítios arqueológicos, permi-
- O Parque Natural Municipal 'Templo dos tindo a catalogação de novos sítios e a 
Pilares', com 100 hectares, também adequação daqueles já existentes. O 
exclusivo de Alcinópolis. arqueoturismo pode ser o agente de uma 

mudança radical na economia regional, 
O turismo é uma atividade que, tanto pelas possibilidades de captação de 

quando bem administrada, origina novas recursos públicos, como pela geração de 
fontes de renda, além de incrementar as já emprego e renda. Como exemplo, existe o 
existentes. Contudo, para que isso ocorra, Parque Nacional da Serra da Capivara 
é necessário promover algumas transfor- (Estado do Piauí), onde a criação de um 
mações urbanísticas nas cidades conside- núcleo de pesquisas e a implantação de 
radas 'turísticas', pois para seguir padrões ações voltadas ao turismo mudou a realida-
mínimos de qualidade, o turismo demanda de da cidade de São Raimundo Nonato, 
toda uma gama de serviços urbanos. Desse hoje detentora do maior parque de arte 
modo, para que Alcinópolis possa definiti- rupestre do Brasil.
vamente surgir como polo turístico no De beleza inigualável, o município 
cenário nacional, serão necessários investi- de Alcinópolis é uma verdadeira jóia do 
mentos em infra-estrutura a fim de trazer patrimônio arqueológico brasileiro. 
comodidade e conforto ao visitante que Esperamos que muito em breve a cidade se 
procurar a região. converta no destino de inúmeros arqueo-

Apesar do turismo arqueológico turistas brasileiros e estrangeiros, que 
(ou arqueoturismo) não estar totalmente buscam a aventura deste fascinante 
consolidado como uma atividade turística universo de saber: o da arqueologia.
largamente desenvolvida em Mato Grosso 
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Turismo arqueológico no Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí



Visitação noturna a sítio arqueológico no
Parque Nacional da Serra da Capivara



Exemplo de artesanato que movimenta a economia na Serra da Capivara
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Os principais sítios de Arte Rupestre
do Município de Alcinópolis
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