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Resumo 

 Apresento nesta dissertação as imagens rupestres da Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) Pousada das Araras, localizada em Serranópolis–Goiás. Reserva que possui 

grafismos rupestres cuja datação é estimada em aproximadamente onze mil anos atrás1, e que 

foram realizados por extintos grupos humanos que habitaram o estado de Goiás.   

 Essas imagens são registros arqueológicos e artísticos, patrimônio histórico, material e 

cultural de Serranópolis (município que se localiza a 450km de Goiânia, no sudoeste de Goiás). 

Discorro, ainda, nesta dissertação, sobre o sentimento de pertença (alicerçado pela memória 

coletiva, diferenciação social e lugares de sentido social) e o elo topofílico (relação entre 

indivíduo e meio ambiente), sentimentos que as imagens rupestres de Serranópolis podem 

despertar, estruturando, fortalecendo e ressignificando identidades culturais.   

 Intento responder com este trabalho, ou ao menos elucidar, alguns questionamentos: 

existe um vínculo de afetividade entre aqueles que moram nas imediações destes sítios 

arqueológicos e essas imagens? Se esse vínculo existe, como ele se manifesta? Ou ele não se 

concretiza e são necessários ―ganchos‖, como ações de educadores e historiadores que despertem 

esta comunidade para a riqueza dessas imagens rupestres? E quais são as tensões, 

atravessamentos e discursos de poder que envolvem essas visualidades? Quem lucra com estas 

imagens? E a quem interessa que as coisas continuem como estão? Estes são apenas alguns dos 

questionamentos que originam esta dissertação e que abrem caminhos para outros apontamentos 

e relações acerca desse patrimônio material.    

 

Palavras Chave: arte rupestre; identidade cultural; sentimento de pertença; topofilia; 

Serranópolis.   

 

 

 

 

                                                             
1 Acredita-se que as imagens rupestres da Pousada das Araras tenham aproximadamente onze mil anos pela datação 
realizada em carbono 14 em testemunhos esqueletais humanos oriundos de uma escavação efetuada em 1996, no 
sítio arqueológico GO.Ja-01, popularmente conhecido como ―Gruta do Diogo‖(sítio arqueológico próximo à 
Pousada das Araras), coordenada pelo arqueólogo Altair Sales Barbosa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
(PUC). Disponível em: <http://www.bv.fapesp.br/namidia/noticia/20632/descobertas-ossadas-antigas-brasil/>. 
Acesso: 31 out. 2011.     

http://www.bv.fapesp.br/namidia/noticia/20632/descobertas-ossadas-antigas-brasil/
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Abstract 

 

 I present in this thesis rock images of the Private Reserve of Natural Heritage (PRNP) 

Pousada das Araras, located in Serranopolis-Goias. Reserve that has rock arts estimated at about 

eleven thousand years ago, and were made by extinct human groups that inhabited the state 

of Goias. 

 These images are artistic and archaeological records, historical, and cultural material 

Serranopolis (municipality that is located 450km from Goiania, southwest of Goias). I 

discourse further in this dissertation on the sense of belonging (founded by the collective 

memory, social differentiation and social meaning of places) and the link 

topofilico (relation between individual and environment), feelings that the rock 

images Serranópolis can wake up, organizing, strengthening and re -meaning cultural identities. 

 Intent to respond to this work, or at least clarify, some questions: Is there a bond of 

affection between those living in the vicinity of archaeological sites and these images? If 

this link exists, how it manifests? Or it does not materialize and are necessary "hooks" such 

as actions of educators and historians who awaken this community to the richness of these 

images rock? And what are the tensions, crossings and discourses of power that involve 

these images? Who profits from these images? And who cares that things continue as they 

are? These are just some of the questions that this dissertation originate and open doors for 

other notes and links on this heritage stuff. 

 

Keywords: rock art; cultural identity; sense of belonging; topophilia; Serranopolis. 
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Introdução 

O DESPERTAR PARA A PESQUISA 
 

 
 

Onde está a sombra 
de um objeto apoiado no muro? 
Onde está a imagem 
de um espelho apoiado na noite?  
Onde está a vida 
De uma criatura apoiada nela mesma? 
Onde está o império 
De um homem apoiado na morte? 
Onde está a luz 
De um deus apoiado no nada? 
Nestes espaços sem espaço 
Está talvez o que procuramos 
 
– Roberto Juarroz, em Poesia e Realidade – 
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Esta pesquisa trabalha, em sua essência, com a relação dos moradores de Serranópolis-

Goiás frente às imagens rupestres da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Pousada 

das Araras, sendo este um dos espaços arqueológicos mais importantes do Brasil (SCHMITZ, 

1997). Analisamos como se constrói esta imbricada relação, bem como as imagens e os 

grafismos rupestres de dois sítios arqueológicos da Pousada: sítio arqueológico GO-Ja.03 e sítio 

GO-Ja.042. No entanto, antes, gostaria de desenrolar um novelo: o emaranhado de fios que me 

levou a esta pesquisa e a estas imagens.  

A arte rupestre veio representar uma ponte, um lugar de encontro onde consigo conciliar 

dois mundos que, para a maioria das pessoas, não possuem qualquer relação: arte e meio 

ambiente. Minha formação inicial é na área ambiental, especificamente, em Tecnologia em 

Saneamento Ambiental. Trabalhei durante quatro anos na Agência Municipal de Meio Ambiente 

(AMMA) de Goiânia como educadora ambiental, período em que procurei ensinar de forma 

lúdica a educação ambiental, utilizando oficinas de artesanato, teatros educativos, músicas, 

realizando trilhas ecológicas com a população, sobretudo crianças, pelos parques da cidade.    

Participava, na época, de um movimento social, Coletivo Jovem pelo Meio Ambiente, 

de várias reuniões e congressos de tomada de decisão sobre os rumos da questão ambiental no 

país. Inicialmente, vislumbrava e acreditava em grandes mudanças que impediriam, ou ao menos 

amenizariam os desastres ambientais de nosso século; utopias demais para um ―jogo de cartas 

marcadas‖. Arquivei meus estudos na área ambiental e voltei-me para o campo da arte, que 

sempre fora também um campo de grande interesse.   

Quando, em junho de 2009, fui ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 

localizado no nordeste goiano, em decorrência da minha lua-de-mel, meu interesse por arte 

rupestre foi despertado. No último dia de viagem, à noite, uma placa à beira da estrada anunciava 

a existência de um sítio arqueológico com imagens rupestres naquela região. Já era tarde, a 

maioria das pessoas do grupo queria retornar para o seu hotel e não tínhamos mais informações 

sobre aquele sítio do que uma ―obscura‖ placa à beira da estrada. Infelizmente retornei para 

minha cidade sem ver aquelas imagens, apesar de ter pesquisado em vários sites e revistas de 

                                                             
2 O sítio GO-Ja.03, também conhecido pelo topônimo ―Gruta das Araras‖, e o sítio GO-Ja.04, nomeado ainda como 
―Gruta do Paredão‖, são espaços arqueológicos que apresentam uma grande quantidade de pinturas e grafismos 
rupestres. Foram nomeados seguindo os padrões da Carta Arqueológica para o Estado e Goiás, escrita em 1972 e 
revisada em 2009 pela arqueóloga Dra. Dilamar Martins. A Carta possui algumas convenções e estabeleceu siglas, 
para melhor compreensão das Áreas Arqueológicas. No caso dos sítios arqueológicos de Serranópolis, foram assim 
nomeados por localizarem-se em Goiás (GO) e por terem como município de maior extensão de terra dentro da 
delimitação regional na qual estão inseridos, o município de Jataí (J.), e por essa região começar na divisa do Estado 
de Goiás com o Estado de Mato Grosso do Sul, no divisor de águas das nascentes do rio Araguaia (a.). Sendo 
posteriormente numerados (01, 02,... e assim sucessivamente) (MARTINS, 2009).      
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turismo sobre a região e em momento algum (nem em uma nota de rodapé), encontrei alguma 

referência a sítios arqueológicos nas regiões imediatas à Chapada dos Veadeiros.   

Comecei a pesquisar sobre o assunto. Visualizei a necessidade de estudos sobre arte 

rupestre, sobretudo em Goiás, carência que se acentua pelo fato de estes testemunhos 

arqueológicos apresentarem-se fortemente alterados pelos vários processos de ação intempérica, 

entre as quais podem ser enumeradas: intemperismo físico ou mecânico; intemperismo químico 

(dissolução, hidratação, hidrólise, carbonatação, oxidação e redução) e intemperismo biológico.  

 Pela dificuldade de encontrar dados, até das próprias imagens do sítio localizado nas 

imediações da Chapada dos Veadeiros, busquei outro sítio arqueológico em Goiás como objeto 

de estudo. Neste ínterim, deparei-me com os sítios arqueológicos da Pousada das Araras, em 

Serranópolis, estudados por meio do Projeto Paranaíba do Programa Arqueológico de Goiás. O 

projeto foi executado em parceria entre o Instituto Anchietano de Pesquisa, a Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos e o Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia 3 (IGPA) da 

Universidade Católica de Goiás, elaborado em 1972 e desenvolvido de 1973 a 1985 (SCHMITZ, 

1997, 2002 apud BARBOSA, 2002).  

Os trabalhos de campo do Projeto Paranaíba foram realizados em 150 dias ao longo dos 

anos de 1975, 1976, 1978, 1980 e 1982 (SCHMITZ, 1997). Contando com uma equipe de oito a 

doze pesquisadores, entre eles: I. WUST, U. M. E. THIES, I. I. B. Becker, S. M. COPÉ, 

coordenados pelos arqueólogos Pedro Ignácio Schmitz e Altair Sales Barbosa, o projeto foi 

financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul4.  

Esses sítios já me forneciam dados iniciais para minha pesquisa, uma base sólida sobre 

a qual pude alicerçar conceitos, aprofundando-me no que realmente me interessa: a relação dos 

sujeitos que moram nas imediações destes sítios arqueológicos com estas imagens rupestres. 

Sempre tive a percepção de que estas imagens não são simples ―rabiscos‖, mas mensagens, 

registros dos povos pré-coloniais que chegaram até nós. Não há como saber com certeza quem 

eram estes povos pré-históricos, e que grupos indígenas originaram.  Por este motivo, não é 

                                                             
3 ―Paralelamente aos estudos para a implantação do Programa [Arqueológico de Goiás], concentravam-se esforços 
na organização de um Centro, na Universidade Católica de Goiás, no qual o material proveniente das pesquisas de 
campo pudesse ser arquivado, classificado e elaborado [...]. Surgia assim, o Gabinete de Arqueologia [...] com o 
passar do tempo [...] essa denominação não era mais adequada para a diversidade das pesquisas que aí se 
desenvolviam. Por sugestão do autor desta obra, a denominação foi modificada para Instituto Goiano de Pré-História 
e Antropologia–IGPA‖ (BARBOSA, 2002, p. 37).       
 
4 Dados disponíveis em: 
<http://lattes.ufrgs.br/servlet/jpkFltGeral.cFltVisualizador?&pTipoIdentif=2&pTipoRelat=1&pSearch=I3VmcmdzI
2NwZCMyMDIzMjM2NTA5MSN1ZnJncyNjcGQj&pCodOrigemCur=1>. Acesso: 22 jun. 2011.  

http://lattes.ufrgs.br/servlet/jpkFltGeral.cFltVisualizador?&pTipoIdentif=2&pTipoRelat=1&pSearch=I3VmcmdzI2NwZCMyMDIzMjM2NTA5MSN1ZnJncyNjcGQj&pCodOrigemCur=1
http://lattes.ufrgs.br/servlet/jpkFltGeral.cFltVisualizador?&pTipoIdentif=2&pTipoRelat=1&pSearch=I3VmcmdzI2NwZCMyMDIzMjM2NTA5MSN1ZnJncyNjcGQj&pCodOrigemCur=1
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possível estabelecer uma relação identitária clara com estas pinturas e gravuras, como uma 

herança de nossos antepassados. Não há como resgatar esta árvore genealógica que se perdeu no 

tempo.  

É possível, no entanto, estabelecer uma relação identitária através do espaço, da 

topofilia: relação entre sujeito e meio ambiente. As pessoas que hoje habitam Serranópolis 

ocupam as imediações de um espaço que foi habitado milhares de anos atrás por grupos pré-

históricos que criaram estas imagens rupestres. Os atuais moradores de Serranópolis se 

interessam por estas gravuras? Existe alguma relação, afetiva ou não, entre estes sujeitos e estas 

imagens? Estes são apenas alguns dos questionamentos que originaram esta dissertação.   

   

METODOLOGIA 

  

 Para a realização deste trabalho, foi iniciada uma pesquisa bibliográfica, levantando as 

pesquisas já realizadas sobre o tema e as fontes que dialogam sobre o assunto.   

 Optei, ainda, pela pesquisa qualitativa, utilizando entrevistas narrativas, tendo em vista 

que a pesquisa qualitativa parte do pressuposto da existência de uma relação dinâmica entre 

sujeito e mundo real, uma interação contínua entre mundo objetivo e subjetividade do sujeito. 

Uma vez que o conhecimento não pode ser reduzido a dados objetivos e isolados, o sujeito 

integra o processo de conhecimento, atribuindo significado e interpretando fatos que acontecem 

à sua volta (CHIZZOTTI, 2003).  

 A entrevista narrativa, que é classificada como um método da pesquisa qualitativa, 

demonstrou ser a mais apropriada para esta pesquisa, uma vez que encoraja e estimula o 

entrevistado a narrar histórias sobre sua vida ou contexto social, ou seja, evidencia a percepção 

do entrevistado sobre determinado fato; representa, ainda, uma crítica ao esquema tradicional de 

pergunta-resposta, método em que o entrevistador impõe a estrutura da entrevista: seleciona o 

tema, os tópicos e as perguntas. A entrevista narrativa propõe que a influência do entrevistador 

seja mínima, procurando um diálogo casual entre entrevistado e entrevistador, o contar e escutar 

histórias para alcançar a percepção dos sujeitos. Sobre a técnica empregada neste método de 

entrevista, Sandra Jovchelovitch e Martin Bauer acrescentam: 

 
[...], consiste em uma série de regras sobre: como ativar o esquema da história; como 
provocar narrações dos informantes; e como, uma vez começada a narrativa, conservar a 
narração andando através da mobilização do esquema autogerador. [...] A função dessas 
regras não é tanto encorajar uma adesão cega, mas oferecer guia e orientação para o 
entrevistador, a fim de fazer com que surja uma narração rica sobre um tópico de 
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interesse, evitando os perigos do esquema pergunta-resposta de entrevista 
(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2008, p. 96).    
 
 

Existe no sujeito uma necessidade e capacidade de contar histórias, bem como de 

encontrar quem se atente a estes relatos. Nos últimos anos, as ciências sociais têm se despertado 

para a importância do estudo de narrativas e de como estas atuam na conformação de fenômenos 

sociais. A narrativa, longe de ser desconexa, possui uma ordem, uma sequência de 

acontecimentos que geram um enredo (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2008).  

 
O enredo é crucial para a constituição de uma estrutura narrativa. É através do enredo 
que as unidades individuais (ou pequenas histórias dentro de uma história maior) 
adquirem sentido dentro de uma narrativa. Por isso a narrativa não é apenas uma 
listagem de acontecimentos, mas uma tentativa de ligá-los, tanto no tempo, como no 
sentido (Op. Cit. p. 92).    
 
 

Foi na entrevista narrativa que encontrei a melhor forma de abordar os moradores 

serranopolinos. Não trazendo um esquema fechado de entrevista, mas permitindo-lhes contar 

suas histórias para, dentro destas, buscar respostas para o objetivo principal desta dissertação: 

compreender a percepção destes moradores em relação às imagens rupestres da Pousada das 

Araras. Afinal, segundo RICOUER (1978), a palavra é o elo da linguagem entre contexto social 

de valores e acontecimentos.  

Percebi, no decorrer das entrevistas, que quando os entrevistados se davam conta de que 

estavam apenas conversando com uma pessoa amiga, interessada em seus relatos, ao invés de 

estarem prestando um relato oficial a uma pesquisa científica, e principalmente, que havia um 

gravador no ambiente, abandonavam o sentimento de quem está em um ―inquérito‖ e sentiam-se 

mais à vontade para trazer à luz suas memórias e percepções.    

A partir da segunda metade do século XX a história se propôs a estender seus 

horizontes, no intento de aumentar seus conhecimentos (OLIVEIRA, 2009).  Pela ampliação da 

área de documentos advindos, em parte, da união com a arqueologia e a antropologia, passou a 

abranger agora, também, as palavras e os gestos, aceitando como arquivos históricos os relatos 

orais (LE GOFF, 1990), dando origem à metodologia de pesquisa da história oral.    

 A história oral trabalha essencialmente com duas linhas: a primeira utiliza os 

depoimentos orais com o intento de preencher as lacunas deixadas pela história escrita. Esta 

abordagem tem sido utilizada tanto para o estudo das elites das políticas públicas, como na 

recuperação da história de grupos marginalizados (FERREIRA, 1994). 

 A segunda abordagem privilegia o estudo das representações que prioriza a relação 

entre a memória e a história. Tendo em vista que o conhecimento racional, a análise crítica, a 
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exposição lógica dos acontecimentos do passado são preceitos procurados pela história, já a 

memória, que também é uma construção do passado, é flexível, segue a linha das emoções e das 

vivências, lembra os eventos do passado à luz da experiência subseqüente e das urgências do 

presente. Neste viés, a subjetividade e as deformações próprias do depoimento oral não são 

consideradas elementos negativos. De tal forma que a própria elaboração das entrevistas não visa 

checar as informações, nem construir contraprovas para testar a veracidade das informações do 

entrevistado. As distorções da memória são encaradas como um recurso, ao invés de um 

problema, já que a veracidade dos fatos relatados não é uma preocupação primordial 

(FERREIRA, 1994).  

 Sendo assim, a história de Serranópolis não se conta apenas pelos livros de história e 

registros oficiais, mas também por moradores que cresceram na cidade e que têm sua própria 

história imbricada com a do município. Assim como a historiadora Ecléa Bosi (1987), não tive 

uma preocupação categórica com a veracidade integral dos fatos narrados pelos entrevistados 

porque 
 
[...] Com certeza seus erros e lapsos são menos graves em suas conseqüências que as 
omissões da História oficial. Nosso interesse está no que foi lembrado, no que foi 
escolhido para perpetuar-se na história de sua vida (BOSI, 1987, p. 1). 
 
 
 

Essa característica também se faz presente na metodologia da entrevista narrativa, que 

leva em consideração as possíveis distorções históricas das entrevistas. ―De fato, as próprias 

narrativas, mesmo quando produzem distorção, são parte de um mundo de fatos; elas são factuais 

como narrativas e assim devem ser consideradas‖ (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2008, p. 109).    

 O interesse inicial das entrevistas era descobrir, exclusivamente, qual a percepção dos 

moradores de Serranópolis sobre as imagens rupestres da Pousada das Araras. Se existia algum 

vínculo de afetividade ou interesse entre os moradores e esses registros arqueológicos. Se essa 

relação existisse, como ela se manifestaria? Seria através de histórias, lendas, contos ou através 

de ações educativas que enfocassem as imagens rupestres? De manifestações artísticas similares 

aos modelos encontrados nas grutas?  

O processo das entrevistas contou com a valiosa ajuda da atual secretária de turismo de 

Serranópolis5, com quem vinha dialogando há algum tempo e me indicou o nome de alguns 

moradores da cidade que seja pelo seu ofício, vivência ou história, poderiam contribuir de forma 

significativa com a pesquisa. O resultado final das entrevistas foi surpreendente, pois não só 

                                                             
5 Neila de Oliveira Carvalho. Ver anexo, p. 107-109.  
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traziam percepções dos moradores sobre as imagens rupestres, como abarcaram fatos históricos, 

lendas, contos da região entre vários outros temas.  

O início da coleta de cada depoimento pessoal foi precedido da explicação do objetivo 

do trabalho, declaração de respeito ao anonimato e solicitação de autorização para gravação. 

Iniciei cada entrevista com apenas uma pergunta, ou no máximo um pequeno grupo de questões 

sucintas, no intento de dentro do possível, interromper ao mínimo o entrevistado, permitindo que 

este se expressasse e trouxesse à superfície suas histórias e percursos. Técnica empregada pela 

entrevista narrativa: a formulação do tópico central inicial, provocando uma narração auto-

sustentável e o intento de não interromper o entrevistado (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2008).       

Um dos moradores decisivos para o bom andamento das entrevistas foi seu Lázaro 

Gouveia de Carvalho, um antigo morador do município que, para sorte minha, foi meu 

companheiro de viagem no ônibus que saía de Goiânia em direção a Serranópolis, no dia 12 de 

novembro de 2010. A viagem foi longa, cansativa, o ônibus velho, a estrada ruim, até mesmo o 

ar condicionado quebrou no meio do caminho. Enfim, comecei a conversar para matar o tempo. 

Nesse ínterim, descubro, para minha surpresa, que o simpático senhor ao meu lado era um dos 

―patrimônios vivos de Serranópolis‖. Seu Lázaro não só me concedeu a entrevista como fez 

questão de mostrar-me a cidade, e me acompanhar de casa em casa, apresentando-me moradores 

que poderiam contribuir de forma singular com a pesquisa.   

 Ainda conforme a historiadora Ecléa Bossi (1987), preferi transcrever os depoimentos 

tal como foram contados, com suas marcas de oralidade e no fluxo da voz do entrevistado. Essa é 

uma característica também empregada na entrevista narrativa: apresentar não apenas o conteúdo 

da entrevista, mas também sua forma retórica (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2008). Tive, ainda, a 

oportunidade de vivenciar o que a autora Ecléa Bosi relata em seu livro ―Memória e sociedade: 

lembrança de velhos‖, que alguns indivíduos, sobretudo em relação aos idosos, no ato da 

contação de suas histórias, memórias e lembranças têm a consciência de que estão realizando 

uma tarefa solene (BOSI, 1987).     

Tomo a liberdade de utilizar a fala dos próprios atores sociais dentro do corpo do texto, 

para que estes contem suas histórias, percepções, bem como as narrativas de sua cidade, 

metodologia que explica-se pela heteroglossia. O termo advém da palavra hetero, que significa 

diferente, e glossia, que faz referência à oralidade. Ou seja, a heteroglossia, dentro do corpo da 

pesquisa, manifesta-se nas diferentes vozes que, juntas, contam uma narrativa.  

Esse método tem sido utilizado dentro dos estudos da história, sendo aplicado à coleta 

de depoimentos orais, com o objetivo de mostrar outras vertentes ao invés de usar uma fonte 

única e autorizada (TAVARES, 2010). Para isso, utiliza-se de micro-narrativas, narrativas de 
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pessoas comuns em seus contextos sociais, para que os acontecimentos históricos sejam 

analisados à luz dos contextos culturais em que ocorreram (BURKE, 1992).      

Desta forma, intercalo no corpo do trabalho registros históricos oficiais da cidade de 

Serranópolis, trechos das entrevistas realizadas com moradores do município, além de dialogar 

com autores de diferentes áreas: arqueologia, antropologia, história, artes visuais, cultura visual, 

filosofia, entre autores de outras ciências. Esta dissertação foi desenvolvida em um Programa de 

Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, na linha de pesquisa de História, Teoria e Crítica da 

Arte e da Imagem, e tem como objetivo central compreender como os moradores de 

Serranópolis recepcionam as imagens rupestres da Pousada das Araras, e propôs-se, ainda, a 

analisar as formas de produção e elaboração destas imagens. Na busca por estas respostas, 

diversos questionamentos foram surgindo, de tal forma que foi necessário ―beber‖ de outras 

fontes, buscar respostas em outras ciências que dialogam com a cultura visual, tornando-se uma 

pesquisa interdisciplinar.      

 A interdisciplinaridade na produção do conhecimento apóia-se em um ―caráter 

dialético da realidade social que é, ao mesmo tempo, uma e diversa e na natureza intersubjetiva 

de sua apreensão‖ (FRIGOTTO, 2008, p. 27). Ainda segundo o autor, 

 
Delimitar um objeto para a investigação não é fragmentá-lo, ou limitá-lo 
arbitrariamente. Ou seja, se o processo de conhecimento nos impõe a delimitação de 
determinado problema, isto não significa que tenhamos que abandonar as múltiplas 
determinações que o constituem. E, neste sentido, mesmo delimitado, um fato teima em 
não perder o tecido da totalidade de que faz parte indissociável (Op. Cit. p. 27).    
 
 

As ciências sociais têm se voltado para a pesquisa interdisciplinar. Esta se reafirma 

como uma necessidade em nossa contemporaneidade, não só na produção de conhecimento 

quanto nos processos educativos, porque a parte que isolamos, o foco do estudo, não pode ser 

analisado apenas de forma específica, isolada do contexto e do todo de que faz parte; ―enquanto 

parte, tem que ser explicitado na integridade das características e qualidades da totalidade‖ 

(FRIGOTTO, 2008, p. 27).  

A interdisciplinaridade constitui-se, em sua essência, de um deslocamento, de uma 

transposição, uma ação entre disciplinas. Não busca encontrar respostas comuns a uma 

problemática em diversas ciências (ETGES, 2008), mas sim, voltar seus olhos para a totalidade 

do contexto desta problemática, saindo da especificidade de uma única ciência e ampliando seus 

olhares.        

Ressalto, ainda, a dificuldade de encontrar fontes primárias acerca da história do 

município. Em conjunto com a ausência de historiadores que tenham se voltado à história de 
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Serranópolis, soma-se o lastimável fato de que muitos dos documentos originais foram 

queimados por administrações anteriores do município, que não viram importância em guardar 

estes documentos. Para preencher tal lacuna, foi-me necessário recorrer a guias turísticos, sites 

oficiais, acadêmicos e pessoais, na busca por determinados dados essenciais a esta pesquisa.  

Apresento, ainda, nos anexos desta dissertação, as entrevistas realizadas com os 

moradores em sua forma integral, quadros e tabelas sobre as pinturas e grafismos rupestres de 

Serranópolis, fotos das pesquisas de campo realizadas, além de alguns documentos acerca da 

história de Serranópolis.    

    

 

ESTRUTURA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Esta dissertação foi estruturada em três capítulos, que visam: introduzir, desenvolver e 

concluir, ou ao menos, trazer algumas luzes ao assunto. Apresento aqui a estrutura geral da 

pesquisa e as fontes que me auxiliaram na construção desta dissertação. Assim como Isaac 

Newton, foi apenas estando em pé sobre ombros de gigantes que consegui ver mais longe; ou ao 

menos, compreender a complexidade de certos conceitos: das imagens rupestres da Pousada das 

Araras e da imbricada relação entre moradores de Serranópolis e registros da Pousada das 

Araras, desanuviando ―a visão da minha vista‖. Ressalto, aqui, não todos os autores com quem 

dialoguei no transcorrer dos capítulos desta dissertação, mas destaco alguns que foram 

imprescindíveis para o desenvolvimento da mesma.    

No primeiro capítulo apresento o município de Serranópolis. Exponho inicialmente a 

história da origem da cidade: quem foram os pioneiros, quando chegaram, o desenrolar deste 

processo, momento em que intercalo registros da história oficial (decretos, leis, momentos 

históricos) com a fala de moradores da cidade. Apresento, ainda, indícios relevantes sobre o 

município (atrativos culturais, naturais e históricos, escolas e hotéis) e o percurso dessa 

transição: de Serra do Cafezal a Serranópolis. Este primeiro capítulo apresentou como barreira a 

dificuldade de encontrar historiadores que tenham se dedicado à história do município, e como 

citado anteriormente, foi-me necessário, para suprir essa lacuna, recorrer muitas vezes a guias 

turísticos, sites oficiais, acadêmicos e particulares.         

 No segundo capítulo apresento o que vem a ser arte rupestre e alguns conceitos e 

termos arqueológicos que foram necessários à boa compreensão do contexto arqueológico de 

Serranópolis. Em seguido exponho a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Pousada 

das Araras. Neste percurso da pesquisa, realizo um recorte, passando a analisar apenas dois (dos 
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seis) sítios arqueológicos da Pousada: GO-Ja.03 e GO-Ja.04, selecionados por possuírem grande 

quantidade de pinturas e gravuras rupestres e por serem os mais acessíveis da Pousada, motivos 

que tornam esses sítios arqueológicos os mais visitados, não só por turistas, como pelos 

serranopolinos, grupo de interesse dessa pesquisa.  

 Os sítios arqueológicos da Pousada das Araras foram nomeados seguindo os padrões da 

Carta Arqueológica para o Estado de Goiás, escrita em 1972 e revisada em 2009 pela arqueóloga 

Dra. Dilamar Martins, que, aliás, muito contribuiu para a realização desta dissertação. A Carta 

possui algumas convenções e estabeleceu siglas para melhor compreensão das Áreas 

Arqueológicas. No caso dos sítios arqueológicos de Serranópolis, são nomeados inicialmente 

com a sigla ―GO‖, por localizarem-se em Goiás; seguem com a sigla ―J‖, por terem como 

município de maior extensão de terras dentro da delimitação regional na qual estão inseridos, o 

município de Jataí, e seguem com a sigla ―a‖, por essa região começar na divisa do Estado de 

Goiás com o Estado de Mato Grosso do Sul, no divisor de águas das nascentes do rio Araguaia; 

são posteriormente numerados: 01, 02... E assim sucessivamente (MARTINS, 2009). 

 Em seguida, apresento uma breve exposição do estado atual dos sítios, os fatores 

naturais e físicos que os têm levado ao intemperismo. Discorro, ainda, sobre o fator de 

comunicação e de expressão artística das imagens rupestres e finalizo trazendo à pesquisa as 

complexidades da preservação destes registros. Qual a melhor forma de preservar estes abrigos 

pétreos, consequentemente, suas imagens rupestres? Abordo, assim, os desafios para a 

preservação deste patrimônio cultural.   

 Nesse segundo capítulo destaco os estudos de dois arqueólogos: Pedro Ignácio Schmitz  

(1984, 1989, 1997, 2004 e 2005) e Altair Sales Barbosa (2002), que coordenaram o Projeto 

Paranaíba do Programa Arqueológico de Goiás, estudando os sítios arqueológicos do vale do rio 

Verde, sudoeste de Goiás, onde a maioria dos sítios arqueológicos encontra-se em Serranópolis. 

O trabalho do arqueólogo Pedro Ignácio Schmitz documenta os sítios arqueológicos da região: 

suas imagens, datações, localização e especificidades; não só é o pioneiro, como ainda hoje é um 

dos trabalhos mais completos sobre os sítios arqueológicos do município.  Já o trabalho de Altair 

Sales Barbosa, ―Andarilhos da Claridade‖, descreve, sistematiza e interpreta os materiais 

resultantes do Programa Arqueológico de Goiás, entre eles, os provenientes dos sítios da 

Pousada das Araras.    

Ressalto, ainda, o trabalho do pesquisador Harley Anderson de Souza (2005) sobre o 

estado das imagens rupestres da Pousada das Araras. O autor realiza uma análise abrangente 

sobre o desgaste dos sítios arqueológicos GO-Ja.03 e GO-Ja.04, bem como de suas imagens, 

além dos fatores que têm desencadeado esse processo e as formas de conter, ou amenizar, esses 
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intemperismos. Ponho em relevo, ainda, a pesquisa da arqueóloga Ana Paula de Lima (2001), 

que acrescenta a reflexão sobre identidade cultural e arte rupestre nas áreas de cerrado do Brasil 

Central.     

Passando para o terceiro e último capítulo, discuto o tema central desta dissertação: qual 

a relação dos moradores de Serranópolis com as imagens rupestres da Pousada das Araras?  

Quais são as tensões, atravessamentos e discursos de poder envolvidos? Para quem este 

patrimônio está sendo preservado? Quem pode ter acesso a ele? A quem interessa que as coisas 

continuem como estão?  Essas são algumas das perguntas que originam o último capítulo dessa 

pesquisa.  

Para sua realização me apoio em importantes autores que discorrem sobre sentimentos 

que permeiam e alicerçam a relação dos serranopolinos com as imagens rupestres da Pousada 

das Araras.  Sobre as representações da identidade e os espaços de pertença como fundamento de 

tomada de consciência cultural, ressalto a dissertação de José Carlos da Costa (2002). Ainda 

sobre identidade cultural destaco os trabalhos de Stuart Hall (2003), pesquisa de grande 

relevância, em que o autor define o que vem a ser identidade cultural.  

Ainda no terceiro capítulo, entre outros conceitos, trabalho com sentimento de pertença, 

onde novamente a obra de José Carlos da Costa (2002) faz-se extremamente significativa, 

descamando o sentimento de pertença — como ele se estabelece, como é construído — como os 

lugares de memória (entre eles os sítios com imagens rupestres) fomentam este sentimento.   

Sobre memória, coloco em relevo os trabalhos de Maurice Halbwachs (2006) e Jacques 

Le Goff (1990). Maurice Halbwachs discorre em sua obra sobre o conceito de memória e suas 

diferenciações (memória coletiva e individual), bem como sobre o conceito de lembrança; e 

sobre a impossibilidade de trabalhar-se a memória sem partir da realidade social do indivíduo. Já 

a obra de Jacques Le Goff confronta memória individual e coletiva, relacionando passado e 

presente.    

Continuo o terceiro capítulo apresentando o elo topofílico, estruturado pelas obras de 

Gaston Bachelard (2005) e Yi-fu Tuan (1980). O termo surge pela primeira vez na obra ―A 

Poética do Espaço‖ de Bachelard e se aprofunda na obra ―Topofilia – Um Estudo da Percepção, 

Atitudes e Valores do Meio Ambiente‖ de Yi-fu Tuan. Continuo esse capítulo dissertando sobre 

a importância desse patrimônio material, as imagens rupestres da Pousada das Araras, em que 

me apoio na obra do pesquisador Pedro Paulo Funari (2006). E passo a analisar a questão central 

desse capítulo: os discursos e as relações de poder envolvidas na relação das imagens rupestres 

da Pousada das Araras com os moradores serranopolinos.  
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Este capítulo é uma construção em que me oriento, ainda, pela minha percepção, análise 

do ambiente serranopolino e suas relações, além da voz dos moradores, não só pelas entrevistas, 

mas também pelas conversas ―extra-oficiais‖ à beira do fogão, em que os moradores, sentindo-se 

mais a vontade, relataram sua real opinião sobre a Pousada das Araras e seus registros.                    

 Esta foi a forma que encontrei para continuar colaborando com o meio ambiente do 

país. De forma mais independente, utilizando-me de fontes históricas, procurando construir um 

raciocínio lógico de base científica, na busca pela compreensão da relação entre homem e meio 

ambiente. Existe urgência na preservação dos sítios arqueológicos brasileiros, e aqui tento 

chamar a atenção para um importante patrimônio goiano, que só pode ser considerado como 

preservado e compreendido no meio e na comunidade quando ele se torna inserido nela.                         
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CAPÍTULO 1: 
 
DE SERRA DO CAFEZAL A SERRANÓPOLIS 
 

 
Você sabe de onde eu venho? 
Venho do morro, do Engenho, 
Das selvas, dos cafezais, 
Da boa terra do coco, 
Da choupana onde um é pouco, 
Dois é bom, três é demais,... 
É de uma Pátria que eu tenho 
No bôjo do meu violão; 
Que de viver em meu peito 
Foi até tomando jeito 
De um enorme coração. 
Deixei lá atrás meu terreiro, 
Meu limão, meu limoeiro, 
Meu pé de jacarandá, 
Minha casa pequenina 
Lá no alto da colina, 
Onde canta o sabiá. 
Por mais terras que eu percorra, 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá; 
– ALMEIDA, 1976, em Canção do Expedicionário –   
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1.1 SERRA DO CAFEZAL 

 

 

Neste primeiro capítulo apresentado o município de Serranópolis: qual a origem do 

município, quem foram seus pioneiros, quando chegaram e o desenrolar deste processo; como 

foi a transição de Serra do Cafezal a Serranópolis. Em um segundo momento, exponho alguns 

de seus atrativos culturais, naturais e históricos, escolas e hotéis. Esse primeiro capítulo tem 

como intenção apresentar o município de Serranópolis ao leitor, para que assim lhe seja mais 

fácil compreender a imbricada relação entre moradores serranopolinos e as imagens rupestres da 

Pousada das Araras.   

 A 372 km de Goiânia, no Sudoeste de Goiás, encontra-se Serranópolis, um pequeno 

município com pouco mais de 7.481 habitantes6 (Figuras 1 e 2) e 5.544 Km² de extensão. A 

altitude do município varia entre 600 a 800 metros, possui coordenadas de 18 graus de latitude 

sul e 52 graus de longitude oeste, relevo planáltico, com chapadas e escarpas, clima (de modo 

geral) subúmido, com quatro meses de seca e chuvas no verão, temperaturas médias entre 20 a 

22°C e sua vegetação predominante é o Cerrado (BARBOSA, 2002). A história de Serranópolis 

tem um marco entre 1880 e 1890, quando iniciou-se um povoamento nesta região (em terras que 

até então pertenciam ao município de Jataí) por fazendeiros que vinham de Minas Gerais, São 

Paulo e Bahia, atraídos por qualidade de terras para a cultura de café e por pastagens para 

criação de gado. Fato encontrado nos registros oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) 7 e também nos relatos de seu Sebastião8: ―Os primeiros habitantes de 

Serranópolis eram os índios, eles habitaram nas rochas, eram plantadores... Mas aí chegaram os 

fazendeiros, as pessoas, que eram de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo...‖ (MOREIRA, S. 

depoimento [2010]. Serranópolis. Entrevista concedida a Pollyanna de Oliveira Brito Melo). 

 Sobre a região da atual Serranópolis pertencer na época a Jataí, seu Osório Rodrigues de 

Moraes, mais conhecido como ―Osorinho‖
9 (um dos mais antigos moradores de Serranópolis) 

                                                             
6 Dados de 2010 obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=522050>. Acesso: 13 out. 2011.  
 
7 Dados de 2010 obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: < 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/goias/serranopolis.pdf>. Acesso: 15 maio 2011. 
 
8 Todas as entrevistas contidas neste trabalho foram conduzidas por mim na cidade de Serranópolis. A entrevista de 
seu Sebastião Álvaro Rodrigues Moreira foi realizada na noite do dia treze de novembro de 2010, nas dependências 
do Museu Serra do Cafezal (Serranópolis-Goiás), onde Seu Sebastião trabalha. 
 
9 A entrevista foi realizada na noite do dia quatorze de novembro de 2010, na recepção do Hotel Imperial. Osório 
Rodrigues de Moraes tem 73 anos. A idade não é empecilho para seu Osório, que organiza voluntariamente festas, 
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comenta: ―Quando a minha bisavó chegou na região, aqui de  Jataí,  já não havia índio...‖ 

(MORAES, O. R. depoimento [2010]. Serranópolis. Entrevista concedida a Pollyanna de 

Oliveira Brito Melo). 

 

 

 

 
 

 

Figura 1— Mapa do Estado de Goiás. Destacado em vermelho: município de Serranópolis, 2010. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Goias_Municip_Serranopolis.svg>. Acesso: 18 out.2011. 

 

                                                                                                                                                                                                    
passeios, encontros e atrações culturais destinadas às pessoas idosas (Melhor Idade) de Serranópolis. Disponível em: 
<http://serranopolis-goias.blogspot.com/>. Acesso em: 4 fev. 2011.  

http://serranopolis-goias.blogspot.com/
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Figura 2— Imagem atual de Serranópolis-Goiás. Foto: José Dias Carvalhaes, 2008. Disponível em: 
<http://www.panoramio.com/photo/3014846>. Acesso: 20 maio 2011. 

 

 

Neste período, Agostinho Cristino de Oliveira doou um pedaço de terra para a 

formação de uma Igreja Católica nesta localidade e, logo em seguida, dirigiram-se a esse 

território o Tenente José Inocêncio da Costa Lima, o Major João Joaquim de Lima, Antônio 

Alves de Carvalho, a viúva Maria Eduarda da Costa Lima, Sebastião Alves de Brito, Maximiano 

da Costa Lima e Joaquim Francisco de Souza, mais conhecido por João Riograndense, todos 

considerados fundadores da cidade10. 

 
... Quando um senhor, por nome João Riograndense, vindo do Rio Grande, foi pra 
capital velha. Aqui tinha um padre, que vinha só uma vez por ano, pra fazer casamento 
e batizado. Chegando na casa da minha vó, tinha uma moçona, que já tinha dezessete 
anos, quando a moça tinha dezessete anos já tava velha, porque já tinha cinco anos que 
ela era moça!... (MORAES, O. R. depoimento [2010]. Serranópolis. Entrevista 
concedida a Pollyanna de Oliveira Brito Melo). 
 
 

                                                             
10 Dados de 2007 obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/goias/serranopolis.pdf>. Acesso: 15 maio 2011. 
 

http://www.panoramio.com/photo/3014846
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/goias/serranopolis.pdf
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A notícia da criação e do desenvolvimento do povoado, bem como do rendimento da 

agricultura espalhou-se. Assim, aos poucos novos moradores foram chegando, dentre eles: 

Francisco Lara Falcão (vindo do Mato Grosso), Aprígio Rosa de Lima (Juiz distrital de 1925 a 

1956), Capitão José Flávio de Freitas, Filadelfo Alves de Lima e as respectivas famílias destes 

pioneiros.   

Chegou, ainda, ao município, Eliziário Cristiano de Oliveira, neto do doador das terras. 

Em 1948, o Sr. Eliziário resolveu lotear suas terras para dar origem a um novo município (a 

futura cidade de Serranópolis). Intentava-se com a criação desse município atender a uma antiga 

necessidade da região: a construção de um cartório de registro civil. Sobre a realidade deste 

cartório civil em 1962, eu João Pacífico11 acrescenta: 

 
Depois de 1961 mudei pra cá, pra ajudar a tomar conta de uma escolinha, meu irmão 
fundou um institutozinho e eu vim pra ajudar a zelar desse instituto de alfabetização: 
Instituto Evangélico de Serranópolis, e de uma congregação independente. Em 1964 eu 
assumi a direção da escola e passei a cuidar da congregação por inteiro. Nesse auge de 
1962 fui nomeado pelo famoso governador [...] meu irmão comprou um cartório civil, 
que estava aí, como peteca na mão de menino e eu passei a tomar conta dele, eu fiquei 
32 anos com esse cartório civil (PACÍFICO, J. depoimento [2010]. Serranópolis. 
Entrevista concedida a Pollyanna de Oliveira Brito Melo). 
 
 
 

O povoado começa a originar uma pequena vila que, posteriormente, transforma-se no 

distrito de Serra do Cafezal (por ser uma região de montanhas, onde a produção de café era 

intensa), pela lei municipal de janeiro de 1918, subordinado ao município de Jataí. 

Posteriormente, o local foi rebatizado como Nuputira pelo Decreto–Lei Estadual n° 8.305, de 31 

de dezembro de 1943 (nome indígena que significa em tupi-guarani ―flor do campo‖ 12). Em 

1955, por força da Lei Municipal nº 228, da Prefeitura de Jataí, foi novamente alterado seu 

nome, passando a ser chamado Serranópolis (uma referência às serras que envolvem a cidade), 

nome que o então distrito conservou quando foi emancipado administrativamente em quatorze de 

novembro de 1958, elevando-se à categoria de município, pela lei estadual nº 2116, de quatorze 

de novembro de 1958 13, sendo oficialmente instalado em primeiro de janeiro de 1959, como 

                                                             
11 A entrevista foi realizada na tarde do dia quatorze de novembro de 2010, na casa de seu João Pacífico, tendo se 
transformado em uma roda de conversa e uma visita de seu Lázaro Gouveia e seu Domingos Rodrigues de Oliveira 
ao seu Pacífico, que estava se recuperando de uma cirurgia, mas que mesmo assim fez questão de participar da 
pesquisa. 
     
12 Dados disponíveis em < http://200.181.107.179:8180/serranopolis/historia>. Acesso: 13 out. 2011. 
 
13 Dados de 2007 obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dados disponíveis em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/goias/serranopolis.pdf>. Acesso em: 15 maio 2011 
 

http://200.181.107.179:8180/serranopolis/historia
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/goias/serranopolis.pdf
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Têrmo Judiciário subordinado à Comarca de Jataí14 (GUIA TURÍSTICO, HISTÓRICO E 

CULTURAL DO ESTADO DE GOIÁS, 2000). 

O povoado teve uma origem modesta, as moradias eram bem simples, casebres de palha 

de paredes de pau-a-pique, recobertas de palha ou capim15, ao que seu Osório acrescenta: 

―conheci muita casa de capim aqui, era a casa de sapé, aí quando a gente era novo, vinha aqui 

para assistir festa, fiz o casamento aqui, e a minha família eu criei tudo aqui‖ 
16 (MORAES, 

2010, depoimento pessoal). 

Serranópolis possui ainda outras histórias sobre seu início, a exemplo do que os 

moradores da cidade nomeiam como ―Revoltoso‖, período (ainda segundo a comunidade local) 

em que imigrantes vindos do Norte, Nordeste, Minas Gerais e São Paulo expulsaram índios da 

região por meio de violentas guerras. Em um segundo momento, os fazendeiros daquela região, 

os mesmos imigrantes, ou seus descendentes, teriam sido expulsos de suas casas, ou teriam tido 

seu patrimônio lesado por grupos armados organizados vindos do Norte.  

O momento histórico do ―Revoltoso‖ perpassa por alguns acontecimentos da história 

oficial de Goiás. A escravidão foi instaurada no estado desde a chegada dos primeiros europeus à 

região. Os índios eram capturados e levados a São Paulo, ou eram ―descarregados‖ em 

aldeamentos oficiais. Este processo legalizava-se pelas chamadas ―guerras justas‖, aprovadas e 

recomendadas a grupos que não aceitassem a fé cristã, ou que cometessem qualquer atitude 

considerada hostil a portugueses. O ato era realizado com tamanha brutalidade que muitas etnias 

foram completamente dizimadas (ROCHA, 2001).  

O território que hoje reconhecemos como Goiás é conhecido desde o século XVI, tendo 

sido invadido nos séculos XVII e XVIII por bandeiras à procura de ouro e mão-de-obra indígena. 

Muitos caminhos foram abertos com a descoberta do ouro, ligando diferentes lugares do Brasil 

— Maranhão, Piauí, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais — a Goiás (ROCHA, 2001).  

 
(...) Era um povo da roça muito humilde, e eles saíam da cidade, porque eles já haviam 
ouvido que os índios já haviam morrido. Eles saíam da cidade com muito medo, porque 
os amigos deles e os índios já haviam morrido. Eram os povos que vinham do norte, 
fugidos de lampião, eram histórias desse povo do norte, para tirar o povo daqui, para 

                                                             
14 Disponível em: <http://www.camaradeserranopolis.go.gov.br/pages/historia.htm>. Acesso: 20 jan. 2012.  
 
15 Dados de 2007 obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/goias/serranopolis.pdf>. Acesso: 15 maio 2011. 
 
16 As entrevistas foram transcritas conforme o relato dos moradores, conservando-se o caráter da fala coloquial na 
grafia dos registros.   
 

http://www.camaradeserranopolis.go.gov.br/pages/historia.htm
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/goias/serranopolis.pdf
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que eles abandonassem as suas terras (MOREIRA, S. depoimento [2010]. Serranópolis. 
Entrevista concedida a Pollyanna de Oliveira Brito Melo)17. 
 
 

Sobre o ―Revoltoso‖, seu Osório acrescenta:    
 
(...) Houve por duas vezes, aqui na nossa região, o que a gente chama aqui de revoltoso, 
o povo deixava as casas e corria pro mato, aconteceu com meus dois irmãos mais 
velhos... Eles atacavam mesmo, era um grupo de muitas pessoas e era muito poucas 
pessoas aqui, morador longe, e tinha aquele receio, não tinha como comunicá, era 
quando um ia contar por outro, a notícia chegava depois de 3, 4 meses, quando tinha 
qualquer ameaça o povo ficava com medo...  
Eu tive uma tia que sofreu muito com isso, tinha que correr com os filhos, e naquela 
época isso chamava revoltoso. Eles levavam os animais, o que a pessoa tinha de mais 
valor, punha as mulher pra cozinhar pra eles. As mulheres não eram tão judiadas, mas 
os homens sim. Carregavam eles pra eles fazerem bramura também, e eles punham 
alguém pra provar a comida, com medo que alguém colocasse veneno na comida, eles 
eram bem prevenidos (MORAES, O. R. de depoimento [2010]. Serranópolis. Entrevista 
concedida a Pollyanna de Oliveira Brito Melo). 
 
 

Outra história de Serranópolis é sobre o canibalismo praticado pelos índios da região.   

Segundo os relatos de seu Sebastião e de seu Osório, ―tinha índio que comia gente, que eram 

canibais...‖ (MOREIRA, 2010, depoimento pessoal). 

  
Tinha uma história assim, em época dos meus irmãos mais velhos, em época de pessoas 
que atacavam os fazendeiros, não era mais os índios, mas o povo ainda tinha muito 
medo, tinha aquela história que os índio era ignorante, era um outro povo, mas correu 
com muitas pessoas,  muita gente ia posar nos matos e deixava as casa (MORAES, O. 
R. de. depoimento [2010]. Serranópolis. Entrevista concedida a Pollyanna de Oliveira 
Brito Melo). 
 

Sobre índios canibais, pelo menos o que se sabe pela história oficial, quando europeus 

chegaram à região de Goiás, encontraram inúmeras nações indígenas, sendo a maioria de cultura 

e língua Gê (CURT NIMUENDAJÚ, 1981) e apenas algumas de língua Tupi (ROCHA, 2001). 

Segundo o Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendajú (1981), a região de Serranópolis era 

habitada pelos Kayapó, nação indígena do grupo Gê. Segundo consta (ROCHA, 2001), não 

praticavam o canibalismo, no entanto, não há como afirmar de maneira concisa se a região foi ou 

não, pelo menos em algum momento, ocupada por índios da nação Tupi, que tinham entre suas 

práticas o canibalismo. 
 

(...) Mas chegaram os fazendeiros, as pessoas, que eram de Minas Gerais, da Bahia, de 
São Paulo, que viviam viajando, eles conquistaram alguns índios dando fumo, cachaça, 
pinga, os conquistando com presentes, perfumes, quando eles conquistavam os índios e 
ganhavam a sua confiança... Eles matavam os índios e as suas famílias ou os levavam 
para outros lugares, contando que lá eles iriam morar melhor, conhecer um povo 

                                                             
17 A entrevista foi realizada na noite do dia quatorze de novembro de 2010, na recepção do Hotel Imperial.   
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civilizado, para tirarem os índios da sua terra, que era Serranópolis, para que eles se 
tornassem donos das suas terras, eles aproveitavam essa época, a época do revoltoso, 
para os tirarem daqui com tiros, com guerra, com mentira, eles inventavam uma forma 
de tirar as pessoas daqui, os primeiros moradores (MORAES, O. R. de. [2010]. 
Serranópolis. Entrevista concedida a Pollyanna de Oliveira Brito Melo). 
 
 
 

Estes são relatos e histórias que, até o momento, não temos como provar onde termina a 

realidade e onde entra o fictício. No entanto, tentar compreender como os atuais moradores 

serranopolinos reconhecem a figura do indígena, com que olhos veem o índio, faz-se 

extremamente necessário. Pois as imagens rupestres da Pousada das Araras mais antigas foram 

realizadas por grupos pré-históricos, mas há também, nos sítios arqueológicos, imagens mais 

recentes realizadas por grupos indígenas que habitaram essa região.  

Pelos relatos de seu Osório (2010) e de seu Sebastião (2010), percebe-se que os 

indígenas foram os primeiros habitantes de Serranópolis e são os autores dessas imagens 

rupestres. No entanto, também é possível inferir um certo receio e até medo, ao (não só citarem, 

mas frisarem) o fato de estes indígenas serem canibais, ignorantes, enfim, um outro povo. Mas 

também observa-se através da fala de seu Sebastião Álvaro Rodrigues Moreira (2010) que os 

indígenas foram enganados e violentados pelos colonizadores, e o reconhecimento de que essas 

terras pertenciam a eles.      

No entanto, esse conflito não é apenas dos serranopolinos, muito pelo contrário, 

pertence à nação brasileira, a dificuldade, a falta de identidade com o índio, como bem elucida o 

historiador Mário Maestri: 

 
Que se assemelha mais que um ―índio‖ a outro? Ou de uma ―aldeia indígena‖ a uma 
outra? A redução do Tupinambá ao status18 genérico de indígena economizou a 
necessidade de escrever sua história. (...) para a historiografia brasileira o ‗índio‘ 
continua sendo uma abstração, uma realidade social genérica, indivíduos conhecidos 
sempre no coletivo. Não nos identificaremos e jamais sentiremos como nosso o drama 
de um povo formado por homens absolutamente iguais dos quais jamais conheceremos 
a face. Podemos aceita-los como homens, mas – sempre os consideraremos como 
homens naturais, mais próximos do reino animal do que do reino humano. Mais 
próximos da história natural do que da historiografia. Permanecerão eternamente 
personagens sem rosto, povos à margem da história. Para eles, como assinalava F. A. 
Varnhagen, grande patrono da historiografia brasileira, apenas a etnografia (MAESTRI, 
1995, p. 155).  
 

 

                                                             
18

 Grifo do autor. 
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Outro período marcante em Serranópolis foi a década de 1920, quando chegou aos 

ouvidos do então presidente de Goiás, Brasil de Ramos Caiado19, que o Sudoeste preparava-se 

para um movimento de insurreição no intento de barrar ações do presidente do estado. Segundo 

as notícias que chegavam à capital de Goiás, a ação de revolta estava sendo fomentada por Pedro 

Ludovico Teixeira e seu sogro, o senador Antônio Martins Borges, que tinham como grandes 

aliados fazendeiros de Jataí, Rio Verde e da Serra do Cafezal. Diante desta possível ameaça, foi 

contratado o militar nordestino, graduado em Direito, Erckonwald de Barros, sendo intitulado 

como xerife pelo então presidente do estado com a missão de conter revoltosos20. 

Chegando a Serranópolis, Erckonwald de Barros convocou fazendeiros e outros líderes 

daquela localidade para uma reunião. Assim que estes iam chegando ao local do suposto 

encontro, eram recebidos a chicotadas, coronhadas e espancamentos de diversas formas. Após 

humilhações e agressões físicas, eram colocados dentro de uma tulha de café, onde permaneciam 

sem água e sem alimentação; necessidades fisiológicas eram realizadas dentro deste mesmo 

espaço, uma vez que não era concedido ao preso deixar o local.  

A experiência foi vivenciada por vários moradores da região e comentada pela escritora 

Maria Eloá de Souza Lima, na obra ―Serra do Cafezal (Retratos e Lembranças)‖, publicada em 

1988, em que a autora reproduz depoimentos de quem viveu ou teve parentes que sofreram essa 

brutalidade, inclusive o próprio avô de seu esposo, Cândido da Costa Lima.  

 
Entre os crimes e brutalidades perpetradas, calou fundo no espírito do povo o que 
fizeram com o bondoso e estimado velhinho Cândido da Costa Lima, avô de meu 
marido. Conforme contou Antônio Camacho, prenderam o velho Cândido com os 
demais na tulha de café da Fazenda de Salomão de Faria. Dos maus tratos que lhe 
infligiram, marcou profundamente o fato de ter a canalha do Barros se divertido, 
puxando-o pela barba. Aquela longa barba branca que lhe dava à fisionomia serena o ar 
de um patriarca bíblico foi vilmente desrespeitada e, ao ser solto, o primeiro cuidado 
que o venerável velhinho teve foi desfazer-se dela (LIMA, 1988, p. 307). 
 
 

 Os moradores de Serranópolis, ao relatarem a história da cidade, falam de índios, 

imigrantes vindos de Minas Gerais, do Nordeste e do Norte do país, de um momento histórico 

chamado Revoltoso, de lobisomens e mulas-sem-cabeça. Percebe-se pelos relatos a presença de 

um imaginário coletivo21. Fatos oficiais — passados de geração a geração — misturam-se ao 

                                                             
19 Brasil Ramos Caiado foi presidente de Goiás de 1925 a 1929,  e senador de 1929 a 1930. Dados disponíveis em: < 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/Goias-Emival-Caiado.pdf>.   
 
20Dados disponíveis em: <http://www.jatai.not.br/Personalidades/C%E2ndido%20C%20Lima/index.htm>. Acesso: 
24 maio 2011. 
21 Imaginário coletivo, para Gilbert Durand, é uma espécie de museu de todas as imagens passadas, possíveis, 
produzidas e a produzir. Todo pensamento humano é uma re-presentação e o imaginário constitui-se como um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1925
http://pt.wikipedia.org/wiki/1927
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/Goias-Emival-Caiado.pdf
http://www.jatai.not.br/Personalidades/C%E2ndido%20C%20Lima/index.htm
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fantástico e ao lúdico. Afinal, ―quem conta um conto, aumenta um ponto‖, como não poderia 

deixar de ser diferente.  

 Percebe-se a tradição da história oral, como bem disse seu Osório: ―as mães tiravam 

tempo pra contá‖ (MORAES, 2010, depoimento), pois as histórias e acontecimentos eram 

transmitidos aos mais novos. Relatos que vão de encontro aos registros oficiais do município, 

seguindo uma linha cronológica com os documentos existentes. Serranópolis realmente foi 

ocupada por imigrantes vindos do Norte, Nordeste, Minas Gerais e São Paulo, que dizimaram os 

grupos indígenas que ali habitavam, o que gerou diversos conflitos entre indígenas e 

bandeirantes e, posteriormente, entre novos imigrantes e os já estabelecidos.  

 A arqueóloga Maria Beltrão (2002), que tem realizado trabalhos de escavação na região 

de Central, na Bahia, efetuou diversas entrevistas no município. Ela relata que os ―testemunhos 

históricos se remetem aos Revoltosos (Coluna Prestes)‖ (BELTRÃO, 2002, p. 67). Ou seja, 

revoltosos, para a população de Central na Bahia, eram aqueles que integravam a Coluna Prestes, 

grupo que chegou a passar pela região e marcou profundamente o cotidiano daquela 

comunidade. Sabe-se que a Coluna Prestes passou por Goiás em 1924 e, no ensejo, percorreu 

Serranópolis, tendo Luiz Carlos Prestes se hospedado na fazenda Maria Bárbara, pertencente ao 

já citado Cândido da Costa Lima22.  

 No entanto, acredita-se que o ―Revoltoso‖ citado pelos moradores serranopolinos não 

faz menção aos revoltosos da Coluna Prestes, e sim a um momento histórico daquela 

comunidade, que até o momento, possui muitas lacunas e não é registrado, não com esse 

topônimo, na história dita oficial.    

 Os relatos da comunidade serranopolina ajudam a depreender a memória coletiva dessa 

cidade, os fatos que transpassaram o tempo e chegaram à contemporaneidade, sendo a tal ponto 

significativos que continuaram, mesmo que tenham ganhado alguns contornos e perdido alguns 

dados, como o ―Revoltoso‖ serranopolino.       

 

 

1.2 SERRANÓPOLIS 

                                                                                                                                                                                                    
conector obrigatório pelo qual forma-se qualquer representação humana. Sendo uma re-presentação incontornável, a 
faculdade de simbolização de onde todos os medos, todas as esperanças e seus frutos culturais jorram continuamente 
desde que o homo erectus ficou em pé na face da terra. Neste sentido, o imaginário seria uma categoria mais ampla 
do que aquela utilizada por autores que entendem o conceito a partir da imaginação, apenas como uma representação 
literária ou ficcional da realidade (DURAND, 1999, p. 117). 
 
22 Dados disponíveis em http://www.jatai.not.br/Personalidades/C%E2ndido%20C%20Lima/index.htm. Acesso: 24  
jun. 2011. 
 

http://www.jatai.not.br/Personalidades/C%E2ndido%20C%20Lima/index.htm
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O solo de Serranópolis é predominantemente arenoso, com exceção das áreas próximas 

às chapadas elevadas, onde o solo é originário do basalto. O clima em geral é subúmido e segue 

as características do cerrado, possuindo duas estações bem definidas, a seca, que vai de maio a 

setembro, e a chuvosa, que vai geralmente de dezembro a março. Possui temperatura média de 

20° a 22° C (CASTRO, 1994). A região de Serranópolis se insere no domínio do Planalto 

Setentrional da Bacia Sedimentar Paraná. Possui paisagens dominadas majoritariamente por 

formas de relevo convexo e tabulares (conhecidas como chapadas) (SCHMITZ, 2004; 

BARBOSA, 2002).  

No entanto, antigamente, Serranópolis abrigava extensas florestas de férteis chapadões 

basálticos que sobreviveram até o século XIX, sendo aniquiladas pela monocultura de café e, 

posteriormente, pelas monoculturas de soja e de cana-de-açúcar, restando apenas em alguns 

vales arenosos a flora e fauna nativa. Os espaços da Aldeia Ecológica Guardiões do Cerrado e a 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Pousada das Araras são os locais mais preservados de 

toda a região, onde grandes felinos, vindos do Pantanal pelo corredor ecológico do Rio Corrente, 

que nasce no Parque Nacional das Emas, vêm procriar 23.  

Foi encontrado também nesta região, mais especificamente na Gruta do Diogo24, o mais 

antigo fóssil humano da América do Sul25, bem como restos fossilizados de mamutes e outros 

animais pré-históricos que  conviveram com o ser humano há doze mil anos26.  

Além de possuir alguns dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil 

(SCHMITZ, 2004), Serranópolis possui várias belezas naturais, como o Morro da Bandeira (que 

oferece ao final da sua escalada uma bela vista panorâmica), o Recanto da Saudade (sítio 

particular que possui trilhas e queda d‘água) e o Rio Corrente (que se origina dos rios Formoso e 

Jacuba e abriga dois saltos com grande volume d‘água e forma, em determinada época do ano, 

lindas praias de areia). Entre os hotéis e pousadas de Serranópolis, dois recebem destaque: a 

Aldeia Ecológica Guardiões do Cerrado e a Pousada das Araras. 

                                                             
23 Dados disponíveis em: < http://www.mitoludens.com.br/guardiao/onde.asp>. Acesso: 18 maio 2011. 
 
24 Disponível em: <http://www.webventure.com.br/destinoaventura/go/serranopolis/atracoes/atr/1036> Acesso: 18 
maio 2011.  

25 Homem da Serra do Cafezal. Encontrado no Sítio Arqueológico GO-Ja.01, Diogo Lemes de Lima (Gruta do 
Diogo), em Serranópolis, pelo professor Dr. Altair Sales Barbosa, em 1996, é um dos esqueletos mais antigos da 
América do Sul, tendo sido descoberto na camada estratigráfica que representa a ocupação inicial do abrigo, datada 
em 10.750 anos atrás, bem no limite situado entre os sedimentos do Holoceno e a camada Pleistocênica. Disponível 
em: <http://www2.ucg.br/flash/Memo.html>. Acesso: 2 fev. 2011. 

26 Dados disponíveis em:<http://www.mitoludens.com.br/guardiao/onde.asp>. Acesso: 18 maio 2011.  
 

http://www.mitoludens.com.br/guardiao/onde.asp
http://www.webventure.com.br/destinoaventura/go/serranopolis/atracoes/atr/1036
http://www2.ucg.br/flash/Memo.html
http://www.mitoludens.com.br/guardiao/onde.asp
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A Pousada do Guardião (Figura 3) é um espaço de conservação ambiental que busca 

sustentabilidade em seu funcionamento (Figura 4). Localiza-se a 645m de altitude, entre os rios 

Verde e Corrente, na escarpa de um platô de rochas vulcânicas basálticas, derramadas há 135 

milhões de anos sobre os arenitos  do deserto Botucatu que cobria, durante a época dos 

dinossauros, todo o centro-sul do Brasil. Conserva ainda uma rica flora, onde se destacam 

majestosos exemplares de copaíba, pequi, aroeira, jatobá, angico, sucupira, ipês e caraíba. Possui 

também uma rica fauna, onde chama a atenção a presença de mamíferos como a onça pintada, 

suçuarana, jaguatirica, gato-do-mato, anta, lobo-guará, raposa cinza, tamanduá bandeira, tatu-

canastra, tatu-galinha, irara, lontra, macaco-prego, guariba,  veados, quati, anta, queixada, cateto, 

paca, cotia, cangambá, ouriço-caixeiro. Entre as aves, despertam a atenção as araras, papagaios, 

maritacas, tucanos, gaviões, corujas, emas, seriemas, mutuns, curicacas, urubus-rei, entre vários 

outros pássaros27. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 3— Mapa da Aldeia Ecológica Guardiões do 
Cerrado, 2011. Disponível em: 
<http://www.aldeiaguardiao.com.br/>. Acesso: 18 maio 
2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Dados disponíveis em: < http://www.mitoludens.com.br/guardiao/onde.asp>. Acesso: 18 maio 2011. 

http://www.aldeiaguardiao.com.br/
http://www.mitoludens.com.br/guardiao/onde.asp
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Figura 4— Aldeia Ecológica Guardiões do Cerrado, 2011. Disponível em: <http://www.aldeiaguardiao.com.br/>. 
Acesso: 18 maio 2011. 

 
A Pousada das Araras localiza-se na rodovia GO-184, no KM. 70, Fazenda Pedraria, 

Jardim das Moras28, Serranópolis–Goiás (Figura 5) (BARBOSA, 2009). Adquirida em 1964 pelo 

Sr. Manoel Vieira Braga, que iniciou atividades turísticas na fazenda em 1994 (SOUZA, 2005, 

p.2), a Pousada das Araras foi fundada em, 

 
(...) 1996, numa parceria da Universidade Católica de Goiás com os proprietários da 
Fazenda Pedraria, Ivana de Souza Braga Ramos e Marcos Ramos da Silva, como 
Projeto de Ecoturismo. Recebeu o título de Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) em 24 de dezembro de 1998, através da Portaria nº 173/IBAMA (SOUZA, 
2005, p.2). 
 
 

Ainda em 1998, realizou-se uma parceria entre a Pousada das Araras e a Organização 

Não Governamental (ONG) Fundação Pró-Natureza (FUNATURA), que elaborou um Plano de 

Manejo para a área. Durante a construção de uma passarela de madeira no sítio arqueológico 

GO-Ja-03, no intento de preservar as imagens rupestres do contato direto com os turistas, 

ocorreu um incidente de grande repercussão: o carpinteiro da obra, Primo Perin, decidiu retocar e 

acrescentar algumas imagens ao paredão, somando mais de vinte intervenções, criando um dano 

irreparável ao sítio (BARBOSA, 2009).   
 
 
 

                                                             
28 Dados disponíveis em: <http://www.turistanarede.com.br/pousada_em.php?id=1317>. Acesso 24 maio 2011. 
 

http://www.aldeiaguardiao.com.br/
http://www.turistanarede.com.br/pousada_em.php?id=1317
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Figura 5— entrada da Pousada das Araras. Disponível em:< 
http://www.pousadadasararas.com/pages/fale_conosco.htm> Acesso: 12 abril 2011 

 

A Pousada das Araras possui 175hectares de vegetação, sendo que 50% deste total 

caracteriza-se de uma cobertura arbórea de cerrado denso (BARBOSA, 2009, p. 27). A Reserva 

abriga animais como a arara vermelha, urubu rei, tamanduás, onças e tatus, entre vários outros. 

Possui seis sítios arqueológicos: o sítio GO-Ja.03 (conhecido como ―Gruta das Araras‖), sítio 

GO-Ja.04 (conhecido como ―Gruta do Paredão‖, composto por duas partes, denominadas ―A‖ e 

―B‖
29), sítio GO-Ja.25, sítio GO-Ja.26 (que também possui imagens rupestres e onde foram 

encontrados dois exemplares de pontas-de-flecha), sítio GO-Ja.27 (pequeno abrigo que possui 

várias gravuras distribuídas pelo teto, parede e piso) e sítio GO-Ja.28 (que também possui 

imagens rupestres nas partes mais sólidas do abrigo). Os sítios GO-Ja.28 e GO-Ja.27 só podem 

ser visitados para pesquisas30.   

Entre as áreas de lazer de Serranópolis destaca-se hoje o Armazém de Cultura (Figura 

6), inaugurado no dia vinte de maio de 2010. Este espaço cultural substitui atualmente a praça 

como lugar de encontro e trocas entre os moradores. O Armazém foi construído na década de 

1970 para abrigar uma indústria de secador de grãos que há anos estava abandonada. Foi 

totalmente revitalizado em 2010, abrigando o Museu Serra do Cafezal e a Sala Eliziário 

(auditório para a realização de manifestações artísticas e culturais).  
                                                             
29 Tomo a liberdade de não entrar em detalhes sobre a ―Gruta das araras‖ e a ―Gruta do paredão‖ agora, pois serão 
analisadas em detalhes ainda do transcorrer deste capítulo.  
 
30 Dados disponíveis em: <http://www.pousadadasararas.com/pages/sitio_arqueologico.htm>.  Acesso: 18 maio 
2011. 
 

http://www.pousadadasararas.com/pages/fale_conosco.htm
http://www.pousadadasararas.com/pages/sitio_arqueologico.htm
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Figura 6— Armazém de Cultura. Abriga em suas dependências o Museu Serra do Cafezal. Foto: Pollyanna de 

Oliveira Brito Melo, 2010. 
 

 

O Museu de História Natural Serra do Cafezal foi inaugurado em 1993, por meio de um 

projeto de lei de incentivo à cultura, no intento de preservar as raízes e a história do povo 

serranopolino. Mas foi apenas com a obtenção do Armazém de Cultura que o Museu recebeu 

espaço apropriado para exposições e visitação 31.  

Entre as Fazendas da região destacam-se a Fazenda 3 Cachoeiras, a Fazenda Pastinho 

(onde se localiza a Gruta e a Cachoeira do Mel) (Figura 7), o Sítio Recanto da Saudade  (que dá 

acesso a uma queda-d'água com 37 m de largura e 19 m de altura, circunscrito na GO-184, Km 

30) (Figura 8), Fazenda Casa Branca (localizada na GO-184, Km 17, que abriga o Sítio 

Arqueológico Diogo Lemes de Lima) (Figuras 9 e 10). Outro ponto turístico do município é o 

Rio Corrente, formado pelos rios Formoso e Jacuba, o qual possui dois saltos com grande 

volume de água, intensa beleza cênica e praias de areia branca32 (Figura 11).  

                                                             
31 Dados disponíveis em: < http://ondequando.com/local/4109/Museu-de-Hist%C3%B3ria-Natural-da-Serra-do-
Cafezal-(Mhnsc)?year=2011&month=1&day=13> e em:  
<http://www.centroeste.com.br/noti/layout/mostra_noticia.asp?Id_Noti=28604>.  Acesso: 24 maio 2011. 
 
32Dados disponíveis em 
 <http://www.ecobooking.info/destinoCidade.php?pais_id=Brasil&estadoid=go&cidadenome=Serran%F3 e 
<http://siteantigo.chapceu.com.br/JornalDaTarde_15-set-2003.htmpolis>. Acesso: 24 maio 2011. 
 

http://ondequando.com/local/4109/Museu-de-Hist%C3%B3ria-Natural-da-Serra-do-Cafezal-(Mhnsc)?year=2011&month=1&day=13
http://ondequando.com/local/4109/Museu-de-Hist%C3%B3ria-Natural-da-Serra-do-Cafezal-(Mhnsc)?year=2011&month=1&day=13
http://www.ecobooking.info/destinoCidade.php?pais_id=Brasil&estadoid=go&cidadenome=Serran%F3%20e%20%3chttp://siteantigo.chapceu.com.br/JornalDaTarde_15-set-2003.htmpolis
http://www.ecobooking.info/destinoCidade.php?pais_id=Brasil&estadoid=go&cidadenome=Serran%F3%20e%20%3chttp://siteantigo.chapceu.com.br/JornalDaTarde_15-set-2003.htmpolis
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Figura 7— Gruta do Mel. Foto: José  
Dias Carvalhaes, 2010. Disponível 
em:<http://www.riobrasil.net/cidades
/fotoscidadelist.php?showmaster=1&

idcidade=Serranopolis%20-20go>. 
Acesso: 20 maio 2011. 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8— imagem da queda 
d‘água do Sítio Recanto da 
Saudade. Foto: José Dias 
Carvalhaes, 2010. Disponível em: 
<http://www.riobrasil.net/cidades/
fotoscidadelist.php?showmaster=1

&idcidade=Serranopolis%20-
%20go>. Acesso: 18 maio 2011. 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 9— Escavação 
realizada no sítio GO-Ja.01, 
Gruta do Diogo, Serranópolis. 
Foto: Weimer Carvalho, 1996. 
Disponível em: < 
http://danielaortega9.blogspot.c
om/2010_10_01_archive.html.

>. Acesso: 15 maio 2011.  
  
 
 
 
 
 

http://www.riobrasil.net/cidades/fotoscidadelist.php?showmaster=1&idcidade=Serranopolis%20-20go
http://www.riobrasil.net/cidades/fotoscidadelist.php?showmaster=1&idcidade=Serranopolis%20-20go
http://www.riobrasil.net/cidades/fotoscidadelist.php?showmaster=1&idcidade=Serranopolis%20-20go
http://www.riobrasil.net/cidades/fotoscidadelist.php?showmaster=1&idcidade=Serranopolis%20-20go
http://www.riobrasil.net/cidades/fotoscidadelist.php?showmaster=1&idcidade=Serranopolis%20-%20go
http://www.riobrasil.net/cidades/fotoscidadelist.php?showmaster=1&idcidade=Serranopolis%20-%20go
http://www.riobrasil.net/cidades/fotoscidadelist.php?showmaster=1&idcidade=Serranopolis%20-%20go
http://www.riobrasil.net/cidades/fotoscidadelist.php?showmaster=1&idcidade=Serranopolis%20-%20go
http://www.riobrasil.net/cidades/fotoscidadelist.php?showmaster=1&idcidade=Serranopolis%20-%20go
http://danielaortega9.blogspot.com/2010_10_01_archive.html.%3e.%20Acesso:%2015%20maio%202011.
http://danielaortega9.blogspot.com/2010_10_01_archive.html.%3e.%20Acesso:%2015%20maio%202011.
http://danielaortega9.blogspot.com/2010_10_01_archive.html.%3e.%20Acesso:%2015%20maio%202011.
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Figura 10— Salto 2 do Rio 
Corrente.  A cachoeira localiza-
se a 22 km de Serranópolis, pela 
GO-184. Não possui 
infraestrutura e a visitação é 
regulamentada com guias. 
Disponível em: < 
www.agroecologica.tur.br > 
Acesso: 18 maio 2011. 

  

  

 

 A ACOTES (Associação de Condutores de Turismo de Serranópolis33) é outro fator de 

destaque no município. Além de representar uma fonte de renda para os moradores, os conduz a 

conhecerem e aprenderem sobre as belezas naturais, culturais e históricas do município. O Sr. 

Domingos Rodrigues de Oliveira, condutor da associação, é um desses exemplos.  ―Dentro das 

pedreiras não fica nem quente nem frio, o clima é bom, todo mundo percebe, eu sempre levo 

turistas lá‖ (OLIVEIRA, 2010, depoimento). 

 Sobre o projeto educacional da cidade e o modo como a Secretaria de Educação do 

município trabalha o patrimônio artístico e cultural, a professora de arte e coordenadora da 

escola municipal Juscelino Kubitschek (JK), Nilmar Franco, acrescenta: 

 
As escolas, tanto municipais, quanto estaduais, no quarto ano, trabalham a história da 
cidade, esse tema já virou conteúdo, a história do município, a questão arqueológica. 
Estudamos a gruta do Diogo, a Pousada das Araras, alunos são levados a conhecer as 
trilhas, as grutas, após a parte teórica nós levamos os alunos. Esse trabalho já é 
realizado há muitos anos... Eu levei muitas vezes, a gente estuda isso mesmo, no quarto 
ano eles têm aula de Geografia e História de Serranópolis, então a gente estuda desde os 
onze mil anos atrás, o que aconteceu... A gente estuda bem aprofundado. [...] Eu levava 
as crianças, eles observavam os desenhos, as trilhas, sempre tem alguém que vai que 
explica direitinho. Tem uma repercussão muito grande, eles querem desenhar tudo, 
mostrar pros pais. [...] Cada professor tem seu estilo, alguns cuidam mais da parte 
cultural, resgatam o folclore, outros mais voltados à história de antigamente. Isso está 
dentro do nosso conteúdo (FRANCO, 2010, depoimento). 

 

 Serranópolis possui atualmente seis escolas municipais, sendo duas urbanas (Juscelino 

Kubitschek e Emídia Honória), e quatro rurais (Elias Alves de Assis, Francisco Rates Rodrigues, 

                                                             
33 Sediada na Rua Esperidião, quadra 114, lote 8,  Setor Rodoviário. Dados disponíveis em: 
<http://www.serranopolis-goias.blogspot.com/> Acesso: 24 maio 2011. 
 

http://www.serranopolis-goias.blogspot.com/
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Boa Esperança e Ponte de Pedra), um colégio estadual (Dom Abel) e uma escola particular 

(Construindo o saber) 34.  

 Conhecer a Serranópolis contemporânea ajuda a desvendar alguns questionamentos 

importantes desse trabalho: por que, diferentemente da maioria das regiões, Serranópolis não foi 

ocupada apenas em  momentos episódicos dentro da história, mas tem sido habitada  

continuamente? Que motivos levam esse município a continuar sendo povoado após milhares de 

anos?  

 Como foi elucidado, Serranópolis é uma região em que ainda encontramos muitas 

fontes de água, solo fértil para agricultura, além da fauna e da flora do Cerrado, bioma de frutos 

ricos nutricionalmente e que possui grande quantidade e variedade de animais de pequeno e 

médio porte, característica importante dentro do contexto de uma caçada.  

 Outro fator prepoderante é a geologia da região, sua formação rochosa, ―os extensos 

paredões de arenito-quartzítica, em forma de escarpas alcantiladas. [Os abrigos] geralmente são 

abertos, largos e pouco profundos, o que permite um aproveitamento integral‖ (SCHMITZ, 

1984, p. 13). As grutas do município ofereciam uma casa a esses grupos pré-históricos, um 

abrigo contra o vento, o frio e os perigos da noite, sendo ao mesmo tempo claros, tendo em vista 

que não eram profundos (como a maioria dos abrigos), permitindo entrada de luz solar, o que 

auxiliou na produção das pinturas e gravuras. 

 A formação rochosa da região ainda permitiu a realização dos grafismos (picoteamento 

sobre rocha) que não foram realizados em qualquer lugar, mas sim em pequenas manchas de 

arenito mole no meio do quartzito (SCHMITZ, 1997), lugar onde seria mais fácil perfurar a 

rocha. 

 Conclui-se que a formação geológica de Serranópolis foi importante não só para a 

ocupação e permanência humana, mas também na realização da arte rupestre nos sítios. A 

matéria prima necessária, óxido de ferro, de alumínio e outros componentes, estava presente na 

região, a formação das grutas permitia a entrada de luz e o tipo de rocha (arenito mole) favorecia 

a elaboração dos grafismos.     

 É possível depreender que a população atual de Serranópolis apropria-se e ressignifica 

estas características da região, especialmente seu relevo. As serras que envolvem o município 

estão presentes no antigo nome da cidade, Serra do Cafezal, e no atual nome do município, 

Serranópolis. Tornou-se símbolo da bandeira (Figura 11) e está presente também no coro do 

                                                             
34 Dados de 2010. Disponível em: <http://www.vilaboadegoias.com.br/HOTEIS-POUSADAS-EM-
GOIAS/serranopolis-hoteis-e-pousadas-pensoes-hotel-fazenda-camping-em-serranopolis-goias.htm>. Acesso: 18 
maio 2011 

http://www.vilaboadegoias.com.br/HOTEIS-POUSADAS-EM-GOIAS/serranopolis-hoteis-e-pousadas-pensoes-hotel-fazenda-camping-em-serranopolis-goias.htm
http://www.vilaboadegoias.com.br/HOTEIS-POUSADAS-EM-GOIAS/serranopolis-hoteis-e-pousadas-pensoes-hotel-fazenda-camping-em-serranopolis-goias.htm
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município: ―Serranópolis, Serra do Cafezal; Serranópolis és para mim sem rival‖35. A 

característica também é ressaltada em diversos panfletos, guias, logomarcas e sites turísticos da 

região (Figuras 12 e 13).   
 

 
 
 

Figura 11— Bandeira de Serranópolis. Disponíveis 
em: 

<http://www.camaradeserranopolis.go.gov.br/pages/h
istoria.htm>. Acesso: 20 jan. 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12— Logomarca da Câmara Municipal de Serranópolis. Disponível em: 
<http://www.camaradeserranopolis.go.gov.br/pages/historia.htm>. Acesso: 20 jan. 2012. 

                                                                                  

 
Figura 13— Logomarca da Associação de Condutores de Turismo de Serranópolis. Disponível em: 

<http://www.serranopolis-goias.blogspot.com/>. Acesso: 8 fev. 2012. 
 
 
 
 

                                                             
35 Coro do hino do município de Serranópolis-GO. Autora do hino: Feliciana Nascimento de Oliveira. Disponível 
em: <http://www.camaradeserranopolis.go.gov.br/pages/institucional_hinos.htm>. Acesso: 9 fev. 2012.   

http://www.camaradeserranopolis.go.gov.br/pages/historia.htm
http://www.camaradeserranopolis.go.gov.br/pages/historia.htm
http://www.camaradeserranopolis.go.gov.br/pages/historia.htm
http://www.camaradeserranopolis.go.gov.br/pages/historia.htm
http://www.serranopolis-goias.blogspot.com/
http://www.camaradeserranopolis.go.gov.br/pages/institucional_hinos.htm
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CAPÍTULO 2 

A ARTE RUPESTRE 
[O contexto dos sítios arqueológicos GO-Ja.03 e GO-Ja.04]  
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2.1 O CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DE SERRANÓPOLIS 

 

 Neste segundo capítulo apresento o que vem a ser arte rupestre e alguns conceitos e 

termos arqueológicos necessários à boa compreensão do contexto arqueológico de Serranópolis. 

Não é intenção desta pesquisa tornar-se um estudo arqueológico propriamente dito. No entanto, 

para que se possa compreender a relação entre os moradores de Serranópolis e as imagens 

rupestres da Pousada das Araras, objetivo central desta pesquisa, faz-se necessário elucidar — ou 

ao menos ambientar-se — a alguns termos, conceitos e convenções arqueológicas, bem como o 

contexto dos sítios arqueológicos GO-Ja.03 e GO-Ja.04, destacados entre os demais sítios 

arqueológicos da Pousada das Araras por possuírem grande quantidade de imagens rupestres e, 

talvez justamente por isso, serem os mais visitados da Reserva.   

 Mas, afinal, o que é arte rupestre? Segundo o arqueólogo Pedro Ignácio Schmitz, 

conceitua-se como arte rupestre toda expressão gráfica, gravura ou pintura que utilize como 

suporte uma superfície rochosa, independentemente de sua qualidade e dimensões. São exemplos 

paredes de abrigos, de grutas ou de penhascos, rochas isoladas ou agrupadas em campo aberto. 

Ou seja, arte rupestre é o acervo de pinturas e gravuras realizadas pelo homem pré-histórico, que 

utilizam como suporte, ou fundo, as rochas (SCHMITZ, 1984). 

Dentro do estudo da arte rupestre, costuma-se utilizar algumas terminologias e 

categorias no intuito de organizar e agrupar dados. Entre elas, o conceito de tradição, uma 

classificação que se fundamenta pela temática representada no espaço arqueológico, se 

naturalista, esquemática ou abstrata (ETCHEVARNE, 2007, p. 26). 

As imagens rupestres ainda dividem-se em geometrizantes e naturalistas. As imagens 

geometrizantes são aquelas que não possuem uma identificação clara para nós, não fazem 

referência a representações do nosso cotidiano, possuindo um teor abstrato (Figura 14). Já as 

imagens naturalistas são aquelas que simbolizam objetos, animais (zoomorfas, que reproduzem 

ou assemelham-se a um animal) e seres humanos (antropomorfas, ou seja, que lembram a 

imagem de um ser humano) podendo ser muitas vezes tão estilizadas, rudimentares e 

incompletas que só permitem classificações generalizadas (Figura 15) 36(SCHMITZ, 1997).   

 

                                                             
36 No anexo B deste trabalho encontram-se tabelas com as imagens rupestres completas (naturalistas e 
geometrizantes), além dos grafismos dos sítios arqueológicos de Serranópolis. Extraídas do livro: ―Serranópolis II, 
as pinturas e gravuras dos abrigos‖ de 1997 do arqueólogo Pedro Ignácio Schmitz.     
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Figuras 14 e 15— imagens rupestres geometrizantes em tons de vermelho e imagem rupestre naturalista em 

vermelho, representação de lagarto.  Sítio arqueológico GO.Ja.03. Fotos: Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 2010.     
 
 

Os abrigos rochosos de Serranópolis encontram-se distribuídos pela área que abrange 

desde a parte alta da chapada, onde nascem os córregos que afluem para o rio Verde, até as duas 

margens deste rio (SCHMITZ, 1989). Este patrimônio arqueológico foi descoberto pelo meio 

acadêmico em 1975, através da ação do Sr. Binômino da Costa Lima37, mais conhecido como 

seu Meco, que 

 
(...) indicou à equipe do Programa Arqueológico de Goiás a existência de numerosos 
abrigos no vale do rio Verde, afluente do rio Paranaíba, por sua vez formador do rio 
Paraná. Dos estudos de campo e laboratório resultaram uma grande quantidade de 
informações e/ou dados arqueológicos (SCHMITZ, 2004 apud SOUZA, 2005, p.17). 
 
 

  
A pesquisadora Letícia Aguiar Cesar (2003) relata os detalhes da descoberta destes 

sítios arqueológicos e da importância de Binômino da Costa Lima neste processo. Durante a 

década de 70 os arqueólogos Pedro Ignácio Schmitz e Altair Sales Barbosa, coordenadores das 

pesquisas arqueológicas na região central do Brasil38, objetivavam levantar e catalogar sítios 

arqueológicos no estado de Goiás. Após uma longa jornada sem resultados expressivos passando 

                                                             
37 Binômino da Costa Lima, mais conhecido como ―Seu Meco‖, é um homem dotado de saberes relacionados à 
cultura, ao ambiente e à conservação do Cerrado. Sua vivência no sudoeste goiano como fazendeiro, pesquisador, 
artista, educador e guardião o tornaram um referencial para todo aquele que busca uma visão transdisciplinar do 
ambiente e soluções práticas e bem fundamentadas para a conservação do Cerrado. In: A transdisciplinaridade em 
Binômino da Costa Lima, Seu Meco: saberes para o desenvolvimento sustentável no cerrado (CESAR, 2003, 
p. 2) 
 
38 Do Programa de Pesquisas Arqueológicas do Conselho Nacional de Pesquisas – CNPq - uma colaboração da 
Universidade Católica de Goiás e do Instituto Anchietano de Pesquisas - RS. 
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pelo rio das Almas (centro), em 1973, e pelo Araguaia (sul) em 1974, Seu Meco, que vinha 

acompanhando o trajeto dos cientistas através do Jornal do Estado (que divulgava informações 

sobre a expedição a cada três meses), ao saber que os arqueólogos desviariam a rota, que em 

1975 deveria passar pelo sudoeste, onde, de certo modo, ele os aguardava, resolveu escrever uma 

carta desesperada à expedição. Seu Meco os avisou sobre a presença de significativos sítios 

arqueológicos naquela região, preferindo alterar os dados, alegando que ali existiam quarenta 

sítios arqueológicos, ao invés dos quatrocentos sítios detectados por ele, com receio de que os 

pesquisadores não acreditassem em sua palavra (CESAR, 2003).   
 

O dia chegou e Seu Meco, ao recebê-lo, oferece uma sessão de 100 slides para o 
pesquisador, o que levou Altair a ficar ainda mais desconfiado, afinal projetor de slides 
naquela época era difícil até na universidade: ―um caipirão do interior com projetor de 
slides?!? Esse cara tá mentindo!‖ - pensou. Mas bastou umas dez imagens para Altair 
ficar perplexo, e logo Seu Meco revelou sua descoberta: ―ainda tem mais quatrocentos, 
se quiser eu vou te mostrando (os slides)!‖. Altair respondeu subitamente, sem nem 
perceber que já era noite: ―não, vamos agora!!!‖.  
Foi assim que mais de 400 sítios arqueológicos foram apresentados aos pesquisadores e 
órgãos governamentais. Seu Meco já havia tentado falar da presença destes sítios para 
outros pesquisadores do museu paulista e nacional, mas nenhum deles tão pouco creram 
e diziam não ter tempo! (CESAR, 2003, p.65). 
 
 

O arqueólogo Pedro Ignácio Schmitz acrescenta sobre a importância e a alegria da 

descoberta desta região arqueológica: 

 
Foi desse jeito que essa área riquíssima caiu para nós (...). Serranópolis foi um céu que 
caiu em cima de nós. (...) Foi uma coisa fantástica, nós estávamos sempre sonhando que 
iríamos encontrar gruta com pinturas, com resto de alimento e aquilo era puro sonho, 
até um pesadelo e, de repente a gente chega naquelas grutas imensas pintadas, gravadas 
com restos de milho, amendoim, algodão pelo chão.   
Foi uma coisa assim, realmente fora do normal e tudo isso assim pela mão do 
Binômino. É a melhor área que nós temos até hoje. São 37 anos de pesquisa em 
arqueologia e não conheço nenhuma área melhor. É a melhor área brasileira para você 
estudar toda a evolução da cultura, da tecnologia, é denso como em nenhum outro lugar. 
Em Minas existem muitas grutas pintadas, até mais bonitas existem no Piauí, mas numa 
densidade como em Serranópolis onde tem 40 e 30km de extensão e com o material 
conservado eu não conheço até hoje nenhum lugar que possa ser comparado a isso tudo. 
E assim... De repente... Por sorte! (SCHMITZ apud CESAR, 2003, p.65 e 66). 
 
 

 Dos quatrocentos sítios arqueológicos declarados pelo Seu Binômino da Costa, apenas 

quarenta até hoje foram catalogados, estando os outros à deriva, sendo aos poucos destruídos, 

como declara, ainda, seu Meco: 

 
(...) já foi estudado 40 daqueles 400 que eu conheci (...) Mas tem um local desses que 
era dos mais bonitos que tinha e nunca foi pesquisador e ele já foi destruído. Era um 
morro dentro de um mato num bloco de arenito da Aquidauana [formação geológica]... 
Ele estava dentro da mata e, por isso, se preservava. Mas aí derrubaram o mato... aí o 
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vento, sol e chuva lá em cima e ele decompôs... (...) filmamos em Super 8... tinha mais 
de 500 petroglífos (ou alto relevo, que são desenhos feitos na rocha de fácil perfuração 
onde ao fazer seu contorno a parte de dentro fica mais alta) onde tinha coisas incríveis. 
E nem existe mais esse troço... é hoje um montão de areia (Seu Meco apud CESAR, 
2003, p. 67).  

 

A área arqueológica de Serranópolis possui 1.159 imagens pintadas, distribuídas em 

quatorze dos 26 abrigos estudados. Destas 1.159 imagens, 30% são naturalistas, incluindo 

antropomorfos e zoomorfos (Figura 16), e cerca de 70% são geométricas, normalmente 

localizadas nas áreas mais altas da parede. Já as gravuras, somam um total de 4.009 (Figura 17), 

distribuídas em doze dos 26 abrigos estudados (SCHMITZ, 1997).   

 

 
 

 
 
 
Figura 16— Imagem rupestre do sítio 
arqueológico GO-Ja.03. Motivo naturalista 
em tons de vermelho. Representação de 
quadrúpede cheio, provavelmente um veado 
visto de perfil. Foto: YEPO, 2008  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 17— Gravuras rupestres, em 
detalhe, quatro linhas retas que convergem 
para um mesmo ponto, representação de 
pisada de ave. Sítio arqueológico GO-Ja.13 
Foto: YEPO, 2008  

 
 

 

 

 

 

Os pigmentos não possuem muita variação de cor. São predominantemente vermelhos, 

tendo como matéria-prima o óxido de ferro, encontrado facilmente na região, além de amarelo, 
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pigmento que teve como matéria-prima o óxido de alumínio. Há também poucas figuras em 

branco e preto. As colorações provavelmente foram associadas à gordura animal para obtenção 

de uma fixação duradoura e resultado aprazível (SCHMITZ, 1997e LIMA, 2001).  

A técnica empregada para realização das pinturas é o uso de tinta líquida aplicada com 

um ―pincel‖ ou dedo e o pigmento seco riscado sobre rocha. As figuras possuem, 

predominantemente, de 15 a 30 cm, mas há pinturas com poucos centímetros e outras que 

chegam a um metro (SCHMITZ, 1984).  

Através do resgate da cultura material destes sítios é possível inferir que esses espaços 

foram ocupados por distintas populações no transcorrer do tempo: por grupos humanos da fase 

Paranaíba (tradição Itaparica), período em que predominou a caça generalizada, de 11.000 a 

8.500 anos atrás, passando gradativamente para a fase Serranópolis (tradição Serranópolis), fase 

marcada pela presença de grupos humanos de caçadores e coletores de moluscos terrestres de 

8.500 anos a aproximadamente 6.500 anos atrás, período que demonstra ocupação mais intensa. 

A fase Serranópolis caracteriza-se pela presença de restos alimentares provenientes da coleta de 

moluscos, principalmente terrestres, e da caça generalizada. Constata-se, ainda, nesta fase, a 

presença de uma indústria lítica, cujos objetos apresentam um acabamento menos elaborado e a 

ausência de artefatos laminares (MARTINS, 2010).  

Os sítios ainda apresentam outros testemunhos arqueológicos referentes às fases pré-

históricas Paranaíba e Serranópolis: os restos alimentares de mamíferos de pequeno e médio 

porte e répteis terrestres como lagartos e serpentes, e aquáticos, como cágado e jacaré, são os 

mais freqüentes. Os resquícios dos mamíferos indicam, pela sua riqueza, o uso de diferentes 

estratégias para a captura desses animais, destacando-se provavelmente o uso de armadilhas.  Há 

também testemunho de aves no local, apesar de ser em pequena quantidade, à exceção de ovos 

de emas, que foram intensamente registrados. Já os moluscos foram encontrados juntamente com 

os testemunhos faunísticos (SCHMITZ, 1989 e 2004).  

As escavações realizadas no local ainda permitem inferir que as populações humanas 

de caçadores-coletores tinham na região uma oferta grande e variada de fontes alimentares, 

demonstrando uma preferência pela captura de tatus, veados, roedores e lagartos, isso nas fases 

Paranaíba e Serranópolis, preferência que mudou ao longo do tempo, demonstrando, nas fases 

mais recentes, a introdução de vegetais silvestres e cultivados e uma diminuição nos restos 

animais (MARTINS, 2010).    

Nas camadas antropogênicas mais recentes foram encontrados testemunhos de 

populações de horticultores, que foram inseridos na fase Jataí. Referentes a esse período foram 

encontrados vestígios de plantas cultivadas, como milho, amendoim (utilizado tanto para a 
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alimentação como para a extração de óleos a partir de sua semente), algodão, algumas 

leguminosas e a presença de vários frutos provenientes de mata galeria e do Cerrado. Foram 

encontrados ainda, nesta fase, restos esqueletais, principalmente de indivíduos jovens, 

depositados na posição fletida, os quais possuíam contas vegetais. Foram encontrados também, 

nos sítios da fase Jataí, exemplares de cerâmica utilitária, escura, pequena e pouco abundante 

(SCHMITZ, 1989 e 2004).   

Em alguns abrigos rochosos encontraram-se, nas camadas superficiais, alguns 

testemunhos da tradição Tupiguarani, tradição mais recente que pressupõe ocupações rápidas, a 

exemplo de acampamentos. Esse fato sugere a possibilidade de que estes humanos tenham 

entrado em contato com as primeiras expedições de colonizadores que adentraram a região da 

atual Serranópolis (SCHMITZ, 2004). As imagens rupestres de Serranópolis não se inserem em 

nenhuma tradição artística já definida no território brasileiro, por possuírem características 

próprias, dando origem a um novo estilo nomeado de Serranópolis (SCHMITZ, 1997). 

A maneira como essas pinturas rupestres foram executadas, algumas em lugares 

inacessíveis, seja pela altura da imagem, seja pela própria adversidade do local, suscita muitas 

dúvidas entre os arqueólogos, faltando, no entanto, trabalhos sobre a temática. O professor 

Luydy Fernandes (2010), da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, elucida o assunto ao 

apresentar as possíveis formas de acessar os tetos e paredes altas no período pré-colonial, 

 
Supomos serem as formas de acessar os tetos e paredes altas: por meio da vegetação, 
galhos ou raízes de árvores que costumam haver nos abrigos. Especialmente as 
gameleiras, que têm raízes muito extensas e que costumam se desenvolver nos 
paredões.  Por meio de longas varas, que podem ser dotadas de entalhes na forma de 
degraus ou mesmo como escadas. Por meio de andaimes construídos com madeiras, 
muito similares aos que temos na atualidade. Essa forma seria essencial para o caso de 
tetos altos, muito afastados das paredes. Por fim, ainda existe a possibilidade de o 
acesso ter sido feito de cima para baixo, com o uso de cordas (FERNANDES, 
comunicação pessoal, 2010)  
 
 

O espaço arqueológico de Serranópolis possui algumas singularidades, entre elas, o fato 

de que este ambiente foi ocupado sistematicamente, abrigando pelo menos 550 gerações 

humanas, sendo inicialmente cerca de 450 gerações de caçadores e depois de agricultores, vindos 

do norte, leste e sul, formando ali suas aldeias. À região chegaram bandeirantes paulistas em 

busca de ouro, pedras preciosas e mão-de-obra indígena, dizimando as aldeias desses povos por 

doze gerações (SCHMITZ, 1984). 

Serranópolis foi habitada continuamente, não por um motivo aleatório, mas por ser um 

local de solo fértil, de cerrado denso, fornecendo uma grande quantidade de animais, frutos e 
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água, além da matéria-prima necessária para a fabricação de utensílios, de uma boa pedra, no 

caso o quartzito, para a produção de instrumentos líticos (SCHMITZ, 1984).  

 

2.2 SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS GO-JA.03 E GO-JA.04  

 

O sítio arqueológico GO-Ja.03 é o mais pintado da região, sendo também conhecido 

como ―Gruta das Araras‖ (Figura 18), contendo 191 pinturas naturalistas, 263 figuras 

geométricas e 158 não identificadas. A maioria das imagens encontra-se em paredes acessíveis 

ao chão e algumas se acham em certas alturas que supõem o uso de andaimes ou suportes 

semelhantes, como galhos de árvores, para a sua criação. Este sítio, que se localiza dentro dos 

domínios da Pousada das Araras, é um abrigo muito aberto, possui oitenta metros de extensão e 

sua profundidade varia entre seis a quatorze metros. É formado por camadas de arenito e, em 

alguns pontos, é extremamente silicificado, proporcionando, com isto, excelente matéria-prima 

para a produção de artefatos (SCHMITZ, 1997). 

 

 
Figura 18— Gruta das Araras, sítio arqueológico GO-Ja.03. Serranópolis–GO. Pousada das Araras 39.  

                                                             
39 Imagem retirada da dissertação O desgaste da pintura rupestre e dos abrigos sob rocha na reserva particular 
do patrimônio natural (RPPN) Pousada das Araras em Serranópolis – Goiás: Condicionantes Naturais 
(SOUZA, 2005). 
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 Entre as imagens geometrizantes deste sítio encontram-se linhas retas e curvas 

justapostas, ou que se cruzam ou encontram, figuras formadas por pontos, retângulos, triângulos, 

losangos e elipses (Figura 19). ―São figuras em vermelho (54%), amarelo (39%), combinação de 

vermelho e amarelo (6%) e preto (1%)‖ (SCHMITZ, 1997, p. 43).  

Entre as imagens naturalistas da Gruta das Araras há referências a animais que 

provavelmente faziam parte do cotidiano desses grupos humanos, como lagartos, tatus, 

tartarugas, macacos, emas, seriemas, araras, papagaios, entre outras aves (Figura 20). As figuras 

são geralmente cheias (91%), em pontos, linhas, ou pontos e linhas (SCHMITZ, 1984 e 1997).  

 
Entre os motivos naturalistas percebem-se quadrúpedes, répteis, peixes, aves de vários 
tamanhos e espécies, figuras humanas e pisadas humanas e de aves. São figuras em 
vermelho (67%), amarelo (27%), ou combinação das duas (5%), além de raras figuras 
em branco (1%) (SCHMITZ, 1997, p. 43). 
 

 

 
 

 
 

Figuras 19 e 20— Imagens rupestres do sítio arqueológico GO-Ja.03. Motivos geometrizantes (círculos 
concêntricos em tons de vermelho e preto) e motivos naturalistas (quadrúpedes, aves, pisadas de aves e figura 

humana, entre outras) e geométricos. Em detalhe, quadrúpede representado por linhas, visto de cima. Serranópolis–
GO. Fotos: Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 2010. 

 

 

Há diversas representações de aves neste sítio arqueológico, não sendo possível afirmar 

se essa variedade de modelos é resultado da intenção de registrar diversas espécies ou se é 

consequência de diferentes procedimentos estilísticos. Mas comprova-se certa tendência à 
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repetição: a mesma forma, no mesmo espaço, sugerindo a impressão de cópias ou imitações 

(Figuras 21, 22 e 23) (SCHMITZ, 1997).   

 

 
Figura 21, 22 e 23— Imagens rupestres do sítio arqueológico GO-Ja.03, motivos naturalistas (representações de 

aves, possivelmente de araras), realizadas em tons de vermelho e ocre. Serranópolis–GO. Foto: YEPO, 2008. 
 

 

Os antropomorfos, representações de seres humanos, são raros e não seguem nenhum 

padrão estilístico. A maioria destas imagens é estilizada a tal ponto que é difícil afirmar se 

realmente se trata de um antropoformo ao invés de um zoomorfo, representação pictórica de um 

animal. São imagens geralmente feitas em vermelho, isoladas e que representam o ser humano 

de frente ou a sua pegada (Figura 24) (SCHMITZ, 1997).  

 

 
 

Figura 24— Imagem rupestre, motivo naturalista (pisada antropomorfa em tons de vermelho). Serranópolis–GO. 
Foto: Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 2010 

 

No sítio arqueológico GO-Ja.03, os petroglifos totalizam 47 figuras, em locais onde o 

arenito não é tão rígido e possibilitou essas incisões, que estão distribuídas pelo abrigo. As 

imagens mais comuns são: linhas retas justapostas, pisadas de aves, formas elípticas, triângulos e 



 
 

57 
 

pisadas antropomorfas. A técnica empregada para a execução destas imagens é a fricção para as 

figuras lineares e o picoteamento para as imagens cheias.   

Outro fator que chama a atenção neste sítio arqueológico é o número de sobreposições 

de imagens, sendo que 33% das figuras possuem sobreposição (uma figura pintada por cima de 

outra pré-existente) e que serve para que possamos entender o aconteceu nessa área. Nesta gruta 

em especial, em 45% dos casos as figuras naturalistas estão sob outras imagens (Figura 25) 

(SCHMITZ, 1997). Estas sobreposições foram analisadas através de um recurso estatístico 

(SILVA, 1992), e foi possível inferir que a hipótese mais provável é de que essas sobreposições 

de imagens foram realizadas ao longo do tempo como resposta a uma mudança de estilo, 

caracterizada pelo aumento de imagens de motivo naturalista em detrimento das geometrizantes 

(Idem).  

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 25— Imagens rupestres em tons de vermelho 
e ocre, com grande quantidade de sobreposições, 
motivos naturalistas (zoomorfas: aves, mamíferos, 
répteis entre outros; antropomorfas: pegadas e 
representação de um ser humano, em destaque) e 
imagens geometrizantes. Serranópolis–GO. Foto: 
Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 2010. 
 

 
 

 

 

 

 

 

A ocupação contínua de Serranópolis representa uma raridade. Em geral, as populações 

pré-históricas praticavam o nomadismo: permaneciam em uma área durante determinado tempo, 

retirando-se para novos espaços à procura de alimentação, água, ou por outros motivos afins. 

Essa singularidade reflete-se na arte rupestre da região, justamente nas sobreposições de imagens 

que formam um painel híbrido: imagens recentes, de dois mil anos atrás, sobre outras de onze 

mil anos atrás, por exemplo. Tal fato revela os diferentes estilos dos vários coletivos que 

passaram por aquelas grutas, formando uma verdadeira bricolagem, e neste caso, mostrando que 
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os motivos naturalistas, com o passar do tempo, foram sendo preteridos em lugar dos motivos 

geometrizantes.        

O sítio arqueológico GO-Ja.04 (Figura 26), também conhecido como Gruta do 

Paredão, é composto por duas partes: o abrigo A (formado por uma pequena aba de pouco 

espaço que contém poucas gravuras) e o abrigo B (este possui mais de cem metros de extensão,  

vinte metros de profundidade e grande quantidade de gravuras e pinturas).  

É o maior de todos os sítios de Serranópolis, tendo sido, no entanto, pouco habitado. 

Um dos fatores se deve provavelmente ao fato de o sol não incidir diretamente sobre o abrigo, 

tornando-o, consequentemente, frio. Outro fator, provavelmente, foi a ausência de nascentes de 

água nas imediações do sítio arqueológico, sendo que os recursos aquíferos mais próximos 

localizavam-se no córrego Grotão, afastado uns quinhentos metros, e nas nascentes do sítio GO-

Ja.03, distantes algumas centenas de metros (SCHMITZ, 1997).  

 

 
Figura 26— Gruta do Paredão, sítio arqueológico GO-Ja.04. Pousada das Araras. Serranópolis-GO. Foto: SOUZA, 

2005. 
 

 O sítio possui um total de 41 figuras (Figura 27) e, destas, apenas cinco são naturalistas 

(Figura 28). A Gruta do Paredão ainda abriga petroglifos, que totalizam 181 figuras, em motivos 

que variam de linhas retas e curvas justapostas a pisadas de aves. Das pinturas, 96% são 

vermelhas, 4% amarelas e, deste total, 86% têm menos de 30 cm de comprimento e largura 

(SCHMITZ, 1997).     
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Figuras 27 e 28— Imagens rupestres em tons de ocre: sítio arqueológico GO-Ja.04. Na primeira figura: motivos 

naturalistas (representação de vegetais) e geometrizantes; na segunda figura: motivos naturalistas (representações de 
aves, possivelmente de emas) e geometrizantes. Serranópolis–GO. Foto: YEPO, 2008. 

  
 

 Um fator de preocupação são os processos intempéricos pelos quais as imagens 

rupestres da Pousada das Araras estão passando. Tais processos estão sendo motivados por 

fatores físicos, químicos, biológicos e antrópicos, e devem ser analisados conjuntamente no 

intuito de sanar, ou ao menos minimizar, os fatores de desgaste dos paredões rochosos40. Os 

fatores biológicos englobam aqueles relacionados à ação de animais, tais como morcegos, aves, 

roedores, insetos, entre outros, bem como fatores relacionados à vegetação, a exemplo de fungos, 

liquens, musgos, bactérias, raízes e plantas, elementos frequentes nos rochosos da Pousada das 

Araras (SOUZA, 2005).     

 Fungos são seres vivos heterótrofos, ou seja, são incapazes de sintetizar seu próprio 

alimento e, sob condições atmosféricas favoráveis, desenvolvem-se de forma acelerada, 

principalmente em ambientes úmidos, como abrigos e cavernas, onde se alimentam da matéria 

orgânica morta que vai se decompondo, intensificando o processo de biodeterioração. Os fatores 

físicos têm sua origem nas variações climáticas, temperatura, umidade, chuvas, ventos, 

fenômenos elétricos, luminosidade, erosões, fratura e esfoliação da rocha, e no impacto das 

águas superficiais (Figura 29), bem como nas infiltrações que incidem sob os paredões rochosos. 

Destes agentes, os mais difíceis de serem contidos são a erosão, a fratura (Figura 30) e a 

esfoliação, que podem ser amenizados com o desvio da água que incide sobre a rocha 

(BELTRÃO, 2002).   

  
                                                             
40 Sobre o desgaste das pinturas da Pousada das Araras, ver a obra O desgaste da pintura rupestre e dos abrigos 
sob rocha na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Pousada das Araras em Serranópolis – 
Goiás: Condicionantes Naturais (SOUZA, 2005). 
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Figura 29— Sítio arqueológico GO-Ja.03 (Gruta das 
Araras). Processo de descoloração de imagens rupestres 
por água pluvial (em detalhe, antropomorfo sendo 
carregado por uma ave; acredita-se que se trata de uma 
arara, indo em direção a uma forma triangular; do lado 
direito, representação do que supõe-se que seja uma 
seriema, e à esquerda, a representação de um peixe). 
Pinturas realizadas em tons de vermelho e ocre. Foto: 
SOUZA, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 30— Grafismos rupestres do 
sítio arqueológico GO-Ja.04 (Gruta do 
Paredão). Evidência de cicatriz em 
conseqüência da queda de blocos de 
parte do paredão. Foto: SOUZA, 2005. 

 
 

 

 

 

Quanto à ação antrópica nociva ao sítio, ressalta-se a ocorrência de intervenções 

humanas, tais como pichações, que podem ser observadas nas paredes das grutas, que, no 

entanto, são antigas, algumas inclusive datadas de 1955 (Figura 31). Não há a constatação de 

novas pichações, com exceção das imagens ―retocadas‖ e realizadas pelo carpinteiro contratado 

para construir uma passarela no local, fato já citado neste trabalho, e que continuam presentes 

nas paredes do abrigo (BARBOSA, 2009).         
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Figura 31— Detalhe de intervenção 
antrópica (pichação) realizada sobre imagem 
rupestre naturalista (quadrúpede cheio) do 
sítio arqueológico GO-Ja.03, provavelmente 
representação de um veado visto de perfil. 
Foto: Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 
2010.   

 
 

 

     

   

 Diante do exposto neste capítulo, evidencia-se que as imagens rupestres da Pousada das 

Araras estão sofrendo processos intempéricos que podem ser sanados ou amenizados, no intento 

de preservar este patrimônio artístico e cultural. É notória a necessidade de elaboração de um 

programa de gestão deste patrimônio, que vise proteção a estas grutas, através do controle da 

biodeteriorização destas imagens e contendo os fatores de intemperismo físico, entre eles o mais 

prejudicial, a incidência de água pluvial, sobre estes registros, que pode ser contida através de 

coletores e caixas receptoras, que vão dissipar de foram lenta este fluxo de água (SILVA; 

ROESER, 2003).  

 

 

2.3 IMAGENS RUPESTRES: UMA FORMA DE COMUNICAÇÃO E DE EXPRESSÃO 

ARTÍSTICA  

 

 

As imagens rupestres da Pousada das Araras são imagens que despertam a atenção não 

só por serem registros arqueológicos, como também códigos de comunicação da primeira e 

extinta população que habitou essa região. Segundo o pesquisador Carlos Etchevarne, que tem 

estudado há anos as imagens rupestres do Estado da Bahia, 

 
O extraordinário acervo de pinturas e gravuras rupestres que se encontra distribuído em 
diferentes partes do estado da Bahia demonstra, de forma eloqüente, a existência de uma 
profusa rede de comunicação visual utilizada por populações pré-coloniais que 
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habitaram, em diferentes épocas, os ambientes de caatinga... Os dados conseguidos 
permitem pensar que esses códigos imagéticos poderiam ser acionados nas mais 
diversas situações, tais como registro de eventos, explicações de fenômenos naturais, 
transmissão de experiências, delimitação de territórios, homenagens, ritualizações, 
contagens, etc. (ETCHEVARNE, 2007, p. 11). 
 
 

Assim como as imagens rupestres da Bahia, as pinturas e gravuras da Pousada das 

Araras são códigos imagéticos, revelam o mundo e a realidade da comunidade que habitou esse 

espaço. Representa seus anseios e medos, aquilo que os cercava: os animais que faziam parte da 

sua alimentação, ou que apenas despertavam sua admiração, formando uma rede de comunicação 

de valores e de preceitos. 

Esta vertente se reafirma, uma vez que Serranópolis era um lugar de encontro: de trocas 

de informações, registros, histórias e afetos. Os bandos que estavam dispersos por esta região se 

reuniam em Serranópolis para festejos e rituais necessários para preservar a comunicação, a 

fluidez e a solidariedade destes grupos (SCHMITZ, 1997). Ainda segundo Schmitz, 

  
Usando analogia etnográfica podemos presumir que estas populações se organizavam 
sob a forma de bandos e que os indivíduos se relacionavam entre si na base de um 
complexo sistema de parentesco. Podemos presumir, ainda, que os bandos que 
acampavam nos abrigos não estariam restringidos aos estreitos limites do vale do rio 
Verde, mas circulariam pelo planalto (Op. Cit. p. 19).  

 

Toda pintura e gravura rupestre começa a se manifestar a partir da vontade de 

representar algo, de simbolizar, externar aquilo que está no pensamento do indivíduo, como fruto 

de suas experiências individuais e/ou coletivas e da reflexão dessas mesmas experiências 

(ETCHEVARNE, 2007).  

 Segundo o filósofo Vilém Flusser, as imagens são superfícies que intentam representar 

algo; na maioria das vezes, algo que se encontra distante no espaço e no tempo. São resultado do 

esforço de expressar em apenas duas, das quatro dimensões espaço-temporais, e da abstração das 

outras duas, para que a imagem se ajuste ao plano. Ação que tem sua origem na abstração 

específica, conceituada pelo autor como imaginação (FLUSSER, 1985). 

A imaginação possui duas vertentes, ainda segundo Flusser: por uma, permite ao sujeito 

abstrair duas dimensões; por outra, possibilita a reconstrução das dimensões abstraídas. A 

imaginação é a capacidade de codificar fenômenos, transformando quatro dimensões em 

símbolos planos e decodificando estes mesmos símbolos (FLUSSER, 1985). Quando olhamos 

um desenho com duas dimensões, nossa mente é capaz de compreender que ali retratamos algo: 

um animal, um ser humano etc., com as três dimensões conhecidas: profundidade, largura, altura 
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e a quarta, que estaria ortogonal às outras três, representando o tempo, sendo conhecida como 

dimensão temporal, dando vida à imagem41. Ainda segundo o autor, 

 
As imagens são códigos que traduzem eventos em situações, processos em cenas. Não 
que as imagens eternalizem eventos; elas substituem eventos por cenas. E tal poder 
mágico, inerente à estruturação plana da imagem, domina a dialética interna da imagem, 
própria a toda mediação, e nela se manifesta de forma incomparável (Op. Cit. p. 7). 
 
 

Eis aí o poder real das imagens: mediar homem e mundo. Quando o homem expressa a 

sua percepção de mundo, este se torna mais acessível, mais compreensível mentalmente ao ser 

humano, razão porque ainda hoje, em pleno século XXI, as crianças desenham, pintam, enfim, 

criam imagens, porque enquanto o fazem organizam melhor o mundo à sua volta.   

Portanto, estas imagens rupestres não foram elaboradas ao acaso, mas são 

representações desta sociedade, de processos mentais e escolhas realizadas por indivíduos deste 

período. Sujeitos que priorizam representar uma cena, ao invés de outra, selecionar determinado 

animal, em detrimento de outro, realizar círculos concêntricos, ao invés de outra forma qualquer 

(uma que fosse mais fácil, talvez), optaram também por realizar estas imagens em certos espaços 

nos paredões: geralmente em destaque, à altura dos olhos, ao invés de um lugar mais inacessível, 

ou de difícil visualização.  

Existia ainda a vontade de deixar estas mensagens gráficas materializadas no tempo. 

Elas não foram feitas na areia, ou em argila, mas foram realizadas em superfícies pétreas. A arte 

rupestre é o único vestígio arqueológico que possui intencionalidade (ETCHEVARNE, 2007). 

Essas imagens, além de serem uma forma de comunicação visual, também despertam 

subjetividade pela sua estilização e simplificação formal.    

As imagens rupestres foram realizadas há milhares de anos, no entanto, não podemos 

ignorar o fato de que os grupos humanos pré-históricos que realizaram essas imagens deram 

origem aos grupos indígenas que habitavam o Brasil quando os primeiros colonizadores aqui 

chegaram. Essas imagens cumpriam provavelmente um papel utilitário e sagrado, assim como a 

arte indígena, ainda hoje, tem uma função dentro das aldeias contemporâneas, recobrindo 

vestidos, cerâmicas, armas, corpos...  

                                                             
41 ―Na visão relativista, o velho espaço de três dimensões tem de ser substituído por um novo espaço-tempo, de 
quatro dimensões. Além disso, a geometria desse espaço-tempo não é euclidiana, e sim minkowskiana. O tempo 
passava assim a ser concebido como uma quarta dimensão, o que foi absolutamente fundamental e necessário para a 
construção da teoria da relatividade geral e a subseqüente revolução científica promovida por ela. Na relatividade 
geral, considerada por muitos como a maior realização intelectual humana, a geometria deixava de ser 
minkowskiana para ser riemanniana. E a gravitação entre os corpos deixava de ser vista como uma força física para 
ser considerada uma propriedade geométrica do espaço-tempo.‖ (ROMERO FILHO, 2011) 
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Essas imagens possuíam provavelmente uma função, mas, nem por isso, podem deixar 

de ser contempladas pelos aportes da arte, da estética e da subjetividade de uma produção 

artística. Tais elementos levam a considerá-las, inclusive dentro dos padrões da cultura ocidental, 

como verdadeiras manifestações artísticas. A historiadora de arte Dra. Maria Elizia Borges 

contribui com a discussão ao afirmar que  
 
Não podemos ver a arte rupestre com os mesmos parâmetros existentes na arte tida 
como erudita. O conceito de arte está vinculado a cada época histórica da sua produção. 
Cada período prioriza determinados aspectos formais para definir [o objeto] como 
produção de um determinado período (BORGES, M. E.: depoimento [2005]. Goiânia: 
Memória da Pedra talhada: Arte Rupestre em Niquelândia – GO. Entrevista concedida a 
Ludimilla Justino de Melo Vaz).        
 
 

O homem não cria suas obras do nada, não recebe um sopro de inspiração divina, sendo 

dotado de um dom único e excepcional. Mas compõe suas obras a partir dos elementos de sua 

vivência, que também são compreensíveis ao seu expectador que compartilha do mesmo período 

e realidade; suas sensibilidades são forjadas em um mesmo contexto, no campo das relações 

culturais. Este é o fecundo espaço que legitima a arte e a torna compreensível, o seu tempo e o 

seu meio. A produção artística confundia-se com a vida cotidiana — rituais, festejos, trocas de 

experiências — expressando seu sentido cultural ao mesmo tempo em que desenvolviam 

técnicas de pintura, gravura, composição, que dominavam os objetos de produção e compunham 

elementos estilísticos (MELO VAZ, 2005). 

O antropólogo Clifford Geertz (1997) reforça essa idéia ao afirmar que, 

 
(...) Este processo de atribuir aos objetos de arte um significado cultural é sempre um 
processo local; o que é arte na China ou no Islã em seus períodos clássicos, ou o que é 
arte no sudoeste Pueblo ou nas montanhas da Nova Guiné, não é certamente a mesma 
coisa (...)  
É a incapacidade de compreender essa variedade que leva a muitos dos estudiosos da 
arte não-ocidental, principalmente daquela a que chamamos de ―arte primitiva‖, a 
expressar um tipo de comentário que ouvimos com freqüência: que os povos dessas 
culturas não falam, ou falam pouco, sobre arte. O que esses comentários, na verdade, 
querem dizer, é que, a não ser de forma lacônica, ou críptica, como se tivessem muito 
pouca esperança de serem compreendidos, os povos que esses estudiosos observam não 
falam de arte como eles, estudiosos, falam, ou como gostariam que os objetos de seus 
estudos falassem: em termos de suas propriedades formais, de seu conteúdo simbólico, 
de seus valores afetivos, e de seus elementos estilísticos (GEERTZ, 1997, p. 146-147). 
 
 

 Ou seja, cada época e local indica o que é e o que não é arte, bem como a sua 

significação ou não. No caso das imagens rupestres da Pousada das Araras, o que seus autores 

queriam ou não queriam dizer com sua obra, infelizmente, perdeu-se no tempo. Podemos, por 

meio da ciência, descobrir pistas de como viviam, como elaboraram estas imagens, mas não sua 
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real significação para aquela comunidade específica. A exemplo dos aborígines australianos, 

grupo recorrente de estudo quando se fala de grupos primitivos, ao analisarem seus desenhos 

corporais e suas pinturas no solo utilizam-se de ―inúmeros elementos formais específicos a que 

deram nomes também específicos, como gráficos unitários em uma gramática icônica de 

representação‖ (GEERTZ, 1997, p. 144).    

No entanto, isso não nos impede de admirarmos e analisarmos as pinturas rupestres da 

Pousada das Araras pelos padrões da arte de nossa contemporaneidade. Estas são imagens que 

possuem um teor extremamente eclético, apresentando motivos representativos, que variam 

desde a esquematização da idéia (Figura 32), ao naturalismo pormenorizado, da 

bidimensionalidade chapada à apresentação de volumes, inclusive com escorço. Também 

possuem imagens com traços orgânicos e abstratos (Figura 33), que vão da mais pura abstração 

geométrica (linhas, pontos, círculos), bem como outras, de uma possível carga representativa (a 

exemplo de triângulos, usados geralmente para representar vulvas ou faces humanas, tridáctilos 

— três traços convergentes —, para representar pegadas de aves etc.). Algumas imagens estão 

isoladas e outras em grupos, articuladas em cenas (Figura 34) registrando momentos de 

movimento, de espaço, em síntese. Enfim, são imagens que possuem um forte conteúdo narrativo 

(MENESES, 1983). 

 

 
Figura 32 e 33— Imagens rupestres do sítio arqueológico GO-Ja.03. Primeira figura: motivo naturalista 

(representações de lagartos) sobrepostas aos motivos geometrizantes (linhas curvas e retas) em tons de vermelho. 
Foto: YEPO, 2008. Segunda figura: motivo naturalista (possivelmente representações de uma ave aquática) e 
geometrizantes (círculo, retas e pontos) em tons de vermelho e ocre. Serranópolis–Goiás. Foto: Pollyanna de 

Oliveira Brito Melo, 2010.    



 
 

66 
 

 
 

Figura 34— Detalhe de painel de imagens rupestres, sítio arqueológico GO-Ja.03, motivos naturalistas 
(principalmente representações de lagartos) e geometrizantes, em tons de ocre e vermelho. Serranópolis–Goiás Foto: 

YEPO, 2008. 
 
 
 
 

Como preservar esses registros42? Qual a melhor forma? Devem ser abertos à visitação 

da comunidade, ou não? Como protegê-los, não só dos intemperismos físicos e naturais, mas 

também das ações antrópicas?  

Uma das formas, ao menos que tem se estudado e discutido com afinco, de preservação 

desses registros é o turismo arqueológico. O turismo arqueológico pode ser comparado a uma 

faca de dois gumes: por um lado, pode auxiliar de forma expressiva na preservação de sítios 

arqueológicos, quando bem planejados e administrados; assim, conseguem inserir de forma 

positiva a comunidade e asseguram indistintamente o acesso a todos. Neste caso, o turismo 

arqueológico valoriza a diversidade cultural e permite que um maior número de pessoas desfrute 

dos bens arqueológicos. Reaviva comunidades que sempre estiveram à margem, assegurando 

manutenção e sustentabilidade a este patrimônio (LIMA, 2007).  

Por outro lado, quando o turismo arqueológico não é bem planejado, apresentando 

visitações descontroladas, agentes despreparados, falta de informações aos visitantes, ausência 

de programas educativos, sem parcerias com a comunidade, pode aniquilar de vez com o sítio 

arqueológico visitado (Ibid.).   
                                                             
42 Sobre a preservação de sítios arqueológicos, ver a obra Parque Nacional Serra da Capivara — Modelo de 
Preservação do patrimônio Arqueológico ameaçado. In Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — 
Patrimônio Arqueológico: o desafio da preservação, n. 33. Brasília: IPHAN, 2007  (GUIDON, 2007). 
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O turismo arqueológico precisa buscar, obrigatoriamente, parcerias com a comunidade, 

para que o patrimônio deixado pelos povos que primeiro habitaram este espaço possa trazer 

benefícios para a população que hoje habita este mesmo meio ambiente. É preciso que seja 

assegurado o acesso a todos desta comunidade, seja com descontos para os moradores do 

município, seja com um dia, ou ao menos um período do dia, em que a entrada seja gratuita, ou 

tenha uma diferenciação na tarifa para aqueles que habitam nas imediações do sítio 

arqueológico. 

O Brasil possui um grande potencial para este tipo de turismo, possuindo inúmeros 

sítios arqueológicos com pinturas rupestres de grande beleza estética e bem preservados que 

poderiam dar origem a qualquer roteiro turístico (SCATAMACCHIA, 2005). Sítios 

arqueológicos que precisam deixar de serem conhecidos apenas por turistas, grande parte 

estrangeiros, para serem visitados também por aqueles que vivem no seu entorno, ouvindo a todo 

instante burburinhos sobre estas imagens; turistas que vêm das mais diversas partes do globo 

para verem estes registros e que eles, que estão do seu lado, ficam à margem, impossibilitados de 

conhecerem parte significativa de sua história.  

O patrimônio arqueológico pode ser uma ponte, ligando a modernidade à tradição, 

trazendo desenvolvimento cultural; preservando o passado mítico e as tradições locais e 

regionais. Pode, ainda, transformar e ampliar o mapa cultural brasileiro, gerando empregos 

diretos e indiretos, aumentando a renda do município, gerando um efeito multiplicador na 

economia local, além de aumentar e fomentar discussões sobre este patrimônio arqueológico 

(SCATAMACCHIA, 2005). A preservação do patrimônio cultural deve perpassar pela 

responsabilidade coletiva, contribuindo para a inclusão social, reabilitação e sustentabilidade 

(FUNARI, 2006).    

Não existe ainda uma solução pronta e acabada sobre a melhor forma de preservar essas 

imagens rupestres, como protegê-las da depredação humana e também da aceleração de 

processos intempéricos, e no momento, não temos como nos aprofundar em tal questão. O 

turismo arqueológico, quando bem planejado, sustentável e com envolvimento da comunidade, 

tem apresentado bons resultados, a exemplo do Parque Nacional Serra da Capivara, localizado no 

Piauí, que é hoje um modelo nacional e internacional de preservação de sítios arqueológicos. No entanto, 

como exposto, cada caso é um caso; não existe uma ―receita‖ universal de como preservar esse 

patrimônio. Cada um desses espaços merece atenção e estudos de impactos à visitação.  
Enfim, a Pousada das Araras abriga um precioso acervo da nossa história. Registros que 

precisam ser adequadamente preservados para que possam ser conhecidos por esta e pelas 

futuras gerações. São evidências materiais que nos permitem compreender anseios, desejos, 
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medos e admirações desses antigos habitantes. Nossa longa trajetória nesse espaço pode ser 

contada através desses registros. E essa trajetória só poderá ser bem esclarecida sem as lacunas 

deste começo (LIMA, 2007), quando temos a oportunidade de conhecer esse passado.  
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CAPÍTULO 3 

TENSÕES, ATRAVESSAMENTOS E DISCURSOS 
DE PODER 

[O ―pano de fundo‖ da relação dos moradores de 
Serranópolis com as imagens rupestres da Pousada das 
Araras] 

 

 

―... Não é tanto gente rica que quer ir lá, 
muitas vezes é gente pobre‖  
(MORAES, O. R. de: depoimento 
[2010]. Serranópolis. Entrevista 
concedida a Pollyanna de Oliveira Brito 
Melo).       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

3. 1 O PROCESSO DE TOMADA DE CONSCIÊNCIA CULTURAL  

 

Neste terceiro capítulo, entro na questão central desta dissertação: qual a relação entre 

os moradores de Serranópolis e as imagens rupestres da Pousada das Araras e quais são as 

tensões, atravessamentos e discursos de poder envolvidos nesta questão? Se no primeiro e 

segundo capítulo foram apresentados ao leitor os fundamentos para compreender esta imbricada 

relação (o município de Serranópolis, a Pousada das Araras e suas imagens rupestres) passa-se 

agora a buscar compreender a percepção destes moradores sobre este patrimônio histórico, 

artístico e material.     

 Segundo o professor Carlos Etchevarne, geralmente não existe uma identificação clara 

entre as comunidades que vivem nas áreas adjacentes aos sítios arqueológicos e as imagens 

rupestres, sendo, por isso, necessários ganchos que puxem essas populações às imagens 

(ETCHEVARNE, 2010).  

 O porquê desse desinteresse pode ter uma gama de explicações. Esse sentimento 

inóspito em relação aos sítios arqueológicos geralmente já se comprova nos topônimos — Toca 

do Índio, Pintura dos Caboclos, Pinta dos Tapuias, Pedra do Índio... (ETCHEVARNE, 2007). Ou 

seja, os locais que abrigam essas imagens se referem sempre a um Outro, ao indígena, ao 

caboclo. Na maioria dos casos, não faz referência a algo que pertença ou que faça alguma 

ligação com a atual população que habita a proximidade desses sítios arqueológicos.   

 Percebe-se, ainda hoje, que a maioria da população brasileira nega que tenha 

ascendência indígena43. Outros motivos reforçam esse sentimento de afastamento, como os 

conflitos que permearam a relação entre indígenas e colonizadores. Esses aspectos também se 

verificam em Serranópolis, como já foi citado, onde os bandeirantes paulistas, ao se 

estabelecerem na região, dizimaram a população indígena que vivia no lugar. Outra problemática 

é o medo dos moradores de que sejam penalizados, ou que tenham de ceder suas terras ao 

governo, por possuírem sítios, ou registros arqueológicos. É um ato freqüente que esses mesmos 

moradores acabem por queimar ou danificar as imagens rupestres. No entanto, essa ação que 

indigna os pesquisadores geralmente é motivada pela falta de informação e sensibilização sobre a 

temática. Da ausência de educadores que sejam esses ganchos, que transmitam a essa população 

                                                             
43 ―A imagem de ‗povos selvagens‘, ‗antropófagos‘, ou de ‗preguiçosos‘ e ‗difíceis de civilizar‘, construída sobre 
eles, desde os primórdios pela Empresa Colonial, passou para a memória nacional e assim permanece até hoje, com 
poucas exceções. Esta imagem foi criada, no início, para justificar a escravidão (... ) Posteriormente e na medida em 
que os índios se tornavam empecilhos à expansão colonial, ela mais uma vez serviu como desculpa, já não para 
escravizar, mas para chacinar tribos ou nações inteiras, o que recebia o interessante nome de ‗Guerra Justa‘‖ (LIMA, 
2001, p. 5).   
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a importância da riqueza que lhes pertence, bem como formas de usufruírem e gerarem renda 

através desse patrimônio material.  

 O pesquisador Mário Pereira Mamede aborda essa questão em seu artigo Índios na 

Pista: por que tantos sítios arqueológicos são destruídos em Goiás?  O autor cita dois 

argumentos em particular que auxiliam na progressiva perda dos sítios arqueológicos goianos: a 

incapacidade dos órgãos governamentais e dos empreendedores de compreenderem a 

importância do resgate cultural desses sítios arqueológicos e o preconceito dos empreendedores 

(e aqui incluo o preconceito da população brasileira de forma geral), de preservar "coisas‖ 

relacionadas aos grupos indígenas. O autor conclui o artigo afirmando que uma possível solução 

para essa problemática perpassa necessariamente pela educação patrimonial, fortalecendo o 

vínculo identitário entre público e objeto histórico, o que poderia gerar, a longo prazo, algumas 

mudanças de atitudes em relação à progressiva destruição dos sítios arqueológicos goianos 

(MAMEDE, 2007).    

 A educação patrimonial é um processo, centraliza como fonte primária de conhecimento 

e enriquecimento individual e coletivo o Patrimônio Cultural. A educação patrimonial ainda se 

propõe a provocar situações de aprendizado que despertem nas pessoas interesse por questões 

relacionadas à sua vida e à de sua comunidade (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999). 

Pois é tarefa específica da educação patrimonial 

  
Descobrir esta rede de significados, relações, processos de criação, fabricação, trocas, 
comercialização e usos diferenciados, que dão sentido às evidências culturais e nos 
informam sobre o modo de vida das pessoas no passado e no presente, em um ciclo 
constante de continuidade, transformação e reutilização (Op. Cit. p. 9). 
 

  

 Ainda segundo as autoras, o ―conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas 

comunidades do seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação 

sustentável desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e 

cidadania‖ (Ibid). 

 Apoiar a cidadania de uma comunidade pode conduzi-la ao engajamento, a empoderar-

se, conscientemente, na luta por movimentos de interesse coletivo, de desenvolvimento social e 

econômico. Ressalte-se que ―o conceito de empoderamento surgiu com os movimentos de 

direitos civis nos Estados Unidos nos anos setenta, através da bandeira do poder negro, como 

uma forma de auto valoração da raça e conquista de uma cidadania plena‖ (COSTA, 2008, p. 7). 

Além disso, considera-se que empoderamento ―é o mecanismo pelo qual as pessoas, as 

organizações, as comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, de sua própria vida, de 
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seu destino, tomam consciência da sua habilidade e competência para produzir e criar e gerir‖ 

(Ibid).  

 Segundo Stromquist, o empoderamento possui alguns parâmetros, sendo eles a 

construção de uma auto-imagem e confiança positiva; o desenvolvimento da habilidade para 

pensar criticamente; a construção da coesão de grupo; a promoção da tomada de decisões e a 

ação (STROMQUIST, 1997). 

 O patrimônio arqueológico pode representar uma resposta a esses anseios, pode auxiliar 

a comunidade serranopolina a empoderar-se. Entretanto, essa comunidade precisa se apropriar 

desse patrimônio, especialmente daquele mais distante no tempo e nos sentimentos, como é o 

caso da herança indígena, que perpassa essencialmente pelo resgate da história, ―pelo 

reconhecimento de espaços desconhecidos de vivência e pela valorização da etnicidade‖ 

(MORAIS, 2002, p. 99), de um Outro que é ancestral de um terço da população brasileira, mas 

nem por isso é valorizado em nossa cultura (Ibid.).              

 A educação patrimonial é necessária ao processo de preservação dos sítios 

arqueológicos, pois através do conhecimento, as comunidades adjacentes aos sítios 

arqueológicos fortalecem sentimentos de identidade, cidadania e pertencimento. Têm a 

oportunidade de se apropriarem desse patrimônio e, assim, podem colaborar na sua preservação. 

Para o professor Carlos Etchevarne, o único caminho viável para reverter a progressiva perda dos 

sítios arqueológicos vem através de ações de gestão e educação patrimonial, que deslanchem 

esse processo de tomada de consciência por parte dessa comunidade frente ao patrimônio 

arqueológico (ETCHEVARNE, 2008). O professor Alvandyr Bezerra reforça a idéia ao afirmar 

que ―acima do patrimônio cultural, material e imaterial, existe o patrimônio humano, daqueles 

que ocupam as áreas adjacentes aos sítios de arte rupestre‖ (BEZERRA, 2010).  

As imagens rupestres de Serranópolis são consideradas um patrimônio, atualmente44, 

por serem um bem concreto, de alto valor material e simbólico para uma nação, partindo do 

pressuposto de que há valores que são comuns e compartilhados por todos e se consolidam, 

materializam-se, em coisas concretas e abstratas, incentivando comunidades a salvaguardarem 

sua soberania e independência, reafirmando sua identidade cultural (FUNARI, 2006).  

Durante muito tempo, a noção de patrimônio estendia-se apenas ao que fosse 

essencialmente belo, único, ou seja, excepcional. Mas através de várias modificações que 
                                                             
44 O termo patrimônio nem sempre representou aquilo que tem importância para um grupo de pessoas. Originado do 
latim, patrimonium fazia referência, na Grécia antiga, a tudo o que pertencia ao pai, pater ou pater familias, pai de 
família. Este patrimônio abrangia tudo o que pertencia ao senhor da família, inclusive: mulher, filhos, escravos, bens 
móveis e imóveis e animais. Portanto, o patrimônio representava um valor elitista e privado dentro da sociedade 
romana (FUNARI, 2006, p. 10–11). 
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ocorreram na sociedade nos últimos tempos, os conceitos de cultura e meio ambiente também 

sofreram mudanças, passando a integrar também bens comuns e que se repetem, mas sem os 

quais não existiria o excepcional (FUNARI, 2006). 

Segundo a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura), em resolução definida durante a primeira convenção referente ao patrimônio mundial, 

―Convenção Geral para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural‖, realizada em 

1972 e subscrita por mais de 150 países, patrimônio da humanidade ―designa um monumento, 

conjunto de edifícios ou sítio de valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico e 

antropológico‖.  

 A partir do exposto, depreende-se a importância e a singularidade desse patrimônio. Mas 

como a população de Serranópolis vê essas imagens rupestres? Quais são as tensões, atravessamentos 

e discursos de poder envolvidos nesta relação? Como a comunidade se apropria desse patrimônio? 

Estes são alguns dos questionamentos que dão origem a este terceiro capítulo. Para responder a estas 

e outras perguntas, oito pessoas de diferentes classes sociais foram entrevistadas (Tabela 1); outras se 

recusaram a participar da pesquisa e um terceiro grupo aceitou conceder seu depoimento desde que 

este não fosse gravado e/ou tivesse seu nome registrado nos relatórios da pesquisa.  

 

 

Entrevistados 

 

Entrevistas 

Osório Rodrigues de 

Moraes 

Entrevista realizada no dia quatorze de novembro de 2010, na 

recepção do Hotel Imperial (Serranópolis-GO) 

João Pacífico Entrevista realizada no dia quatorze de novembro de 2010, na casa 

do entrevistado (Serranópolis-GO).  

Lázaro Gouveia de 

Carvalho 

Entrevista realizada no dia quatorze de novembro de 2010, na casa 

de seu João Pacífico (Serranópolis-GO).  

Domingos Rodrigues Entrevista realizada no dia quatorze de novembro de 2010, na casa 

de seu João Pacífico (Serranópolis-GO).  

Sebastião Álvaro 

Rodrigues Moreira 

Entrevista realizada no dia treze de novembro de 2010, nas 

dependências do Museu Serra do Cafezal (Serranópolis-GO), onde 

seu Sebastião trabalha. 

 

Nilmar de Oliveira 

Franco 

Entrevista realizada no dia quinze de novembro de 2010, na casa da 

entrevistada (Serranópolis-GO). 
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Neila de Oliveira 

Carvalho 

 

Entrevista realizada no dia quinze de novembro de 2010, nas 

dependências do Museu Serra do Cafezal (Serranópolis-GO).  

Elio Amorim  Entrevista realizada no dia quinze de novembro de 2010, nas 

dependências do Museu Serra do Cafezal (Serranópolis-GO). 

 
Tabela 1— Relação dos moradores serranopolinos entrevistados e respectivas entrevistas realizadas. 

 
 

 Para a realização dessa etapa da pesquisa, apoiei-me nas lembranças, na memória 

individual e coletiva desses moradores serranopolinos. A etimologia do verbo ―lembrar-se‖ faz 

referência a um movimento de ―vir de baixo‖ (do francês sous-venir), ou seja, vir à superfície o 

que estava submerso. Lembranças são representações das nossas percepções atuais, do nosso 

presente. A lembrança é a percepção pura, ―sem sombra nenhuma da memória‖; é como 

percebemos o mundo no instante, sem tempo de amadurecer essa percepção. Por isso, a 

lembrança possui uma densidade menor que a memória (BERGSON, 1990). 

 Já a memória caracteriza-se como parte subjetiva da nossa percepção dos fatos, sendo, 

portanto, mais rica e viva; a ―percepção concreta e complexa‖ (Ibid.). A memória pode ser 

atualizada historicamente e possui um contexto. É produzida através da experiência e, por isso, 

ao contrário da lembrança, possui maior densidade. É constituída pelos saberes, formando 

tradições, caminhos – como canais de comunicação entre o tempo (DIEHL, 2002).  

Já a memória coletiva é capaz de se manter viva através da consciência do grupo que a 

mantém, que continua a fomentá-la, transformando-se, assim, em uma corrente de pensamento 

contínuo (HALBWACKS, 2006). Os saberes, as tradições, as cantigas e as histórias, que 

constituem uma memória coletiva, pertencem ao grupo que detém essa memória, que ajuda a 

tornar essa memória coletiva. Os indivíduos que detêm essa memória específica passam a fazer 

parte de um grupo social. 

 

3.2 TENSÕES, ATRAVESSAMENTOS E DISCURSOS DE PODER 

 

Os depoimentos dos moradores de Serranópolis trazem à superfície uma série de 

tensões, atravessamentos e discursos de poder, que permeiam suas relações com as imagens 

rupestres da Pousada das Araras. Para abrir esse diálogo, acrescento, inicialmente, não o 

depoimento dos moradores, mas o meu depoimento acerca da primeira visita de campo que 
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depreendi à Pousada das Araras, entre os dias 8, 9 e 10 de outubro de 2010, expondo a primeira 

tensão que levanto: a distância.    

Efetuei esta viagem juntamente com minha família. Éramos quatro pessoas em um carro 

adventure, 1.8. Em resumo, primeiramente ficamos perdidos; não havia sinalização no trecho, à 

exceção de uma única placa que deixava dúvidas. Nosso carro atolou e não conseguíamos sinal 

para nos comunicarmos com a administração da Pousada do Guardião, onde tínhamos reservas 

(não pudemos nos hospedar na Pousada das Araras pelo valor da diária e alimentação45). 

Ficamos atolados mais de quatro horas. Então, começou a escurecer e ao nosso redor havia 

pegadas e ruídos de grandes felinos. Para concluir, só conseguimos sair do atoleiro após 

pedirmos ajuda a um trator que por acaso passava à beira da estrada (Figuras 35, 36 e 37).  

 

   

Figuras 35, 36 e 37— Imagens da primeira visita de campo realizada à Pousada das Araras. Fotos: Pollyanna de 
Oliveira Brito Melo, 2010. 

 

Detalhe importante é que antigamente Serranópolis abrigava extensas florestas de 

férteis chapadões basálticos que sobreviveram até o século XIX. Essa vegetação foi sendo 

aniquilada pela monocultura de café e, posteriormente, pelas monoculturas de soja e de cana-de-

açúcar, o que tem originado um solo extremamente arenoso.  

 
A formação de areais no Sudoeste de Goiás vem sendo pesquisada desde 2002, 
especificamente no município de Serranópolis, onde ocorre um intenso processo de 
degradação ambiental, cuja maior expressão é a presença de ravinas, voçorocas e areais 
que têm levado à degradação do solo, da água e ao assoreamento dos cursos d‘água 
(SOUSA; PEIXINHO; SCOPEL; MARIANO, 2010, p. 1). 

                                                             
45 Valores cobrados pela Pousada das Araras: diária individual R$ 180,00, diária para casal R$ 252 (chalé), visitação 
à gruta das Araras R$ 40,00. Almoço: R$ 18,00 por pessoa. (valores fornecidos via comunicação pessoal realizada 
no dia 16 de abril de 2011, às 9h56).    
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Hoje, restam apenas em alguns vales a flora e fauna nativa. A Aldeia Ecológica 

Guardiões do Cerrado e a Reserva Particular do Patrimônio Natural Pousada das Araras são 

locais preservados na região, aonde, justamente por isso, grandes felinos, vindos do Pantanal 

pelo corredor ecológico do Rio Corrente, que nasce no Parque Nacional das Emas, vêm procriar 
46.  

Gostaria de deixar claro que Serranópolis é um município de intensa beleza cênica, de 

vários atrativos culturais, alguns já apresentados no primeiro capítulo desta dissertação, e sua 

população tem um jeito caloroso e afetuoso de receber seus turistas. A estrada que segue em 

direção à Pousada das Araras oferece mais sinalizações e encontra-se em melhores condições. 

Conhecer Serranópolis é uma oportunidade ímpar e os seus atrativos de forma alguma se 

restringem à Pousada das Araras. No entanto, para aqueles que pretendem conhecer as imagens 

rupestres da Pousada das Araras, a visita torna-se mais tranquila e menos ―adventure”, diga-se 

assim, quando o turista pode arcar com as despesas para hospedar-se diretamente na Pousada das 

Araras.      

Outra tensão levantada pelos relatos dos serranopolinos são os valores cobrados pela 

Pousada das Araras, que impossibilitam o acesso dos moradores da região às imagens rupestres. 

São preços viáveis apenas a um seleto grupo de turistas, e que não possuem alguma 

diferenciação, e ou desconto, em nem sequer um dia da semana, para a comunidade local, ao que 

seu Osório acrescenta: 

 
O que o povo mais deixa às vez de conhecer é a Pousada das Araras. Eu digo até que é 
exploração demais, não tem tanta coisa assim lá pra cobrar o que tem sido cobrado. Eu 
acho que ali tinha que ter preço diferenciado demais da conta, lá não tem tanta coisa 
assim pra fazer esse preço, as coisas que tem lá são muito simples. Muita gente fica 
sabendo do preço, acha caro, não volta mais lá, outras nem lá vai. Eu falo que ali podia 
ser 50% menos de tudo o que eles cobram, não tem como, não é tanto gente rica que 
quer ir lá, muitas vezes é gente pobre (MORAES, O. R. de. Depoimento [2010]. 
Serranópolis. Entrevista concedida a Pollyanna de Oliveira Brito Melo). 
 

 

 As reivindicações de seu Osório também são levantadas por outros moradores de 

Serranópolis e se tornam ainda mais pertinentes levando-se em consideração que o Índice de 

                                                             
46 Dados disponíveis em: < http://www.mitoludens.com.br/guardiao/onde.asp>. Acesso: 18 maio 2011.                                                             
 

http://www.mitoludens.com.br/guardiao/onde.asp
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Desenvolvimento Humano (IDH) do município é de 0,742 (IBGE, 2010)47 e que dos 7. 481 

moradores do município, 2.172 encontram-se em extrema pobreza (BREMAEKER, 2010)48.  

 Outros dois moradores, seu João Pacífico e seu Lázaro Gouveia, relembram-se com 

saudosismo do tempo em que tinham acesso à Pousada das Araras: ―Eu conhecia a Pousada das 

Araras, antes de preparada, quando era bruto lá, na época em que qualquer um podia entrar, não 

era cobrado, era só chegar na fazenda‖ (PACÍFICO, 2010, depoimento pessoal). ―Era igual 

chegar numa fazenda, era atravessar a cerca pra lá e podia entrar‖ (CARVALHO, 2010, 

depoimento pessoal49).  

 Os bens patrimoniais que se encontram nos domínios brasileiros são de 

responsabilidade do Estado, que, portanto, deve administrá-los e regulá-los, mesmo quando 

inseridos em terrenos particulares, como é o caso dos sítios arqueológicos GO-Ja.03, GO-Ja.04 e 

demais sítios arqueológicos que se encontram nos limites da Pousada das Araras. O patrimônio 

arqueológico integra os bens na União, como bem afirma o art. 20, parágrafo X, da Constituição 

Federal; e os sítios arqueológicos e pré-históricos devem ser protegidos no âmbito das 

competências comuns da União, dos estados membros, do Distrito Federal e dos municípios, 

conforme o art. 23, parágrafo III, da Constituição Federal (MORAIS, 2002). 

 Detalhe importante é que a Constituição da República não só atribui a todas as 

entidades estatais – União, estados membros, Distrito Federal e municípios – o dever de 

preservar esse patrimônio para estudos, mas também, para uso social da comunidade (MORAIS, 

2002). Ou seja, não basta preservar este patrimônio; faz-se necessário, também, questionar quem 

pode ter acesso a ele, para quem ele está sendo preservado e a quem interessa que as coisas 

continuem como estão. Pois ―(...) a herança arqueológica indígena interessa ao povo brasileiro 

como nação, superando os interesses locais (...)‖ (Ibid., p. 101).   

O turismo arqueológico representa uma forma de geração de renda através desse 

patrimônio, e pode, sim, auxiliar de forma expressiva na preservação de sítios arqueológicos. 

Mas isso só ocorre, quando há planejamento e administração adequada, quando se consegue 

inserir de forma positiva a comunidade e assegurar indistintamente o acesso a todos. Neste caso, 

o turismo arqueológico valoriza a diversidade cultural e permite que um maior número de 

                                                             
47 Dado disponível em:< www.portalodm.com.br/relatorios/PDF/gera_PDF.php?cidade=12060> Acesso: 20 out. 
2011.  
48

 Disponível em: 
<http://www.oim.tmunicipal.org.br/abre_documento.cfm?arquivo=_repositorio/_oim/_documentos/F597E448-
92A3-E540-C16935B3135811B522022010091237.pdf&i=970>. Acesso: 26 out. 2011.  
49 A entrevista com seu Lázaro Gouveia também foi realizada na tarde do dia quatorze de novembro de 2010, na 
casa de seu João Pacífico. 

http://www.portalodm.com.br/relatorios/PDF/gera_PDF.php?cidade=12060
http://www.oim.tmunicipal.org.br/abre_documento.cfm?arquivo=_repositorio/_oim/_documentos/F597E448-92A3-E540-C16935B3135811B522022010091237.pdf&i=970
http://www.oim.tmunicipal.org.br/abre_documento.cfm?arquivo=_repositorio/_oim/_documentos/F597E448-92A3-E540-C16935B3135811B522022010091237.pdf&i=970


 
 

78 
 

pessoas desfrute dos bens arqueológicos, reavivando comunidades que sempre estiveram à 

margem, assegurando manutenção e sustentabilidade a este patrimônio (LIMA, 2007).  

Por outro lado, quando o turismo arqueológico não é bem planejado, apresentando 

visitações descontroladas, agentes despreparados, falta de informações aos visitantes, ausência 

de programas educativos, e não busca parcerias com a comunidade, pode-se aniquilar de vez 

com o sítio arqueológico (LIMA, 2007).  

Por isso, o turismo arqueológico pode ser comparado a uma faca de dois gumes, tanto 

pode elevar e preservar um espaço arqueológico, como pode arruiná-lo. Esse tipo de turismo 

precisa obrigatoriamente de parcerias com a comunidade, para que o patrimônio deixado pelos 

povos que primeiro habitaram esse espaço possa trazer benefícios para a população que hoje 

habita esse mesmo ambiente. É preciso que seja assegurado o acesso a todos dessa comunidade, 

seja com descontos para os moradores do município, seja com um dia, ou ao menos um período 

do dia, em que a entrada seja gratuita, ou haja diferenciações na tarifa para aqueles que habitam 

as imediações desses espaços. 

O que se percebe em relação à Pousada das Araras é que o estabelecimento determina 

que as visitações sejam acompanhadas de guia e que as visitas sejam realizadas em grupos 

pequenos no intento de manter o equilíbrio ambiental da fazenda (Figuras 38 e 39). Acredita-se 

que o preço estipulado pela direção da Pousada das Araras seja uma forma de selecionar o 

público atendido. Ou seja, tendo em vista a necessidade de restringir de alguma forma o 

quantitativo das pessoas que visitam o espaço, o valor aquisitivo seria a opção utilizada para essa 

seleção. No entanto, ressalta-se que essa forma de segregação, aqueles que podem visitar a 

Pousada e aqueles que não têm condições de visitá-la, deve ser repensada de forma cuidadosa 

quando envolve a comunidade local.   

Afinal, é direito dessa comunidade conhecer as imagens rupestres de que 

constantemente ouvem histórias e que trazem turistas das mais diversas localidades ao município 

em que moram. Só assim essas imagens também poderão trazer desenvolvimento, cultura, e 

significação para essas pessoas, e a cultura das populações passadas poderá gerar renda e retorno 

para a comunidade que habita as imediações destes sítios arqueológicos.  
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Figura 38— Folder da Pousada das Araras.  Fonte: FRANCO, 2010. 
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Figura 39— Folder da Pousada das Araras.  Fonte: FRANCO, 2010. 
 

 

 Outro atravessamento que pode ser levantado é a mágoa dos moradores em relação ao 

fato de um dos esqueletos mais antigos da América do Sul, datado em 11.000 anos AP (até o 

presente), nomeado como Homem da Serra do Cafezal e descoberto em escavações realizadas 

em 1996 em um dos sítios arqueológicos do município, o sítio GO-Ja.01, mais conhecido como 

―Gruta do Diogo‖,  não estar no município, mas sim, no Museu Histórico de Jataí (ORTEGA, 

2011) .  
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 As escavações realizadas em 1996 não incluíram a comunidade neste processo, gerando 

desconfianças e ressentimentos por parte dos moradores, como revela a fala de seu João Pacífico: 

―Eles foram afastando terra até encontrar uma caveira, e com o carbono catorze, descobriram que 

tem 11 mil anos aquilo, era daqui, mas eles deixaram levar. Aquilo é daqui! Ninguém pode 

levar!‖ (PACÍFICO, 2010, depoimento pessoal).     

  A fala da atual secretária de turismo de Serranópolis, Neila Carvalho, esclarece essa 

zona de conflitos: 

 
A PUC, os arqueólogos, nos procuraram para realizar uma nova etapa das escavações, 
com isso, eles agora querem realmente envolver a comunidade. Há mais ou menos 15 
anos, quando eles realizaram as escavações na Gruta do Diogo, levaram o fóssil para o 
museu de Jataí, na época, eles envolveram apenas a comunidade de Jataí, os estudantes, 
o museu... Não teve uma pessoa do município que ajudou, que acompanhou o processo. 
Sendo que a gruta é no município. Ficou uma mágoa terrível, muito forte pro pessoal 
daqui (CARVALHO, N. depoimento [2010]. Serranópolis. Entrevista concedida a 
Pollyanna de Oliveira Brito Melo).      
 

 
 
 

 A mágoa dos moradores serranopolinos em relação à forma como as escavações foram 

conduzidas no passado é justificável. A Arqueologia é uma ciência que estuda as sociedades do 

passado e, até pouco tempo atrás, preocupava-se essencialmente com a cultura material. No 

entanto, nas últimas duas décadas, esse cenário passou por fortes modificações com a 

Arqueologia Pública, e principalmente, com a Arqueologia Pós-processual, que visa criar pontes 

entre passado e presente, bem como trabalhar as relações de poder envolvidas nesse contexto e 

processo (CALI, 2006). Com essa nova abordagem, agora trabalhando juntamente com e para as 

comunidades que vivem nas imediações desses espaços arqueológicos, visa-se não cometer os 

erros do passado, a exemplo das escavações conduzidas em Serranópolis.       

 As tensões e atravessamentos que permeiam a relação entre os moradores 

serranopolinos e as imagens da Pousada das Araras são várias. A comunidade de Serranópolis 

vem se informando e se sensibilizando acerca da riqueza desse patrimônio material, fortalecendo 

suas identidades culturais e desenvolvendo um sentimento de pertença para com sua região, 

resgatando, assim, parte de sua história. 

 Segundo a arqueóloga Niède Guidon, ―é preciso usar o recurso dos povos do passado 

para o povo do presente.‖ (GUIDON, 2010). Apenas através do turismo, da geração de recursos 

e desenvolvimento para a população que hoje vive ao redor dos sítios arqueológicos, da 

percepção dos próprios moradores de que é preciso preservar os sítios arqueológicos, esse 

patrimônio resistirá ao futuro.   
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No entanto, essas tensões, atravessamentos e discursos de poder precisam vir à 

superfície. Quando foi citado no decorrer deste trabalho que algumas pessoas recusaram-se a 

conceder entrevista, fez-se referência aos atuais proprietários da Pousada das Araras. Apesar das 

várias tentativas, via telefone, e-mail e pessoal (inclusive, me dispus a permanecer uma semana 

em Serranópolis com o único fim de conseguir o depoimento dos proprietários da Pousada, no 

intento de levantar alguns questionamentos sobre os atuais valores cobrados pelo reserva, sobre a 

viabilidade de diálogos com a comunidade), infelizmente, todas as tentativas foram frustradas. 

Quando foi citado, ainda, que alguns entrevistados pediram, em algum momento da 

entrevista, que o gravador fosse desligado, é porque não se sentiam à vontade (devido ao jogo 

dos poderes envolvidos) para relatarem sua real percepção sobre o assunto. Nesse momento (em 

off, ou nas conversas informais à beira do fogão) falavam como também gostariam de buscar 

recursos através dessas imagens, criar souvenires, enfim, obterem renda através das imagens 

rupestres da Pousada das Araras.  

Os motivos das imagens rupestres da Pousada das Araras podem dialogar com a 

produção artesanal local, gerando novos laços identitários. Segundo MORAIS (2002), há muitas 

comunidades carentes de logomarcas que a identifiquem e os objetos provenientes dos registros 

arqueológicos regionais podem fomentar e fortalecer suas identidades culturais. Mas como a 

população de Serranópolis poderia criar uma produção artesanal através desses motivos 

imagéticos, se a maioria nunca sequer viu esses grafismos?  Outro dado importante das visitas de 

campo foi o interesse dos moradores pela pesquisa e/ou de participar da mesma. Os dias de 

entrevistas eram intensos, as entrevistas longas. O grupo de moradores selecionados para 

entrevista foi pequeno justamente para analisar suas falas e percepções dentro de um trabalho 

acadêmico restrito e permitir que os moradores se exprimissem à vontade; no entanto, fui 

abordada diversas vezes, no hotel e nas ruas, por outros moradores que também queriam 

participar da pesquisa, dar sua voz de contribuição. A frase de um dos moradores me ficou 

gravada: ―Eu também sou importante‖.         

  A comunidade serranopolina tem se despertado para esse patrimônio. Através de ações 

informativas e de sensibilização tem se apropriado e, em alguns casos, ressignificado essas 

imagens. Às vezes essa relação não se faz diretamente com as imagens rupestres, mas percebe-se 

que estas são o que poderíamos chamar de ―peça motriz‖, induzem e instigam o sentimento de 

pertença, para com a cidade, para com a terra em que vivem.   

Exemplo disso são as obras da artista plástica Nilmar Franco. As obras da artista 

geralmente retratam cenas, paisagens e o cotidiano serranopolino (Figuras 40, 41 e 42); apesar de 

a artista não abordar de forma direta as imagens rupestres da região, faz referência, por exemplo, 
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a um dos locais em que estão inseridas: a Gruta do Diogo, em que, diferentemente da Pousada 

das Araras, os moradores têm acesso ao local sem qualquer ônus e, muito provavelmente por 

esse mesmo motivo, demonstram grande afetividade por este local.  

 Em entrevista realizada na casa da artista, na manhã do dia quatorze de novembro de 

2010, em Serranópolis, Nilmar Franco esclarece:  
 

Na questão de artista, como eu comecei? Acho que isso é nato, minha mãe diz que 
desde menina minha brincadeira predileta era ficar desenhando as vaquinhas, essas 
coisas da fazenda. Questão de pintar Serranópolis foi por acaso, eu gosto de pintar a 
natureza, sou apaixonada pela natureza. Eu pintei a gruta do Diogo, foi nada, assim, não 
foi por interesse, não posso dizer que é. Eu vou pintando aquilo que dá na telha...( 
(FRANCO, N. depoimento [2010]. Serranópolis. Entrevista concedida a Pollyanna de 
Oliveira Brito Melo).      
 

   

 

 

Figuras 40, 41 e 42— Quadros da artista plástica Nilmar Franco. O primeiro (da esquerda para a direita), apresenta 
uma cena rural de Serranópolis; o segundo é a representação da Cachoeira da Gruta do Diogo, e a terceira imagem é 

uma cena da cidade de Serranópolis.  Fotos: Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 2010. 

 

 A artista deixa claro que pinta aquilo que lhe apraz, pelo que é apaixonada e lhe vem à 

mente, à memória. Se a artista tem como tema central de suas pinturas Serranópolis, não é por 

acaso, como acredita, mas sim, pelo que a cidade lhe desperta e representa. Quando perguntada 

sobre como vê a questão arqueológica do município, a pedagoga Nilmar Franco, que também é 

coordenadora e professora de artes do colégio municipal Juscelino Kubitschek (JK) responde:  

 

 
Eu vejo bem com descaso, até por parte de nós professores, a gente que mora aqui era 
pra ter bem mais interesse, moramos dentro da cidade onde tem toda essa questão 
arqueológica, temos esse sítio que é maravilhoso, a Pousada das Araras, temos a 
Pousada do Guardião, tem vários lugares interessantíssimos, a gruta do Diogo. Eu, por 
exemplo, só conheço a Pousada das Araras pra falar a verdade, só pra ter uma idéia, eu 
que sou coordenadora e estou quase aposentando. Nós não damos muita ênfase, outras 
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escolas, de outras cidades, demonstram bem mais interesse (FRANCO, N. depoimento 
[2010]. Serranópolis. Entrevista concedida a Pollyanna de Oliveira Brito Melo).      
 
  

Através dos trabalhos educativos que vêm se realizando em Serranópolis, a população 

tem se despertado para a importância da preservação desses sítios. Algumas dessas ações 

concretizam-se no Museu Serra do Cafezal, que possui em seu acervo permanente peças que 

retratam aspectos naturais, pré-históricos, históricos e culturais da região.  

 Segundo o pesquisador José Luiz de Morais, um museu é um espaço institucional que, 

quando consegue ter como base uma plataforma teórica e conceitual e insere-se em um roteiro 

turístico, transforma-se em um excepcional atrativo. Possibilita que o acervo arqueológico seja 

apresentado em toda a sua plenitude, levando o turista a compreender os aspectos e a possível 

realidade da sociedade extinta (MORAIS, 2002).      

 Atualmente o museu se propõe não só a ser um ambiente de lazer, mas também um 

espaço informativo, procurando atingir, através de uma linguagem adequada, todos os segmentos 

que visitam esse espaço, tornando-se ―um espaço de cultura, de conhecimento, de diálogos, de 

preservação, de lazer e de memórias‖ (ABREU, 2008, p. 5). O museu passa, então, a ser uma 

instituição dotada de vida própria. A partir de 1970, em particular, o museu passa a fazer parte do 

cotidiano das cidades (MORAES, 2009).   

 Além das exposições permanentes, o Museu Serra do Cafezal já sediou exposições 

como a do fotógrafo Roosevelt Vilela, que apresenta de forma original a escavação do Homem  

da Serra do Cafezal, realizada em 1996, na Gruta do Diogo, localizada no município50 (Figura 

43). O Museu ainda é parceiro de um dos projetos culturais do município, o ―Quintas Culturais‖, 

que visa abrir espaço para pessoas da comunidade, seja através de homenagens realizadas a 

pessoas que têm ou se destacaram na história da cidade, ou oportunizando espaço para 

apresentações culturais: música, dança, teatro, cinema, poesia, causos, piadas, ou outras 

linguagens artísticas da comunidade serranopolina.  

Em uma dessas ―Quintas Culturais‖, realizada no dia 22 de abril de 2010, o Museu 

Serra do Cafezal recebeu a presença de índios kayapós que apresentaram um pouco de suas 

vivências, danças, músicas e pintura corporal (Figuras 44 e 45). Os índios Kayapós, que 

atualmente moram em aldeias no Pará, reconheceram na ocasião, em algumas das pinturas 

rupestres encontradas em Serranópolis, um estilo próprio ao de sua cultura 51. Não é possível 

                                                             
50 Disponível em:<http://serranopolis-goias.blogspot.com/2010/03/museu-e-cat.html>. Acessado em: 9 jan. 2012. 
51 Disponível em:< http://pmserranopolis.blogspot.com/2010/04/quinta-cultural-no-museu-serra-do.html>. Cessado 
em: 11 jan. 2012.  

http://serranopolis-goias.blogspot.com/2010/03/museu-e-cat.html
http://pmserranopolis.blogspot.com/2010/04/quinta-cultural-no-museu-serra-do.html
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afirmar, no entanto, que as imagens rupestres realizadas em Serranópolis teriam sido realizadas 

por antigos índios Kayapós.   

 

   

Figuras 43, 44 e 45— A primeira figura (da esquerda para a direita) apresenta a exposição do fotógrafo Roosevelt 
Vilela, que tem como temática a escavação do fóssil nomeado como ―Homem da Serra do Cafezal‖, realizada em 
1996, em Serranópolis. Foto: Neila Carvalho Lima.  Disponível em: <http://serranopolis-
goias.blogspot.com/2010/03/museu-e-cat.html>. A segunda e a terceira figura são imagens realizadas no dia do 
índio, de índios Kayapós e da palestra realizada no dia pelo professor doutor Othon Henry Leonardos da 
Universidade de Brasília (UnB).        

 

Como já elucidado, não é possível afirmar que os grupos humanos que habitaram 

Serranópolis há tantos milênios sejam nossos ancestrais. Essa ligação existe, todavia, pelo 

território, por um elo topofílico, relação afetiva entre indivíduo e meio ambiente. Relação que 

desperta o sentimento de pertença, que ativa a memória, reafirma e estrutura identidades 

culturais.   

O sentimento de pertença estrutura-se a partir de três preceitos: da memória coletiva, da 

diferenciação social e de lugares de sentido social. A memória coletiva mantém-se viva e só é 

capaz de viver por meio da consciência do grupo que a mantém, que continua a fomentá-la, 

transformando-se, assim, em uma corrente de pensamento contínuo (HALBWACKS, 2006). 

Dessa forma, a memória coletiva leva ao sentimento de pertença, uma vez que essa memória 

(saberes, tradições, cantigas, histórias...) não é individual, mas, sim, pertencente a um grupo. Os 

indivíduos que detêm essa memória, que ajudam a tornar essa memória coletiva, passam a 

pertencer, a fazer parte de um grupo social.  

A diferenciação social também é um dos elementos para a formação de um sentimento 

de pertença, porquanto esse sentimento está em contínua reelaboração, baseando-se em um 

contexto de atividades sociais, que são sempre campos de tensões mais ou menos complexos 

(COSTA, 2002). Quando fazemos parte de um certo grupo social, passamos a ter certas 

http://serranopolis-goias.blogspot.com/2010/03/museu-e-cat.html
http://serranopolis-goias.blogspot.com/2010/03/museu-e-cat.html
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afinidades com este grupo: dificuldades, anseios, conquistas. São esses elementos que fazem 

com que nos sintamos pertencentes a esse ou àquele determinado grupo social.  

Os lugares de sentido social ou os lugares de memória social são espaços de 

representação, em que o próprio ambiente forma um sentimento de pertença; fundam critérios de 

verdade localmente adquiridos, são preceitos que se tornam verdadeiros porque são 

historicamente construídos e consagrados (COSTA, 2002). Esses lugares são essenciais para 

culturas locais, são identitários, a memória viva e concreta de uma comunidade.  

Os lugares de valor arqueológico, que aqui chamo a atenção, funcionam para sociedades 

contemporâneas como geradores de recomposição identitária, revitalizando significados 

(COSTA, 2002). Os sítios arqueológicos, portanto, são lugares de sentido social, onde se 

relembra o passado, tornando-se refúgios sociais. As imagens rupestres são uma linguagem, 

representações estéticas dos antigos moradores que habitaram um espaço que hoje é 

ressignificado.   

Dessa forma, as imagens rupestres têm uma capacidade de despertar um elo topofílico52, 

ou seja, incitar-nos a um elo de afetividade com essas imagens. Segundo Tuan, duas pessoas não 

vêem a realidade da mesma forma, pois a maneira como o sujeito percebe e avalia um mesmo 

espaço é diferente dos outros sujeitos. O elo topofílico seria essa união afetiva, que une o 

indivíduo ao lugar, onde memória cultural e inteligência emocional se fundem (TUAN, 1980). 

Ainda segundo Yi-fu Tuan, 

 
A palavra ―topofilia‖ é um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido amplo, 
incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. 
Estes diferem profundamente em intensidade, sutileza e modo de expressão. A resposta 
ao meio ambiente pode ser basicamente estética: em seguida, pode variar do efêmero 
prazer que se tem de uma vista, até a sensação de beleza, igualmente fugaz, mas muito 
mais intensa, que é subitamente revelada. A resposta pode ser tátil: o deleite ao sentir o 
ar, água, terra. Mais permanentes e mais difíceis de expressar, são os sentidos que temos 
para com um lugar, por ser o lar, o lócus de reminiscências e o meio de se ganhar a vida 
(TUAN, 1980, p. 107).   
.  
 
 

O elo topofílico teria três níveis, segundo o autor. O primeiro, mais superficial e fugaz, 

seria a percepção estética de um determinado espaço. O segundo, quando esse simples passar de 

olhos produz a sensação de beleza, de encantamento. O último estágio, mais raro, advém quando 

um determinado lugar não possui apenas uma estética que chama a atenção, mas representa algo 

profundo para seu espectador, provocando uma gama de significados que se relacionam com 
                                                             
52 Sobre Topofilia, ver as obras de TUAN, Yi-fu. Cf. Topofilia: um Estudo da Percepção, Atitudes e Valores do 
Meio Ambiente e Espaço e Lugar. 
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proteção, casa, lembranças, saudade, aconchego, um espaço que propicia levar o sustento à 

família.   

 Tuan (1978) ainda reforça que o simples fato de um espaço ser aberto ou fechado pode 

alterar completamente os sentidos que ele provoca. Um espaço aberto, geralmente, recorda 

liberdade, aventura, luz, beleza imutável, enquanto um espaço fechado geralmente conduzirá à 

privacidade, útero, segurança e escuridão (TUAN, 1980). Os lugares de valor arqueológico são 

espaços que geralmente despertam para o sentimento topofílico, sendo um lugar não só de 

grande beleza estética, mas de história, de recomposição identitária, de descoberta, de 

ressignificação histórica.  

 Lugares de memória, como os sítios arqueológicos com imagens rupestres, tornam-se 

ainda mais significativos em nossa sociedade contemporânea. Segundo Hall (2003), o 

enfraquecimento da identidade cultural é, sem dúvida, um dos grandes problemas da nossa 

sociedade atual, conceituada por David Harvey como sociedade de modernidade tardia. Essas 

sociedades são caracterizadas pela ―diferença‖; possuem divisões e antagonismos sociais tão 

acentuados que fazem com que o sujeito não tenha mais posições claras, e nesse ambiente 

confuso e antagônico, acaba perdendo a base de sua identidade cultural (HARVEY, 2000).   

 A sociedade se forma em integração com o eu. É apenas quando o sujeito passa a ter 

suas vivências, estabelecendo trocas sociais, que este constitui sua identidade. Afinal, nossa 

identidade cultural é formada por ―aqueles aspectos de nossas identidades que surgem de nosso 

pertencimento a culturas étnicas, raciais, lingüísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais‖ 

(HALL, 2003, p. 8). Existe no sujeito uma necessidade de descobrir sua origem, buscar respostas 

em um passado para descobrir no hoje. As imagens rupestres representam uma ponte, um 

vestígio vivo repleto de significados. Uma peça importante desse ―quebra-cabeça‖ chamado 

identidade cultural, que não é fechado, nem possui peças definidas e imutáveis. Conforme 

Manuel Castells,  

 
(...) entendendo por identidade o processo de construção de significado com base em 
um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) 
qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de significado. Para um determinado 
indivíduo ou ainda um ator coletivo, pode haver identidades múltiplas (CASTELLS, 
2000, p.22). 
 
 

   Analisar, compreender e, a partir desse conhecimento, ver as imagens rupestres de 

Serranópolis por um novo prisma, com empatia, com afeição, poderia fortalecer nossa identidade 

cultural coletiva, principalmente nossa identidade como goianos. De acordo com a pesquisadora 

Ana Paula de Lima, 
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Goiás ainda busca um primeiro esboço de identidade coletiva. É um processo lento de 
conscientização histórica e cultural. Grande parte da população não sabe sequer parte da 
história conhecida, registrada. Muitos nem se interessam em saber e se contentam em se 
autodenominarem goianos. Mas o que é ser goiano? Quando foi forjada essa identidade? 
(LIMA, 2001, p. 13). 
 
 

Fortalecer essa identidade cultural goiana nos auxiliaria a compreender nossa situação 

atual além de nossas perspectivas históricas contemporâneas. Este processo ajudaria não só no 

fortalecimento de uma identidade coletiva de goianos, mas também ressignificaria, estruturaria e 

fortaleceria nossa(s) identidade(s) cultural (ais) de forma ampla e profunda. Através da 

visualização, do conhecimento e da percepção, as imagens rupestres de Serranópolis podem 

despertar-nos sentimentos de pertencimento e afetividade.   
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CONCLUSÕES 

 

 Afinal: qual a relação da comunidade de Serranópolis com as imagens rupestres da 

Pousada das Araras? Existe algum vínculo entre os moradores de Serranópolis e estas imagens?  

 Após a apresentação do município de Serranópolis, das imagens rupestres da Pousada 

das Araras e das tensões, atravessamentos e discursos de poder envolvidos nesta relação; 

apresento não as respostas absolutas aos questionamentos levantados, até porque seria inviável, 

ainda mais partindo de um assunto tão subjetivo e complexo: a relação de uma comunidade com 

o objeto imagens rupestres. No entanto, é possível depreender algumas considerações acerca da 

pesquisa empreendida.     

Através das pesquisas de campo, da análise do cotidiano, das conversas e percepções 

acerca da comunidade serranopolina é possível inferir que sim, a comunidade de Serranópolis 

possui uma relação afetiva, de memória e de pertencimento com as imagens rupestres da 

Pousada das Araras. Visualizam estas imagens de uma forma diferente. Estas não são como 

qualquer imagem, como qualquer representação pictórica, mas significam algo diferente, algo a 

mais para este coletivo.     

 Acrescenta-se que, como bem elucidam os próprios moradores, os pesquisadores, 

arqueólogos, educadores e agentes culturais da própria comunidade tiveram papel fundamental 

nesta ―nova forma de ver‖ as imagens rupestres da Pousada das Araras, nesta alfabetização 

visual, ou seja, nesta interação do indivíduo com o mundo visual, no caso com as imagens 

rupestres da Pousada das Araras. Pois a interpretação das mensagens visuais se faz necessária 

não só para a compreensão das mesmas, mas também para o estabelecimento de significações a 

cada uma delas.  Segundo seu Domingos, seu Lázaro e seu João Pacífico: 

     
— Domingos: dentro das pedreiras não fica nem quente nem frio, o clima é bom, todo 
mundo percebe, eu sempre levo turistas lá.  
— Pacífico: duas pedras que parecem que já foram uma só, em algum lugar da vida elas 
apartaram, o caroço de uma, completa o buraco da outra, parece que foi coisa de alguma 
intempérie, e isso ficou lá. A gente passa pra lá, pra cá. Ali o clima é gostoso.  
— Lázaro: parece algo que foi feito manual.  
— Pacífico: A caricatura lá é tudo deles, dos índios, ali tem muita coisa importante.  
— Domingos: tem os petroglifos...  
— Pacífico: e a gruta do Diogo, também tem muitas pinturas deles. Antigamente a 
gente não tinha interesse... 
— Domingo: Não tinha é instrução mesmo, não tinha conhecimento de nada, mas aí 
vieram os arqueólogos, os biólogos... 
— Pacífico: Eles foram afastando terra até encontrar uma caveira, e com o carbono 
catorze descobriram que tem 11mil anos aquilo, era daqui, mas eles deixaram levar, 
aquilo é daqui! Ninguém pode levar. (PACÍFICO; CARVALHO; RODRIGUES; 
depoimento [2010]. Serranópolis. Entrevista concedida a Pollyanna de Oliveira Brito 
Melo). 
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 Pela fala destes três antigos moradores de Serranópolis, em especial pela fala de seu 

Domingos, compreende-se a importância dos agentes educacionais neste processo, representados 

na pessoa dos arqueólogos e biólogos de que fala o entrevistado. No entanto, ressalta-se a 

importância que os educadores em artes visuais poderiam ter neste decurso, como estes poderiam 

contribuir de forma significativa com a relação, com a forma como os moradores de Serranópolis 

vêem ou poderiam ver estas imagens rupestres.       

 Como foi explicitado no terceiro capítulo desta dissertação, há diversos fatores, no 

entanto, que afastam, dificultam ou simplesmente não fomentam a relação dos serranopolinos 

com o patrimônio cultural e artístico das imagens rupestres da Pousada das Araras, a exemplo da 

distância geográfica da cidade ao sítio arqueológico, das condições da estrada que liga a cidade à 

fazenda, além do não envolvimento da comunidade nas ações da Pousada das Araras e os preços 

cobrados por este estabelecimento, que inviabilizam o acesso de grande parte da comunidade a 

esse acervo pictórico. Segundo Seu Osórinho, 

  
Aqui [Serranópolis] tem tudo para desenvolver. De dois anos pra cá o povo passou a 
conhecer a região, a gente começou a fazer a caminhada ecológica, mas aí acabou e 
agora voltou. A caminhada até leva o meu nome [Expedição Osórinho] a gente tem 
levado a população pra conhecer mais coisa. Tem muita gente aqui que não conhece a 
Lagoa Santa, a Pousada das Araras... Parece que acomodou por ser perto. Mas aqui tem 
tudo pra desenvolver, são coisas simples, baratas. Mas é preciso o apoio do governo, 
fazer mais hotéis, mais estradas... (MORAES, O. R. de depoimento [2010]. 
Serranópolis. Entrevista concedida a Pollyanna de Oliveira Brito Melo). 
 

  
 Ou seja, a comunidade tem interesse de se apropriar destas imagens rupestres de se 

apoderar deste patrimônio pictórico que faz parte de sua história. E através deste patrimônio e 

dos recursos que ele pode gerar e fomentar buscarem, também (porque não?) o desenvolvimento 

do seu município e recursos para a sua família. No entanto, este retorno ainda não está 

acontecendo. Como foi exposto, parte da comunidade serranopolina sequer teve a oportunidade 

de conhecer as imagens rupestres da Pousada das Araras.  

 Pela dificuldade de ter acesso a este patrimônio, acabam buscando outros caminhos, a 

exemplo da relação que desenvolvem com a Gruta e com as imagens rupestres da Gruta do 

Diogo, sítio arqueológico que também fica na região e no qual, diferentemente da Pousada das 

Araras, não é cobrada qualquer quantia para se ter acesso a este espaço.        

 A resposta para este embate é oferecida justamente por seu Osório:  

 
Às vezes, através do pessoal da cultura, é o único meio, deveria haver uma parceria 
entre a comunidade e a Pousada das Araras, porque a gruta do Diogo é muito 
importante, é muito bonito, se alguém fizer um Hotel lá, lá [A Pousada das Araras] pode 
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até ficar esquecido, ali é um lugar que não foi explorado por ninguém lá tem mais 
história que a Pousada das Araras, que pode ficar esquecida. Lá é maior, lá tem mais o 
que ver. Aqui tem muita cachoeira, só falta melhorar as estradas... 
Eu sinto que muitas pessoas estão empenhadas em desenvolver a cidade, em que nossa 
região melhore, enquanto nós envolvemos as pessoas no turismo, em outras coisas, nós 
estamos tirando as pessoas das drogas, dos vícios, a secretária de turismo tem sido uma 
pessoa admirada por todos, tem ajudado muito.   
Eu me sinto muito feliz em ajudar a cidade, me sinto muito bem, se fosse possível eu 
ainda queria fazer mais, muitas coisas. Mas a terceira idade eu que ajudei e organizei, já 
tem dezessete anos que nós saímos, pra visitar gruta, cachoeira... A minha vontade é 
muita, de levar conhecimento (MORAES, O. R. de depoimento [2010]. Serranópolis. 
Entrevista concedida a Pollyanna de Oliveira Brito Melo). 
 

  
 Como bem elucida seu Osório, seria necessário que existisse uma parceria entre a 

comunidade serranopolina e o proprietário da Pousada das Araras. No entanto, esta parceria não 

existe, apesar de diversos esforços empreendidos por parte da secretaria de turismo, de educação 

e outros agentes da própria comunidade. Com isso, o que se percebe é que os serranopolinos têm 

buscado outros meios de se reorganizar, buscando se apropriar de outros espaços de memória, a 

exemplo da Gruta do Diogo. 

 Conclui-se que os moradores de Serranópolis têm interesse, estabelecem um elo afetivo 

com as imagens rupestres da Pousada das Araras e têm consciência da importância deste 

patrimônio pictórico. No entanto, fazem-se necessárias ações e parcerias para que eles possam 

ter acesso a esses registros.     

.  
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MORAES, Osório Rodrigues de. depoimento [2010]. Serranópolis. Entrevista concedida a 
Pollyanna de Oliveira Brito Melo.  
 
Seu Osorinho (como gosta de ser chamado) é aposentado e organiza voluntariamente festas, 

passeios, encontros e atrações culturais destinadas às pessoas idosas (melhor idade) de 

Serranópolis. A entrevista foi realizada na noite do dia quatorze de novembro de 2010, na 

recepção do Hotel Imperial em Serranópolis-GO.  

 
 
 — Pesquisadora: Osorinho é um imenso prazer entrevistá-lo. Até por já ter lido a obra 

de alguns escritores que escreveram sobre Serranópolis e encontrar o nome do senhor em todos 

elas. O senhor, que cresceu aqui, conhece alguma história sobre a origem da cidade, alguma 

lenda que pertença à Serranópolis? Poderia contar-me também um pouco da sua história e falar 

um pouco da Pousada das Araras, caso o senhor a conheça?   

 — Osórinho: Eu sou da família Moraes, aqui da região e conheço desde as primeiras 

pessoas daqui de Serranópolis, morava na fazenda, mas sempre a gente estava aqui. Conheci 

muita casa de capim aqui, era a casa de sapé, aí quando a gente era novo, vinha aqui para assistir 

festa, fiz o casamento aqui, e a minha família eu criei tudo aqui. 

 Não foi meu tempo, meu tempo não alcança essa questão, de conhecer, ver os índios, 

mas os meus avôs que contava. Teve uma fazenda que quando os homem saiu quando chegou 

em casa a família tava toda morta, porque os índio tinham matado, e posto dentro do cocho, que 

é o lugar onde coloca o sal do gado. O fazendeiro ficou muito aborrecido, saiu loco, naquela 

época chamava malero, quando a pessoa ficava fraco e ia andando o tempo todo, porque tinha 

perdido a família tudo, porque os índio tinha matado. Se não me engano, era um tal de fulano 

Carvalho, que perdeu a família toda, o hômi saiu,  quando chegou os índios tinham matado tudo. 

Os pais contavam... 

 Quando a minha bisavó chegou na região, aqui de  Jataí,  já não havia índio, ela 

comprava os negro, chamado escravos, para revender, vinha alguém trazia aqueles escravos, da 

core negra, da cor preta, e ela deixava exposto e ia vendendo, mas já não tinha índio mais, mas 

ainda tem sinal no curral, na Fazenda do Cabo Redondo, era da minha bisavó, ela chamava 

Maria Antônia. 

 A gente sabe muito essas coisas porque a minha mãe contava, tirava hora pra contar pra 

gente. Também havia os sinais, eles não saiam, era igual porco, posava ali, e ia vendendo, o povo 

vinha escolher, eles tinham medo de sair, porque se saísse era pior. Eles compravam essas 

pessoas, aquelas pessoas da canela grossa, era preguiçoso, tinha que vender barato, o preço era 
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quase dado, os da canela fininha era esperto, aí vendia rápido, pra trabalho era mais rápido. Era a 

chamada escravidão mesmo, há os sinais no chão. A cerca foi feita pela mão dessas pessoas, que 

mal ganhavam comida. 

 Uma grande história daqui, da Serra do Café, é que esse nome foi dado por uma irmã da 

minha mãe. Que formou essa história de Serra do café quando um senhor, por nome João Rio-

grandense, vindo do Rio Grande, foi pra capital velha. Aqui tinha um padre, que vinha só uma 

vez por ano, pra fazer casamento e batizado, chegando na casa da minha vó, tinha uma moçona, 

que já tinha dezessete anos, quando a moça tinha dezessete anos já tava velha, já tinha cinco anos 

que ela era moça! 

 Ela era velha, aí o padre disse que ia trazer um rapaz pra casar com ela e ele trouxe! E 

eles casaram, e eles vieram pra cá, porque tinha muito mato, pra formar café e eles trouxeram os 

baianos, pra ajudar a formar o café. Por isso o nome.  Ela chama Maria Floriana. 

 Foi aí que começou a Serra do Café, quando a minha vó ficou viúva essa minha tia 

carregou ela, porque ela tinha mais condição, e carregou ela pra cá e ela trouxe a minha mãe, que 

tinha 14 anos, e casou aqui, na casa dela, que voltou pra casa da minha vó, que também é no 

município.  E lá que eu fui criado, nós somos nove irmão. Essa história é da minha bisavó. 

 Essas histórias da minha tia é uma história que eu não conheci ela, mas eu ouvi muito 

falar, e isso é verdade, é desse jeito mesmo, porque por muitas pessoas falada é a mesma coisa, 

ela casou três vezes, e teve 14 filhos.  

 Tinha uma história assim, em época dos meus irmãos mais velhos, em época de pessoas 

que atacavam os fazendeiros, não era mais os índios, mas o povo ainda tinha muito medo, tinha 

aquela história que os índio era ignorante, era um outro povo, mas, correu com muitas pessoas,  

muitas gente ia posar nos matos e deixava as casa, houve por duas vezes aqui na nossa região, o 

que a gente chama aqui de revoltoso. O povo deixava as casas e corria pro mato, aconteceu com 

meus dois irmãos mais velhos, eles deixaram as casas e correram pro mato, eles atacava mesmo, 

era um grupo de muitas pessoas, era muito poucas pessoas aqui, morador longe, e tinha aquele 

receio, não tinha como comunicá, era quando um ia contar pro outro, a notícia chegava depois de 

três, quatro meses... Quando tinha qualquer ameaça o povo ficava com medo, grupo de pessoas. 

Eram muitas pessoas... 

 Eu tive uma tia que sofreu muito com isso, tinha que correr com os filhos, e naquela 

época isso chamava revoltoso. Eles levavam os animais, o que a pessoa tinha de mais valor, 

punha as mulher pra cozinhar pra eles, as mulheres não eram tão judiadas, mas os homens sim 

carregavam eles, pra eles fazerem bramura também, e eles punham alguém pra provar a comida, 

com medo que alguém colocasse veneno na comida, eles eram bem prevenidos... 
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 Aqui tem tudo para desenvolver, de dois anos pra cá o povo passou a conhecer a região, 

a gente começou a fazer a caminhada ecológica, mas aí acabou e agora voltou. A caminhada até 

leva o meu nome (Expedição Osórinho) a gente tem levado a população pra conhecer mais coisa. 

Tem muita gente aqui que não conhece a Lagoa Santa, a Pousada das Araras... Parece que 

acomodou por ser perto. Mas aqui tem tudo pra desenvolver, são coisas simples, baratas. Mas é 

preciso o apoio do governo, fazer mais hotéis, mais estradas.  

 O que o povo mais deixa as vez de conhecer é a Pousada das Araras, eu digo até que é 

exploração demais, não tem tanta coisa assim lá pra cobrar o que tem sido cobrado. Eu acho que 

ali tinha que ter preço diferenciado demais da conta, lá não tem tanta coisa assim pra fazer esse 

preço, as coisas que tem lá são muito simples, muita gente fica sabendo do preço, acha caro, não 

volta mais lá, outras nem lá vai, eu falo que ali, podia ser 50% menos, de tudo o que eles cobram, 

não tem como, não é tanto gente rica que quer ir lá, muitas vezes é gente pobre.    

 Às vezes, através do pessoal da cultura, é o único meio, deveria haver uma parceria 

entre a comunidade e a Pousada das Araras, porque a gruta do Diogo é muito importante, é muito 

bonito, se alguém fizer um Hotel lá, lá (A Pousada das Araras) pode até ficar esquecido, ali é um 

lugar que não foi explorado por ninguém lá tem mais história que a Pousada das Araras, que 

pode ficar esquecida. Lá é maior, lá tem mais o que ver. Aqui tem muita cachoeira, só falta 

melhorar as estradas... 

 Eu sinto que muitas pessoas estão empenhadas em desenvolver a cidade, em que nossa 

região melhore, enquanto nós envolvemos as pessoas no turismo, em outras coisas, nós estamos 

tirando as pessoas das drogas, dos vícios, a secretária de turismo tem sido uma pessoa admirada 

por todos, tem ajudado muito.   

              Eu me sinto muito feliz em ajudar a cidade, me sinto muito bem, se fosse possível eu 

ainda queria fazer mais, muitas coisas. Mas a terceira idade eu que ajudei e organizei, já tem 

dezessete anos que nós saímos, pra visitar gruta, cachoeira, a minha vontade é muita, de levar 

conhecimento. (Texto escrito conforme a conversa coloquial estabelecida com o entrevistado).     
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MOREIRA, Sebastião. depoimento [2010]. Serranópolis. Entrevista concedida a Pollyanna de 
Oliveira Brito Melo.  
 
A entrevista foi realizada na noite do dia treze de novembro de 2010, nas dependências do 

Museu de Serranópolis Serra do Cafezal onde seu Sebastião trabalha como guia.  

 

 

 — Sebastião: Os primeiros habitantes de Serranópolis eram os índios, eles habitaram 

nas rochas, eram plantadores. Tinha índio que comia gente, que eram canibais. Mas chegaram os 

fazendeiros, as pessoas, que eram de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, que viviam viajando, 

eles conquistaram alguns índios dando fumo, cachaça, pinga, os conquistando com presentes, 

perfumes, quando eles conquistavam os índios e ganhavam a sua confiança com presentes, eles 

matavam os índios e as suas família ou os levavam para outros lugares, contando que lá eles 

iriam morar melhor, conhecer um povo civilizado, para tirarem os índios da sua terra, que era 

Serranópolis.  

 Para que eles se tornassem donos das suas terras, eles aproveitavam essa época, a época 

do revoltoso, para os tirarem daqui com tiros, com guerra, com mentira, eles inventavam uma 

forma de tirar as pessoas daqui, os primeiros moradores. Contavam também para os outros 

moradores daqui, que eram muito simples; para que eles também saíssem dessas terras, histórias 

do folclore, que aqui havia lobisomem, mula -sem - cabeça, a besta.  

 Era um povo da roça muito humilde, e eles saiam da cidade, porque eles já haviam 

ouvido que os índios já haviam morrido, eles saíam da cidade com muito medo, porque os 

amigos deles e os índios já haviam morrido. Eram os povos que vinham do norte, fugidos de 

lampião, eram histórias desse povo do norte, para tirar o povo daqui, para que eles 

abandonassem as suas terras.     
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FRANCO, Nilmar de Oliveira. depoimento [2010]. Serranópolis. Entrevista concedida a 
Pollyanna de Oliveira Brito Melo.  
 
 
A entrevista foi realizada na casa da entrevistada no dia quinze de novembro de 2010. Nilmar de 

Oliveira Franco é coordenadora e professora de artes do colégio municipal Juscelino Kubitschek 

e artista plástica.   

 
 
 
 — Nilmar: As escolas, tanto municipais, quanto estaduais, no quarto ano, trabalham a 

história da cidade, esse tema já virou conteúdo, a história do município, a questão arqueológica, 

estudamos a gruta do Diogo, a Pousada das Araras, os alunos são levados a conhecer as trilhas, 

as grutas, após a parte teórica nós levamos os alunos. Esse trabalho já é realizado há muitos anos. 

 Durante uma época havia um convênio com a Pousada das Araras, esse trabalho havia, 

só não sei dizer se ele continua, há alguns anos atrás eu levei meus alunos do 4° ano, por a escola 

ser municipal, eles fizeram um preço melhor.  

 São escolas muito antigas, a escola JK foi construída na década de 70, há uma evolução, 

no início ela se chamava Grupo Escolar Dom Abel, a escola resgata a história, a cultura de 

Serranópolis.  O nome de Serranópolis vem por aqui ser uma região de muitas serras, pela 

enorme plantação de café no começo veio a ser Serra do Cafezal, depois Nuputira, e então 

Serranópolis.   

 Na questão de artista, como eu comecei? Acho que isso é nato, minha mãe diz que 

desde menina minha brincadeira predileta era ficar desenhando as vaquinhas, essas coisas da 

fazenda. Questão de pintar Serranópolis foi por acaso, eu gosto de pintar a natureza, sou 

apaixonada pela natureza. Eu pintei a gruta do Diogo, foi nada, assim, não foi por interesse, não 

posso dizer que é. Eu vou pintando aquilo que dá na telha.  

 Eu vejo, bem com descaso, até por parte de nós professores, a gente que mora aqui era 

pra ter bem mais interesse, moramos dentro da cidade onde tem toda essa questão arqueológica, 

temos esse sítio que é maravilhoso, a Pousada das Araras, temos a Pousada do Guardião, tem 

vários lugares interessantíssimos, a gruta do Diogo, eu por exemplo, só conheço a Pousada das 

Araras,pra falar a verdade, só pra ter uma idéia, eu que sou coordenadora e estou quase 

aposentando, nós não damos muita ênfase, outras escolas, de outras cidades, demonstram bem 

mais interesse. 

 Eu levei muitas vezes, a gente estuda isso mesmo, no quarto ano eles têm aula de 

Geografia e História de Serranópolis, então a gente estuda desde os 11.000 mil anos atrás, o que 
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aconteceu, a gente estuda bem aprofundado, como eu fiz esse projeto da Pousada das Araras, eu 

levava as crianças, eles observavam os desenhos, as trilhas, sempre tem alguém que vai que 

explica direitinho. Tem uma repercussão muito grande, eles querem desenhar tudo, mostrar pros 

pais...  

 Eu trabalho na secretaria de educação, nas escolas rurais, nas escolas do campo. O 

nosso conteúdo de História e Geografia estuda a história de Serranópolis. Nisso nós fazemos um 

leque e estudamos a natureza, está inserido dentro do conteúdo de Ciências, o desafio de 

cuidarmos bem da natureza, tem tudo a ver com a nossa Pousada das Araras. Cada professor tem 

seu estilo, alguns cuidam mais da parte cultural, resgatam o folclore, outros mais voltados à 

história de antigamente. Isso está dentro do nosso conteúdo.  
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CARVALHO, Lázaro Gouveia; DOMINGOS, Rodrigues de Oliveira; PACÍFICO, João. 
depoimentos [2010]. Serranópolis. Entrevista concedidas a Pollyanna de Oliveira Brito Melo.  
 
 
A entrevista foi realizada no dia quatorze de novembro de 2010 na casa do seu João Pacífico. 

Seu Lázaro Gouveia Carvalho e seu João Pacífico são aposentados e seu Domingos Rodrigues de 

Oliveira é guia turístico da ACOTES (Associação de Condutores de Turismo de Serranópolis). 

  

 
 — Pacífico: Depois de 1961 mudei pra cá, pra ajudar a tomar conta de uma escolinha, 

meu irmão fundou um institutozinho e eu vim pra ajudar a zelar desse instituto de alfabetização, 

instituto Evangélico de Serranópolis, e de uma congregação independente, em 1964 eu assumi a 

direção da escola e passei a cuidar da congregação por inteiro. Nesse auge de 1962 fui nomeado 

pelo famoso governador, meu irmão comprou um cartório civil, que estava aí, como peteca na 

mão de menino, e eu passei a tomar conta dele, eu fiquei 32 anos com esse cartório civil.    

 E eu fiquei cuidando desse colégio, dessa igreja e desse cartório. Após, fui conquistado 

até para dar uma aula, da disciplina de moral e cívica, que durou 3 ou 4 anos, para lecionar 

aquela matéria, era preciso ser pastor, padre, ou concursado. Ai, ai... Isso não vai dar certo... Vai 

pôr um burro lá na frente desses alunos, mas eu dei essas aulas por pouco tempo, tiraram a 

disciplina. Estamos aí até agora, lutando por essa cidade, gosto da cidade, mas está custoso, cabô 

os trêm, cabo a realidade da história, ainda bem que a gente ainda tem um pouco de amizade.  

 — Pacífico: Eu conhecia a Pousada das Araras, antes de preparada, quando era bruto lá, 

na época em que qualquer um podia entrar, não era cobrado, era só chegar na fazenda.  

 — Lázaro: Era igual chegar numa fazenda, era atravessar a cerca pra lá e podia entrar. 

 — Pacífico: Tem uma história dos meus bois Carrero, eu tava lá carreando umas 

madeiras pro finado Agenor Simão. 

 — Domingos: Agenorinho [antigo proprietário da Pousada das Araras]   

 — Pacífico: Eu fui cedinho, tinha acabado de clarear, pra procurar os bois, tava um 

tempo de frio, e eu não achava os bois, lá tem umas pedreiras muito famosas, onde tem os sinais 

dos índios, a caricatura que os índios fizeram antigamente, eu fui pedra adiante e fez um 

salãozão, e os bois estavam deitados todos lá, era pra fugir do frio, lá entre as pedreiras estava 

quentinho...  

 — Domingos: dentro das pedreiras não fica nem quente nem frio, o clima é bom, todo 

mundo percebe, eu sempre levo turistas lá.  
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 — Pacífico: Duas pedras que parecem que já foram uma só, em algum lugar da vida 

elas apartaram, o caroço de uma, completa o buraco da outra, parece que foi coisa de alguma 

intempérie, e isso ficou lá. A gente passa pra lá, pra cá. Ali o clima é gostoso.  

 — Lázaro: Parece algo que foi feito manual.  

 — Pacífico: A caricatura lá é tudo deles, dos índios, ali tem muita coisa importante.  

 — Domingos: Tem os petroglifos.  

 — Pacífico: E a gruta do Diogo, também tem muitas pinturas deles. Antigamente a 

gente não tinha interesse... 

 — Domingo: Não tinha é instrução mesmo, não tinha conhecimento de nada, mas aí 

vieram os arqueólogos, os biólogos... 

 — Pacífico: Eles foram afastando terra até encontrar uma caveira, e com o carbono 

catorze, descobriram que tem 11mil anos aquilo, era daqui, mas eles deixaram levar, aquilo é 

daqui! Ninguém pode levar.  

 Eles estão reavivando a cidade, e querendo descobrir mais da região, aqui tem bem mais 

pedreiras que a Pousada das Araras, coisas desse tipo, com pinturas também. Mas aqui tem muita 

coisa bonita, muita cachoeira. Faz anos o João Goulart, me disse, vem comigo que eu vou a uma 

fazenda. Eu ganhei umas coisas, uns pés de mandioca, umas frutas, aí alguém falou pro João 

Goulart estacionar o carro e nos mostrou algo que pouca gente aqui conhece, e eu ouvi o barulho 

da água, a água mais cristalina, a água sai de um buraco, aquele corgão, clarinho... Isso é um 

ouro! Que coisa importante.  

 — Domingos: Deu 90% de mineral, ela é quase 100% pura, ela é mineral.     

 — Domingos: Pagam, os moradores daqui pagam o mesmo valor na Pousada das 

Araras.  
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AMORIM, Elio. depoimento [2010]. Serranópolis. Entrevista concedida a Pollyanna de Oliveira 
Brito Melo.  
 
A entrevista foi realizada no dia quinze de novembro de 2010, nas dependências do Museu Serra 
do Cafezal em Serranópolis-GO.  Elio Amorim é condutor da ACOTES (Associação de 
Condutores de Turismo de Serranópolis) e fotógrafo.   
 
 
 — Elio: O curso do SEBRAE foi de quase um mês, onde envolveu 11 pessoas da 

comunidade, que envolveu: sobrevivência em lugares inóspitos, salvamento, primeiros socorros, 

gerenciamento de crise, animais peçonhentos, rapel e toda parte básica da área de turismo.  

 A associação são esses onze alunos que concluíram o curso, tem quase um ano que 

existe essa associação, sendo que a gente já tinha uma formação, mas a associação só existe 

depois de um registro. O nosso público são mais turistas e pessoas da PUC, que está retornando 

ao municio, para retomar as escavações, a coleta de materiais, com o intuito de envolver a 

comunidade e com uma preocupação maior com a preservação.  

Tem mais ou menos um ano que eu sou condutor, mas antes nós não tínhamos formação.  

 A comunidade está se envolvendo, já existe a expedição turística Ozorinho, que recebeu 

esse nome em homenagem ao Ozorinho, porque ele já fazia esse trabalho sozinho só que sem 

apoio, sem formação, e que agora acontece em parceria, em lugares turísticos com o apoio do 

proprietário do lugar.   
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CARVALHO, Neila. depoimento [2010]. Serranópolis. Entrevista concedida a Pollyanna de 
Oliveira Brito Melo.  
 
A entrevista foi realizada no dia quinze de novembro de 2010, nas dependências do Museu Serra 

do Cafezal em Serranópolis-GO. Neila Carvalho é secretária de turismo de Serranópolis. 

 

  

 — Neila Carvalho: Quando o SEBRAE identificou a região como um local onde pode 

estar sendo desenvolvido o turismo de expedição, quando a consultora falou isso, foi muito bom, 

porque nós não temos estradas adequadas, mas nós temos recebidos muitos turistas que não estão 

procurando muito conformo... A procura das pessoas tem sido sempre, a grande maioria, por 

alguma casa, alguma fazenda que queira receber, que me falam: ―Eu queria ficar em uma 

fazendinha, acampar perto da cidade...‖ Então pensamos que devia haver algum caminho para 

atender essa demanda, foi quando a consultora do SEBRAE falou do programa cama e café.  

 E esse projeto tem muito a ver com a cidade, por causa do armazém de cultura. Que era 

um armazém abandonado que foi revitalizado.  

 Nessa etapa o SEBRAE começou uma nova etapa, de realizar outros cursos aqui na 

cidade, o curso que eles ministraram no ano passado, foi um curso voltado para o turismo de 

expedição. Serranópolis foi a única cidade da região agro ecológica, de seis municípios, a 

receber uma modalidade do curso que envolveu práticas de sobrevivência, que tinha essa 

característica. Agora estamos em uma etapa que estamos procurando uma nova modalidade de 

turismo de extensão o programa cama e café vem atender essa demanda, os sítios arqueológicos 

que nós temos na cidade estão todos na zona rural, nós resolvemos trabalhar o turismo rural com 

a arqueologia, que será um curso para os fazendeiros, os condutores, trabalhando em parceria 

com o SEBRAE e a PUC.  

 A PUC, os arqueólogos, nos procuraram para realizar uma nova etapa das escavações, 

com isso eles agora querem realmente envolver a comunidade. Há mais ou menos 15 anos, 

quando eles realizaram nas escavações na Gruta do Diogo, levaram o fóssil para o museu de 

Jataí, na época, eles envolveram apenas a comunidade de Jataí, os estudantes, o museu...Não teve 

uma pessoa do município que ajudou, que acompanhou o processo, sendo que a gruta é no 

município. Ficou uma mágoa terrível, muito forte, pro pessoal daqui. Queríamos fazer o que a 

Niède Guidon fez, onde foi a comunidade que desenvolveu o processo.  

 Muita gente do município, os próprios alunos, agora que eles estão tendo noção, a coisa 

não é tão simples. Na época, eles não conseguiram terminar as escavações, e não havia museu 

em Serranópolis, por isso, nem havia como deixar aqui o esqueleto, que foi pro museu de Jataí. 
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Mas hoje em dia essa prática está sendo revista pelos museus, de deixar as peças em seu contexto 

geográfico e social. Alguns arqueólogos da PUC nos procuraram, quatro arqueólogos vieram nos 

procurar, já fizeram uma primeira reunião conosco, porque eles querem fazer uma nova 

escavação e uma parceria com a prefeitura, que vai entrar com o apoio, uma série de coisas, mas 

nós queremos a comunidade envolvida, eles vão fazer todo o trabalho aqui em Serranópolis, 

envolvendo a comunidade, pra que esse resultado fique aqui. A comunidade é que vai peneirar, 

ajudar no processo...  

 Assim, até agora, falta um retorno pra gente. Vira e mexe a gente descobre quantos 

trabalhos são feitos sobre Serranópolis, as pessoas discutem sobre a cidade, mas sem a gente 

saber, e a gente procura mostrar pra comunidade o que os pesquisadores têm falado da cidade, 

isso é muito importante pra eles. São públicos diferentes, o pessoal que vai pra Pousada das 

Araras e o que irá pro programa do Cama e Café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 

Anexos B: Tabelas e figuras relativas às imagens rupestres de Serranópolis. 

 
Figura 1— Quadro de tipos das pinturas naturalistas de Serranópolis - GO. Fonte: SCHMITZ, 1997, p. 22 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2— Descrição 
dos tipos de pinturas 
naturalistas de 
Serranópolis – GO. 
Fonte: SCHMITZ, 
1997, p.23. 
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Figura 3— Quadro de tipos das pinturas geometrizantes de Serranópolis - GO. Fonte: SCHMITZ, 1997, p. 24. 
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Figura 4— Descrição dos tipos 
de pinturas geometrizantes de 
Serranópolis – GO. Fonte: 
SCHMITZ, 1997, p.25. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5— Quadro de tipos de gravuras de Serranópolis - GO. Fonte: SCHMITZ, 1997, p. 26. 
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Figura 6— Descrição dos tipos de gravuras de Serranópolis – GO. Fonte: SCHMITZ, 1997, p.27. 
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Figura 7— Continuação da descrição 
dos tipos de gravuras de Serranópolis 
– GO. Fonte: SCHMITZ, 1997, p.28. 

 

 

 

 

Tabela 1— 
Quantificação das 
pinturas geometrizantes e 
naturalistas dos sítios 
arqueológicos de 
Serranópolis – GO. Em 
destaque: sítios 
arqueológicos da 
Pousada das Araras GO-
Ja.03 e GO-Ja.04 . Fonte: 
SCHMITZ, 1997, p.29. 
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Anexos C: Fotos de Serranópolis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2— Imagens da exposição permanente do Museu Serra do Cafezal. Fotos: Pollyanna de Oliveira Brito 
Melo, 2010.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3— Fotografias 
antigas de Serranópolis – 
GO. Exposição de fotos da 
XIV Feira de Arte e Cultura 
Popular de Serranópolis. 
Foto: Pollyanna de Oliveira 
Brito Melo, 2010.  
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Figura 4— Fotografias 
antigas de Serranópolis – 
GO. Exposição de fotos 
da XIV Feira de Arte e 
Cultura Popular de 
Serranópolis. Foto: 
Pollyanna de Oliveira 
Brito Melo, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5— Placa de inauguração do Armazém de Cultura de 
Serranópolis – GO. Foto: Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Figura 6 — Artesanatos da XIV Feira de Arte e 
Cultura Popular de Serranópolis-GO. Foto: 
Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 2010. 
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Figura 7— Artesanatos da XIV Feira de Arte 
e Cultura Popular de Serranópolis-GO. Foto: 
Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8— Artesanatos da XIV Feira de Arte 
e Cultura Popular de Serranópolis-GO. Fotos: 
Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 2010. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9— Artesanatos da XIV Feira de 
Arte e Cultura Popular de Serranópolis-GO. 
Fotos: Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 
2010. 
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Figura 9— Bolsa artesanal (chamo atenção 
para os elementos da bolsa: cópias das 
imagens rupestres da Pousada das Araras). 
Objeto exposto durante a XIV Feira de Arte e 
Cultura Popular de Serranópolis-GO. Foto: 
Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 2010. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10— Quadro (óleo sobre tela) da 
artista plástica Nilmar Franco. Paisagem 
rural de Serranópolis-GO. Foto: 
Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11— Quadro (óleo sobre tela) da 
artista plástica Nilmar Franco. 
Representação da antiga casa da avó da 
artista. Serranópolis-GO. Foto: 
Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 2010. 
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Figura 12— Quadro (óleo sobre tela) da 
artista plástica Nilmar Franco. 
Representação da atual casa dos pais da 
artista. Serranópolis-GO. Foto: Pollyanna 
de Oliveira Brito Melo, 2010. 

 

 

 

 

 

Figura 13— Quadro (óleo sobre tela) da artista plástica 
Nilmar Franco. Representação da cachoeira da Gruta do 
Diogo Serranópolis-GO. Foto: Pollyanna de Oliveira 
Brito Melo, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14— Imagem área (antiga) de 
Serranópolis-GO. Exposição de fotos do Museu 
Serra do Cafezal. Foto: Pollyanna de Oliveira 
Brito Melo, 2010. 
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Figura 15— Imagem de apresentação cultural da 
XIV Feira de Arte e Cultura Popular de 
Serranópolis-GO. Foto: Pollyanna de Oliveira 
Brito Melo, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16— Imagem de apresentação 
cultural da XIV Feira de Arte e Cultura 
Popular de Serranópolis-GO. Foto: 
Pollyanna de Oliveira Brito Melo, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

Anexos D: Documentos, folders e outros registros de Serranópolis-GO.    

 
 

 
 

Figura 1— Cópia do documento de formação do município de Serranópolis-GO. 
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Figura 2— Cópia de trecho da primeira ata do Cartório Civil de Serranópolis-GO.  
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Figura 3— Cópia de trecho da primeira ata do Cartório Civil de Serranópolis-GO.  
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Figura 4— Cópia de trecho da primeira ata do Cartório Civil de Serranópolis-GO.  
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Figura 5— Cópia de trecho da primeira ata do Cartório Civil de Serranópolis-GO.  
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Figura 6— Folder da Pousada das Araras.  Fonte: acervo pessoal de Nilmar Franco , 2001. 
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Histórico de Serranópolis - GO. 
 Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/goias/serranopolis.pdf.> Acesso: 
7 fev. 2012.   
 
 
 
 Na década de 1880 a 1890 foi iniciado o povoamento do lugar onde hoje se ergue a 
cidade de Serranópolis, em terras pertencentes ao Município de Jataí. Fazendeiros do vizinho 
Município de Ituiutaba, Minas Gerais, se dirigiram para o local, atraídos pela ótima qualidade 
das terras para a cultura do café, então a principal riqueza agrícola da região, assim como pelas 
boas pastagens para a criação de gado. 
 Nessa época foi doada a Igreja Católica. Por Agostinho Cristino de Oliveira, uma gleba 
de terras para a formação do patrimônio e, logo em seguida, para ali se dirigiram os Tenente José 
Inocêncio da Costa Lima, Major João Joaquim de Lima, Antônio Alves de Carvalho, a viúva 
Maria Eduarda da Costa Lima. Sebastião Alves de Brito, Maximiano da Costa Lima, Joaquim 
Francisco de Souza, mais conhecido por João Riograndense, todos eles considerados os 
fundadores da cidade. 
 Com a notícia do desenvolvimento do povoado e do rendimento da agricultura foram 
chegando novos moradores, a procura de melhores condições da vida e de trabalho. Dentre esses 
podemos citar: Francisco Lara Falcão, vindo de Mato grosso, Aprígio Rosa de Lima, Juiz 
distrital no período de 1925 a 1956; Eliziário Cristino de Oliveira, neto do doador das terras; 
Capitão José Flávio de Freitas; Filadelfo Alves de Lima e suas respectivas famílias. 
 No início, as moradias eram simples casebres de palha, de paredes de pau-a-pique, 
cobertos de palha ou capim. 
O primitivo nome da povoação foi Serra do Cafezal, por ser uma região montanhosa, onde a 
produção do café era abundante. 
 Em 1943, pelo Decreto-Lei Estadual nº 8305, de 31 de dezembro, o distrito aparece com 
o nome de Nuputira, sendo desconhecida a sua origem. Em 1955, por força da Lei Municipal nº 
228, da Prefeitura Municipal de Jataí, foi novamente alterado o seu topônimo, passando então a 
se chamar Serranópolis, nome que conservou quando foi emancipado administrativamente. 
 Desde 1918 Serra do Cafezal consta nos anais municipais de Jataí como um distrito, 
embora não se tenha conhecimento do ato legal que o criou. 
Somente depois de transcorrido meio século, em 1958, por força de Lei Estadual nº 2117, de 14 
de novembro de 1958, foi o distrito elevado à categoria de município, sendo oficialmente 
instalado em 1º de janeiro seguinte, como Têrmo Judiciário subordinado à Comarca de Jataí. 
 
Gentílico: serranopolino 
 
Formação Administrativa  
 
 Distrito criado com a denominação de Serra do Cafezal, pela lei municipal de janeiro de 
1918, subordinado ao município de Jataí. 
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Serra do Cafezal figura no 
município de Jataí. 
 No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Serra do Cafezal 
permanece no município de Jataí.Pelo decreto-lei estadual nº 8305, de  31-12-1943, o distrito de 
Serra do Cafezal passou a denominar-se Nuputira. 
Em divisão territorial vigente em 1-VII-1950, o distrito de Nuputira figura no município de Jataí. 
 Pela lei municipal nº 173, de 07-08-1953, o distrito de Nuputira passou a denominar-se 
Serranópolis. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/goias/serranopolis.pdf
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 Em divisão territorial datada de 1-VII-1995, o distrito de Serranópolis figura no 
município de Jataí. 
 Elevado à categoria de município com a denominação de Serranópolis, pela lei estadual 
nº 2116, de 14-11-1958, desmembrado  de Jataí. Sede no antigo distrito de Serranópolis ex-
povoado. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1959. 
 Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede. 
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 
 
Alterações toponímicas distritais 
 
 Serra do Cafezal para Nuputira alterado, pelo decreto-lei estadual nº 8305, de 31-12-
1943. 
Nuputira para Serranópolis alterado, pela lei municipal nº 173, de 07-08-1953. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

133 
 

 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS (GO) 
Disponível em:  
 
PREÂMBULO 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS, COM A GRAÇA DE DEUS, PROMULGA À 
SEGUINTE LEI ORGÂNICA MUNICIPAL: 
 
TÍTULO I 
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
CAPITULO I 
DOS PODERES 
ART. 1° - O Município de Serranópolis é uma unidade do Estado do Goiás, integrante da Republica Federativa 
do Brasil e reger-se á nos termos assegurados pela Constituição Federal, Estadual e por essa Lei Orgânica. 
ART. 2° - A bandeira e o hino São símbolos que representam a cultura e história do Município. 
ART. 3° - São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, exercido pela 
Câmara,e o executivo, exercido pelo Prefeito. 
ART. 4° - Fica estipulado o dia 14 de novembro com a data magna do município. 
SEÇÃO I 
 
DOS BENS DO MUNICÍPIO 
Art. 6º - Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer 
título,lhes pertençam e os que lhe vierem a ser atribuído. 
Parágrafo Único – È assegurado ao município, nos termos da Lei, a participação no resultado da exploração de 
recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais ou de eventual zona 
econômica exclusiva do seu território, ou compensação financeira por essa exploração 
2 
CAPITULO II 
DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO 
SEÇÃO I 
DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
... 
X - promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observada a legislação e ação 
fiscalizadora federal e estadual; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


