
Pinturas pré-históricas em caverna são de crianças de '3 a 7 anos' 

 

     Pinturas pré-históricas encontradas em uma caverna na França foram feitas por 

crianças pequenas, com idades entre três e sete anos, apontam pesquisas recentes.  

São sulcos feitos com os dedos, que resultam em desenhos de mamutes e outros 

animais. Eles foram descobertos na chamada Caverna dos Cem Mamutes, em 

Rouffignac, e datam de cerca de 13 mil anos atrás. 

     Os sulcos parecem ter sido feitos por dedos pequenos, de crianças, que passavam 

as mãos na superfície macia das paredes da caverna. Pesquisadores da Universidade 

de Cambridge agora afirmam terem conseguido identificar a idade e o sexo dos jovens 

artistas das cavernas. 

     "Os sulcos feitos por crianças aparecem em todas as partes da caverna", diz a 

arqueóloga Jess Cooney, da Universidade de Cambridge, que comandou as 

pesquisas ao lado de Leslie Van Gelder, da Universidade Walden (EUA). 

"Encontramos marcas de crianças de três a sete anos – e conseguimos identificar (os 

desenhos de) quatro crianças específicas ao comparar suas marcas."       Segundo 

ela, a criança mais prolífica no desenho de gravuras tinha ao redor de cinco anos. "E 

temos quase certeza de que essa criança era uma menina." 

 

'Lugar especial' 

 

     A cada ano, milhares de pessoas visitam a caverna, na região de Dordogne (oeste 

da França), para admirar os desenhos de mamutes, cavalos e rinocerontes, nas 

paredes dos 8 km de caverna que foram descobertas no século 16.  Mas só em 1956 

é que os especialistas perceberam que alguns dos desenhos eram pré-históricos. 

Depois, em 2006, notaram que as pinturas haviam sido feitas por crianças, com seus 

dedos.     Diferentemente de rabiscos também encontrados na caverna, as pinturas 

não continham pigmentos de tinta.  

     "Uma caverna é tão rica em sulcos feitos com (dedos de) crianças que parece ter 

sido um lugar especial para elas. Mas é impossível saber se (a prática) era para 

brincar ou parte de um ritual", diz Cooney. 

     Pinturas feitas com sulcos de dedos também já foram encontradas em cavernas na 

Espanha, na Nova Guiné e na Austrália. "Não sabemos porque as pessoas as faziam", 

agrega Cooney, admitindo que os desenhos podem ser parte de "rituais de iniciação" 

ou "simplesmente algo pra ocupar o tempo durante um dia chuvoso". 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sulcos foram feitos por dedos de crianças de três a sete anos 

 

 

Desenhos podem ser parte de ritual de iniciação ou apenas uma simples brincadeira 

infantil 
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