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1. RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo contribuir com as discussões sobre a 

ocupação pré-colonial do Sudeste do Piauí, particularmente na região do Parque 

Nacional Serra da Capivara (PNSC), por grupos indígenas relacionadas à tradição 

Tupiguarani. Com esse intuito, vem sendo testadas no tratamento dos dados 

referentes a cultura material os conceitos de estilo e função, conforme defendidas 

por Robert Dunnell (1978). Para isso, foram selecionados conjuntos artefatuais, 

compostos por fragmentos de cerâmica com características bem peculiares no 

tocante à presença e ausência de acabamentos plásticos de superfície, bem como 

uma notável variedade de elementos morfológicos e funcionais. Trata-se de material 

proveniente dos sítios Aldeia da Baixa dos Carvoeiros, Toca do Fundo do Baixão da 

Pedra Furada, Aldeia do Carlos e Baixão da Serra Nova – todos situados no PNSC e 

analisados em momentos diferentes por pesquisadores da Fundação Museu do 

Homem Americano (FUMDHAM). Nesse movimento, a partir desse corpus 

documental, algumas questões vêm sendo problematizadas nos quadros de uma 

Arqueologia Regional, tais como, se a diversidade verificada na cerâmica pode ser 

indicativo de diferentes ocupações na área de interesse. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa apresenta os resultados preliminares da análise do 

processo de ocupação pré-colonial do Sudeste do Piauí, particularmente a região do 

Parque Nacional Serra da Capivara, por grupos relacionados à tradição Tupiguarani, 

focando em aspectos de rupturas e continuidades na cultura material, 

particularmente a cerâmica. Em termos contextuais, o que chama a atenção no 

material analisado é a restrita variabilidade morfológica e decorativa, que se resume 

a tigelas e panelas globulares com bordas diretas, introvertidas, diretas ou 

extrovertidas com lábios arredondados e pintados (GUIDON ET AL, 1990; 

OLIVEIRA, 2000) 

Frente a este cenário, busca-se efetuar exercício de sistematização, 

buscando contribuir com as discussões sobre o processo de ocupação regional, 

levando em consideração aspectos como cronologia e variabilidade expressa nos 

diferentes aspectos da cerâmica, em uma perspectiva diacrônica.  Para tanto, vem 



sendo testadas as proposições teóricas dos conceitos de estilo e função defendidos 

por Robert Dunnell (1978), no contexto da denominada Arqueologia Evolutiva.  

Segundo Dunnell (1978) estilo e função são conceitos dicotômicos, na medida 

em que são controlados por diferentes mecanismos evolutivos, no sentido 

darwiniano do termo. Desse modo, o autor pontua que a persistência de traços 

estilísticos em determinado cenário pode ser explicada por histórias homólogas, 

enquanto função é vista como respostas adaptativas semelhantes para situações 

parecidas. Assim, por meio de uma análise comparativa, serão tratadas as 

informações provenientes dos sítios Aldeia da Baixa dos Carvoeiros (4.882±35 BP e 

767±40 BP), Toca do Fundo do Baixão da Pedra Furada (8170±90 BP e 360±60 

BP), Aldeia do Carlos (1300 a 300 anos BP) e Baixão da Serra Nova (240±40BP) 

 

3. OBJETIVOS  

O intuito com o trabalho é o de compreender a história de ocupação pré-

colonial da região Sudeste do Piauí, verificando as rupturas e continuidades 

expressas na cultura material. Dessa forma, torna-se necessário uma 

pormenorização das análises efetuadas, a fim de evidenciar o contexto dinâmico 

referente à habitação da área por diferentes populações. Ao mesmo tempo, vem 

sendo testadas a viabilidade de proposições teóricas desenvolvidas no contexto da 

Arqueologia Evolutiva para as especificidades do Nordeste Brasileiro, principalmente 

no que diz respeito à dicotomia entre os conceitos de estilo e função.  

 

4. METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento da pesquisa, realizou-se o levantamento sistemático de 

informações históricas, etno-históricas e arqueológicas, de modo a entender as 

especificidades na cultura material atreladas aos seus possíveis contextos culturais. 

Desse modo, foram consultadas fontes primárias fundamentais, bem como os 

trabalhos de síntese referentes ao contexto abordado, constituídas por artigos 

científicos, monografias, dissertações de mestrado e teses de doutoramento. Do 

mesmo modo, foram realizadas consultas ao banco de dados da FUMDHAM, 

especificamente a documentação cartográfica e as planilhas de análise tecnológica 

da cerâmica proveniente dos sítios de interesse.  Para o tratamento das 

informações, vem sendo aplicados os conceitos de estilo e função.  



5. DESENVOLVIMENTO  

Até o momento foram avaliadas as variações pertinentes aos acabamentos 

plásticos de superfície, que foram refletidas no tocante a sua presença e ausência 

nos conjuntos analisados e quantificados levando em consideração a sua 

distribuição no tempo e espaço.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com base nas análises, foi possível estabelecer a hipótese de uma longa 

ocupação indígena de ceramistas Tupiguarani do interior, em momento anterior aos 

primeiros contatos, conforme atestado pelo conjunto disponível de datações 

absolutas. De modo geral, essa premissa rompe com tradição consolidada na 

historiografia, que associa os deslocamentos dessas populações aos movimentos de 

fuga causados pelo contato. Além disso, os resultados obtidos informam sobre a 

possibilidade dos sítios terem sido habitados em diferentes momentos ao longo do 

tempo, corroborando hipótese de Oliveira (2000). Nesse processo, apresentam 

características que permaneceram ao longo de toda a história de ocupação da área 

e outras que parecem ter sido próprias de recortes cronológicos específicos.  
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