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RESUMO 

Este trabalho buscou registrar os vestígios arqueológicos existentes no município de 
Regeneração - PI, com destaque para a dinâmica da ocupação espacial no Vale do 
Jacaré, Patrimônio Ecológico e Cultural, desse município. Partindo-se das 
evidências já conhecidas, procurou-se identificar novas ocorrências arqueológicas, 
marcas da ação antrópica, desde os primórdios da ocupação humana local até os 
dias atuais, testemunhos da modificação e transformação da paisagem, antes 
natural. De locais de ocupação de grupos pretéritos à instituição da vila e criação do 
município, passando pelo aldeamento de indígenas Acaroá e Gueguê, 
considerando artefatos indígenas a ruínas de edificações, promoveu-se o resgate da 
memória da área de estudo. Atividades anteriores desenvolvidas por um projeto 
pedagógico que promoveu ações de resgate histórico-cultural no município, tratando 
das origens de Regeneração na missão de São Gonçalo de Amarante, inspiraram 
esta proposta de estudo, desenvolvida através de levantamento bibliográfico e 
prospecção de campo na região, um diagnóstico para posteriores pesquisas.  
 
Palavras-chave: Paisagem. Patrimônio. Vale do Jacaré.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
This study aimed to record the existing archaeological remains in the regeneration of 
town - PI, highlighting the dynamics of space occupation in the Valley River Alligator, 
Ecological and Cultural Heritage, this city. Starting from the evidence already known, 
sought to identify new archaeological occurrences trademarks of human activities 
since the beginning of the local human habitation to the present day, the testimonies 
modification and transformation of the landscape, before natural. Occupation of past 
tenses of local groups to grant the town and county of creation, through the village of 
Acaroá and Guegue indigenous, Indian artifacts considering the ruins of buildings, 
was promoted to rescue the memory of the study area. Previous activities developed 
by an educational project that promoted cultural-historical rescue actions in the city, 
dealing with regeneration sources in the mission of São Gonçalo de Amarante, 
inspired this study proposal, developed through a literature review and field 
prospecting in the region, one diagnosis for further research. 
 
 
Keywords: Landscape. Heritage. Alligator River valley.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda a ocupação no Vale do Jacaré no município de 

Regeneração, Piauí, área com indícios da ocupação por grupos colônias e pré-

coloniais em tempos históricos. 

Indícios foram observados a partir das ações do “Projeto Nossa Vila, Nossa 

Gente, Nossa História”, desenvolvido pelo autor, que visava o resgate e a 

valorização dos aspectos histórico-culturais sob o viés da Educação Patrimonial no 

município de Regeneração. Sobre a presença de grupos pré-coloniais, em tempos 

históricos, alguns estudos foram realizados por Reginaldo Miranda (2013) em torno 

do Aldeamento São Gonçalo de Amarante, missão indígena onde foram assentados 

índios das nações Acaroás e depois dos Guegues na segunda metade do século 

XVIII. O aldeamento faz parte do imaginário da população local, sendo abordado na 

literatura regional, no caso, na poesia da regenerense Socorro Santana Ramos. Em 

sua obra “Terra de Bruenque”, destaca-se o cacique acaroá de nome Bruenque, que 

muito se empenhou na defesa de seu povo diante dos maus tratos impostos pelo 

colonialismo português (RAMOS, 1986). 

A Prefeitura de Regeneração, através da Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura – SEMEC, numa parceria com a Fundação Estadual de Cultura do Piauí - 

FUNDAC, realizou um diagnóstico do patrimônio histórico-cultural da região, uma 

das ações do projeto ora mencionado, o que resultou em importantes descobertas 

para outras áreas do conhecimento local. Esses resultados inspiraram a realização 

do presente estudo, como um aprofundamento do conhecimento sobre a área, que 

desperta a atenção, também, pelos seus aspectos geoambientais, além dos indícios 

pré-históricos, cuja interpretação, como resultantes do trabalho humano (FUNARI, 

2006), corrobora a habitação, ou pelo menos, a exploração do lugar por grupos pré-

coloniais. 

Este estudo tem como objetivo compreender a relação homem/meio, através 

de evidências da ocupação do espaço nos tempos pré-coloniais e coloniais, 

chegando até os dias atuais. O homem, ao ocupar uma determinada área, remodela 

a paisagem, no caso, a paisagem arqueológica, deixando marcas no contexto 

ambiental e, no caso particular do território regenerense, desde antes da origem do 

aldeamento no período colonial. 
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Do ponto de vista da Arqueologia, a paisagem é um artefato por excelência, 

resultado da modificação pelo homem. Segundo Milton Santos, (2001) essa 

alteração acontece através da técnica que o homem utiliza na sua relação com a 

natureza, com o meio. As técnicas são, segundo o mesmo, no seu conjunto, os 

meios instrumentais e sociais de realização que o homem utiliza como na produção, 

enquanto cria espaço (SANTOS, 2001).  

Percebe-se, nos dias atuais, que no Vale do Jacaré em seu entorno o 

dinamismo cultural como forma de ocupação iniciada no passado continua, mas sem 

a agressividade transformadora de outras áreas. Com isso, o problema deste estudo 

envolve o contexto ambiental e as transformações nele impressas pelas ações 

antrópicas, que possibilitam verificar a presença de grupos pretéritos e os 

procedimentos utilizados nesta ocupação, pelo homem do período histórico, de uma 

área ainda não estudada sob uma abordagem arqueológica. 

Visando a realização dessa proposta, a metodologia utilizada partiu da 

observação da área para o entendimento da espacialização da ocupação humana, 

mediante procedimento indutivo, envolvendo revisão bibliográfica, prospecção de 

campo, entrevista semiestruturada, registro fotográfico, geoprocessamento, 

elaboração de mapa digital, análise de imagens e de vestígios materiais. 

Durante os trabalhos de campo, foram encontrados diversos vestígios, como 

núcleos, artefatos polidos, gravuras históricas, ruínas de fazendas históricas e 

objetos domésticos em casas históricas ainda preservadas, o que veio a reforçar a 

necessidade de realizar um estudo na área.    

Para verificar a interação do homem com o contexto ambiental no vale do 

Jacaré, tido como importante na ocupação da região, procurou-se identificar, no 

levantamento de campo, os pontos de ocupação utilizados pela população indígena. 

Procedeu-se à observação da área, em superfície, localizando-se e posicionando-se 

os registros arqueológicos, que foram confrontados com as informações 

bibliográficas. 

Este é o primeiro trabalho arqueológico acadêmico – nível de mestrado -

realizado na área, oportunizado pelo Programa de Pós-Graduação em Arqueologia 

da Universidade Federal do Piauí, que possibilitou o exercício da pesquisa 

necessário para revelar o potencial arqueológico de Regeneração. 

Portanto, o foco da pesquisa reside em entender a presença do homem no 

espaço regenerense através do registro arqueológico que disponibilizou de recursos 
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materiais para a construção da paisagem, referente à relação homem-meio, que 

continua sendo reconstruída até os dias atuais pela atuação do homem 

contemporâneo. 

 Os resultados estão estruturados para apresentação em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo trata de conceitos básicos para o desenvolvimento deste 

trabalho, como espaço, paisagem, lugar. O segundo procura informar sobre os 

aspectos etnohistóricos, culturais e sociais do município de Regeneração; sobre a 

criação da Missão São Gonçalo de Amarante, da vila e de sua emancipação política 

ate os dias atuais. No terceiro, apresentam-se os aspectos geoambientais da região 

objeto de estudo, considerando o embasamento geológico, particularidades da 

morfologia e topografia onde se encontram as ocorrências arqueológicas. O último 

capítulo aborda a georeferenciamento, o mapeamento da paisagem do vale do 

Jacaré, junto com o processo de análise espacial e arqueológica como desfecho 

deste trabalho. 

Conclui-se que o presente trabalho identificou marcas deixadas pelo homem 

do pretérito e do presente - os vestígios, as ocorrências arqueológicas, construções - 

ao ocupar e explorar o meio ambiente local para sua sobrevivência, enquanto 

transformava o espaço, expressando características históricas bem particulares.  
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1 – CONCEPÇÕES DE ESPAÇO E PAISAGEM 

 
 Ao iniciar este trabalho, entende-se que seja necessário tratar da abordagem 

arqueológica à qual estarão alinhados os conceitos básicos. San Juan (2005, p. 17), 

ao afirmar que “... el estudio del comportamiento humano...” cabe à Arqueologia, 

lembra que parte da Arqueologia se dedica  a “... la descripción de los elementos del 

registro arqueológico (fundamentalmente contextos, artefactos y ecofatos...)”, que 

denomina de a Arqueografia. Segundo ele, a Arqueografía corresponde à 

Arqueologia sob o paradigma histórico-culturalista, e cada paradigma estaria 

relacionado a uma arqueologia específica, como Arqueometria, Arqueobotânica e 

outras. Essas particularizações da arqueologia ainda podem se subdividir em 

temáticas, como a Arqueologia da morte, a Arqueologia experimental, só para 

exemplificar.  

As abordagens teóricas por outro lado, constituiriam, dentre outras, a 

Arqueologia processual, a pós-processual, a espacial, a Etnoarqueologia. Defende, 

portanto, a existência da Arqueologia e de Arqueologias, ou enfoques, que devem 

constituir uma “disciplina única” (SAN JUAN, 2005, p. 24). Este trabalho, de acordo 

com o enfoque de San Juan, pode ser percebido como uma abordagem especifica 

da Arqueologia, envolvendo o componente espaço e sua particularização, a 

paisagem, e mais uma particularidade desta, o lugar. São esses conceitos que 

constituem o suporte para o entendimento das ações humanas. 

Sob o ponto de vista sistêmico, paisagem/ambiente podem ser considerados 

como: 

 “…el conjunto de todas las cosas que afectan directamente al 
sistema o son afectadas por el. Puede incluir clima, topografia, 
recursos naturales, recursos alimentícios, otros grupos sociales y 
otras influencias externas al sistema mismo.” (WATSON et al, p. 
88,1974). 
 

 
Nessa visão, cultura e ambiente não são excludentes, mas precisa-se 

determinar o modo como se dá a interação entre esses conceitos. 

A cultura humana se realiza em um espaço, mas vai-se além dos limites 

físicos, onde aspectos filosóficos e metafísicos se manifestam, ou seja, a cultura 

reflete a visão de mundo do seu produtor. É assim que, ao criar e recriar sua cultura, 

o homem cria a paisagem, mas durante muito tempo, no meio das ciências 

humanas, principalmente na Geografia, perdurou a ideia de que a paisagem e seus 
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elementos - tempo e espaço - são objetos de diferentes dimensões (PORTO, 2012, 

p. 18), sendo espaço, hoje, conceitualmente de maior abrangência que paisagem. 

Esses conceitos foram apropriados da Geografia pela Arqueologia, assim 

como muitos outros. Segundo Gonçalves (2002, p. 217), para que isso aconteça se 

dá a desconstrução dos limites da geografia através dos prefixos “inter”, “trans” e 

“multi” que ressaltam a permeabilidade das fronteiras, qualquer que seja o campo de 

abordagem, sociológico, político ou epistêmico. Nesse universo está inserida a 

interface arqueologia-geografia, que trata a paisagem como fonte de informação, 

enquanto lugar de uso e transformação pelo homem.   

 

1.1. Espaço – uma base de produção antrópica 

  

Antes de se tratar sobre a interface espaço e cultura, é importante levantar-

se o panorama do conceito de espaço na ciência de origem, a geografia. 

A ideia de espaço, ao longo dos estudos no âmbito da geografia, foi 

desenvolvida principalmente pelos geógrafos da escola francesa. Nela destacou-se 

Ratzel, alemão, autor da “Antropogeografia”, fundamento da geografia humana, 

além da ciência política e da geografia política. Para ele o espaço era o suporte 

indispensável da vida humana, portador das condições de trabalho, tanto as naturais 

como as socialmente produzidas, segundo Moraes (1995), respectivamente as 

condições materiais e as técnicas (MORAIS, 1999). 

Henri Lefébvre, crítico de Ratzel, aborda espaço sob uma perspectiva 

marxista, como suporte de uma totalidade, de uma lógica, de um sistema que nele 

se organiza, estrtura-se. Entende o espaço como vivo e vivido, onde se dão práticas 

sociais, não podendo ser visto como absoluto (LEFÈBVRE, 1974), inclusive 

desvinculado do tempo. Essa abordagem tem origem em La Blache. 

Vidal de La Blache (1995), francês, por sua vez, estabeleceu a relação 

homem-natureza como objeto da geografia, relacionado à paisagem. Para ele o 

homem é um ser ativo, influenciado pelo meio sobre o qual age e, em assim 

fazendo, o modifica. Isto acontece porque o homem busca atender suas 

necessidades, e, nessa busca, interage com a natureza da qual depende, como 

seja, das condições que oferece. Enquanto organiza, ordena o meio, o homem 

entende o espaço como sua morada. A percepção do meio, pelo homem, deu ao 

geógrafo a base para conceituar região como uma unidade geográfica onde os 
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homens organizaram o espaço, sendo possível analisar a forma de organizar o 

modo como se expressou essa organização (MORAES, 1995). 

Em Dukheim (1970), o espaço é o entorno do indíviduo, e, embora fora dele, 

o influencia, impõe-se ao indivíduo e à sociedade à qual pertence, sendo esta 

considerada pelo pensador como uma totalidade. O resultado é que, para ele, o 

espaço é um fato social, uma realidade objetiva, um resultado histórico, pois a 

imposição aos indíviduos gera diferentes percepções, o que é próprio das relações 

sujeito-objeto. Pode-se explicar: a percepção do espaço é uma coisa - é subjetiva-, e 

a objetividade do espaço é outra - é a sua existência concreta. Por isso, espaço é 

considerado um objeto social, quando se junta os dois aspectos, ao se tornar um 

produto, ao resultar de uma produção, decerto, social. 

Uma ideia contrária à de Ratzel, que considera o espaço como absoluto, um 

conjunto de pontos existentes por si mesmos, independentes de toda e qualquer 

coisa, é a do termo espaço como sinônimo de área, relacionada aos fenômenos 

ocorridos dentro dela, estabelecendo-se uma combinação única de fenômenos 

naturais e sociais (CASTRO et al, 1995). Referindo-se a esses fenômenos, Butzer 

(1984, p. 7) afirma que no espaço a distribuição dos fenômenos não ocorre de modo 

homogêneo e que os componentes do “modelo espacial” – climas, aspectos 

biológicos, topográficos e grupos humanos – podem ser analisados espacialmente. 

Complementando esse pensamento, Tuan (1982), defensor de uma 

geografia humanista, considera que sentimentos e idéias são em essência 

espaciais, próprios de um grupo, de um povo, em sua vivência no espaço. Isto 

porque considera vários tipos de espaço, como o pessoal, o grupal, no qual se vive a 

experiência do outro, além do espaço mítico, no qual o sentimento é tido como uma 

das necessidades humanas mais fundamentais. 

 O espaço vivido, só para ressaltar, foi abordado pela geografia francesa, 

com raízes no pensamento de Vidal de Lablache, bem como na psicologia genética 

de Piaget, de onde se obtém o conceito de espaço-regulação (CASTRO et al, 1995, 

p. 31). De acordo com esse conceito, o que acontece no espaço vivido é uma 

experiência contínua, particular e social, pela qual ele é construído sob três aspectos 

reguladores: o afetivo, o mágico e o imaginário. Tuan (1983) trabalha o conceito 

“lugar-mundo-vivido”, em que o particular e o mais geral são próximos, o último 

como visão de mundo de uma coletividade, de um grupo e, com isso, particular 

dessa coletividade, não de um indivíduo. 
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O geógrafo Milton Santos, por sua vez, afirma que o espaço não é apenas o 

“receptáculo da história”, mas “a condição para sua realização” (SANTOS, 2006, p. 

81). Espaço, então, é a “intrusão da sociedade” no meio dos objetos ou formas-

objetos (SANTOS & SILVEIRA, 2004, p. 67). Os termos objetos ou formas-objetos 

referem-se ao que, comumente, denomina-se de fato geográfico e cultural – os 

acidentes geográficos e suas modificações – e sua parte visível exterior, podendo 

estar organizados, a ponto de constituir um padrão espacial “reconhecível”, peculiar.  

São entendidos como os componentes da paisagem. 

Para Santos, espaço é um conceito mais amplo que paisagem, e não são 

termos sinônimos. Para ele, “... paisagem é o conjunto de formas, que, num dado 

momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas 

entre homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima.” 

(SANTOS, 2006, p. 66). 

Assim, para o autor, espaço é entendido como “sistema de valores”, e por 

isso muda permanentemente de acordo com a sociedade que o ocupa, que o 

invade. Já a paisagem, fração do território percebida pela visão, é tida como um “... 

conjunto de objetos reais-concretos...”, naturais ou artificiais que caracterizam uma 

área. Em decorrência disso, a paisagem é um “sistema imutável”, porque os objetos 

não mudam de lugar, o que muda é a função deles para a sociedade (SANTOS & 

SILVEIRA, 2004, p. 67).  

Santos não nega que os conceitos de espaço e paisagem correspondam 

ambos a sociedade, mas não admite “um acordo total” entre eles, ou seja, que um 

possa substituir totalmente o outro, pois a paisagem é imutável porque enquanto 

presente, é sempre atual, resultado de diferentes momentos históricos. Já o espaço, 

ao contrário, é a base das ações humanas que vão se substituindo, constituindo 

passado, presente e futuro. Assim, nessa dualidade considerada condição de “duplo 

rosto”, só se pode levar em conta uma face de cada vez.  

Ao que resulta do passado, Santos denomina de rugosidade, como “...forma, 

espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, 

superposição...” Apropriado para a divisão de trabalho no mundo capitalista 

(SANTOS, 2006, p. 91), pode se adequar a aspectos da paisagem no mundo pré-

histórico, pois a arqueologia pode recuperá-los ao menos parcialmente. 

Na arqueologia, de certa forma, paisagem e espaço acabam tratados como 

sinônimos, por mais que se procure estabelecer diferenças, pois a paisagem do 
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passado/presente se confunde, enquanto o espaço é buscado como “sistema de 

valor” desse passado/presente, mesmo que esse valor, na pré-história, não seja de 

mercancia (SANTOS, 1986). Sob essa visão sistêmica, os sistemas de objetos e os 

sistemas de ações são inseparáveis, ou seja, os artefatos resultados das técnicas 

não podem ser observados independentes das ações que os produziram, das 

relações da sociedade (LATOUR, 1989). E este é um viés dentre as vertentes da 

arqueologia pós-processual. 

Ressalta-se ainda, que o espaço, podendo ser uno e múltiplo, é valorado em 

suas parcelas, individualmente, dependendo do uso que a sociedade faz delas, 

lembrando que cada parcela é porção da paisagem, esta tomada como sistema 

material, enquanto presente, conforme mencionado anteriormente (SANTOS 

&SILVEIRA, 2004). 

De todo modo, espaço humano em qualquer período histórico, é 

reconhecido como um resultado de produção, ou seja, do produzir espaço, condição 

em que o homem animal transformou-se em homem social. Assim: 

 

Produzir significa tirar da natureza os elementos indispensáveis à 
reprodução da vida. A produção, pois, supõe uma intermediação 
entre o homem e a natureza, através das técnicas e dos 
instrumentos de trabalho inventados para o exercício desse trabalho 
(SANTOS, 1986, p. 162). 

 

Outro aspecto importante do pensamento de Santos, é a ideia de que 

produzir é exercer o trabalho e que o homem, ao fazê-lo em cooperação com outros 

homens, pela primeira vez, organizou-se em sociedade, para atingir objetivos 

traçados anteriormente, ou seja, após um planejamento. Entende-se que esse 

pensamento se refere ao processo de hominização, e dele se deduz que produção e 

hominização são processos paralelos e interligados. E completa o geógrafo, que a 

produção por mais simples que seja – podendo se compreender aí a dos grupos 

ágrafos, que a arqueologia estuda– não se efetiva sem meios de trabalho 

disponíveis, sem a vida organizada em sociedade e sem a divisão de trabalho, o que 

resulta uma vida cotidiana comum e ordenada (SANTOS, 1986). 

Essa vida cotidiana, planejada, organizada, impõe ao homem formas e 

ritmos de vida para a realização da produção, que lhe induzem a observar os ritmos 

da natureza na qual está inserido, atitude indispensável à sobrevivência do grupo. É 
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a partir dessa compreensão que o homem utiliza o tempo e o espaço para produzir, 

de modo disciplinado.  

Cada atividade de produção tem um lugar próprio no tempo e um lugar 

próprio no espaço. Como as atividades humanas não ocorrem aleatoriamente no 

espaço e tempo, o uso de um e outro acontecem de maneira diferente de um 

período histórico para outro, de acordo com o lugar e o tipo de produção. Por outro 

lado, a produção e a reprodução do espaço sucedem concomitantemente. São dois 

aspectos de um mesmo processo, que implicam na modificação de uma Natureza 

Primeira, bruta ou natural, dando origem a uma Segunda Natureza, transformada, 

uma natureza social ou socializada (SANTOS, 1986, p. 162-163).  

Desse modo, os processos de produção se modificam, as relações homem-

natureza também se modificam, bem como a distribuição dos objetos elaborados 

pelo homem, destinados a produzir e reproduzir sua vida. E é nesse processo de 

construir e reconstruir o espaço, que o homem vai construindo e remodelando a 

paisagem.  Aproximando-se dessa idéia, MacCormack & Strathern (1980 apud 

ESCOBAR, 2005, p. 136) lembram que natureza e cultura não são categorias 

analíticas pré-sociais, mas “construções sociais”, das quais a paisagem é um 

produto. 

Esse pensamento sobre as atividades produtivas no espaço é importante 

para a arqueologia na hora de se inferir sobre as alterações verificadas em 

determinada área. Ressalta-se que a percepção maior se dá na passagem do 

período pré-colonial para o colonial, quando a organização social é facilmente 

associada a tempos diferentes  pela mudança na forma dessa organização. Nesse 

ponto, a técnica desenvolve importante papel.  

E ainda mais, práticas sociais diferenciadas permitem a elaboração de 

diferentes conceitos de espaço. Seja espaço geográfico, terrestre, absoluto, relativo, 

descrito metaforicamente como reflexo da sociedade ou condição de sua existência, 

recheado de simbolismos ou campo de práticas diversificadas, multidimensional, não 

podendo ser ignorado, enfim, como a morada do homem.  

Lembrando Lefèbvre (1974), o espaço, como criação social, não é só um 

elemento a mais da sociedade, visto como um produto qualquer entre os demais, 

pois sua produção abrange coisas produzidas, recheadas de relações simultâneas, 

sejam ordenadas ou desordenadas.  Enfim, como resultado de uma série, de um 
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conjunto de operações, o espaço não pode ser reduzido à condição de um simples 

objeto. 

 

1.1.1 Formas e conceitos na apropriação do espaço. 

  

A apropriação do espaço resulta em sua compartimentação com agregação 

de aspectos recorrentes, o que depende da caracterização dos elementos 

componentes de uma porção, em que são consideradas as semelhanças e 

dessemelhanças desses componentes. O espaço geográfico é seccionado em 

porções de características semelhantes, dando origem a regiões. É assim que uma 

região é reconhecida, distinguindo-se de outras. Ressalta-se que seus elementos 

não são iguais, mas estão organizados internamente de modo homogêneo, 

particular, o que estabelece a diferença das demais (PORTO, 2012). 

Outro conceito, às vezes tomado como sinônimo de paisagem, é território, 

que não é só um conceito geográfico. É utilizado por outras ciências, evidentemente 

com significados diferentes. Nas ciências sociais está associado a poder, por se 

entender que a formação de um território se dá pela relação de dominação de um 

grupo sobre outros. Entre algumas sociedades pretéritas, no entanto, a “posse” do 

território se dava pelo conhecimento e a exploração para sobrevivência, podendo 

haver superposição de domínio total ou parcial por outros grupos (BARRET, 2009). 

Um outro conceito associado a espaço é o de lugar. Este é entendido como 

a parcela do espaço apropriado para a vida, onde o homem realiza as tarefas 

necessárias à sobrevivência, onde os grupos interagem. A escolha, no entanto, 

acontece por uma empatia. Por isso, está ligado à afetividade que um indivíduo e/ou 

grupos lhe devotam, é um ambiente de seleção emocional. Essa afetividade tem a 

ver com o modo como produzem sua cultura. Por isso, segundo MACCORMACK & 

STRATHERN (1980, apud ESCOBAR, 2005, p. 133), a Arqueologia precisa atentar 

para os sistemas naturais quando estuda uma área, um espaço, e quando o lugar é 

recorrentemente construído, e que diferentes grupos modificam esses componentes 

ao ao longo do tempo, de acordo com o “modelo cultural” adotado (MACCORMACK 

& STRATHERN , apud ESCOBAR, 2005, p.135). 

Uma particularidade desse conceito envolve a memória. A empatia inicial 

que determina a escolha para moradia é reforçada pela memória, que vai se 

construindo nas relações de uso, ao longo do tempo, como habitação, fonte de 
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recursos e local de rituais, constituindo o que se denomina lugar de memória. 

Desse modo, sua origem se baseia na memória coletiva compartilhada pelos 

indivíduos de uma sociedade através de gerações.  

O lugar, para Escobar (2005, p.133), coloca-se na “...intersecção do 

ambiente e do desenvolvimento...” nos estudos atuais, mas na Arqueologia é 

percebido como a posição da atuação humana no ambiente, sempre associado  à 

memória em seu processo de construção. No momento se questiona a globalização 

e a conseqüente anulação do lugar no âmbito de várias ciências, ou seja, o 

desenraizamento. Mas o lugar, que desempenha importante papel na formação dos 

grupos sociais, precisa ser lembrado na sua ligação com o sentimento de pertença, 

o que vem acontecendo com o homem desde tempos imemoriais. Os traços afetivos 

desempenham importante papel na “... construção da identidade que assume [...] 

uma dimensão geográfica”, quando o grupo se preocupa com as novas gerações 

que se afastam das tradições, esquecendo as raízes, o seu lugar (CLAVAL, 1999, p. 

13). 

Esse conceito de lugar, particularizado, pode abranger ainda o de habitação, 

que implica em uma interligação de movimento e consciência. Com isso, destaca-se 

na paisagem e produz os conceitos de poder e identidade, sob várias definições e 

formas, acima mencionadas. Ainda hoje, além das sociedades nômades, o lugar de 

memória na paisagem grupal fornece identidade, senso moral, de história e de 

genealogia, através da ligação entre os indivíduos que lhes proporciona estabilidade 

psicossocial, os sedentários ou mesmo os que se movem sazonalmente 

(ASHMORE, 2007). Há exemplos de sociedades, comunidades, em que marcadores 

na paisagem e movimentos em determinado espaço são fatores aglutinantes, 

identitários, por gerações e gerações. 

Considerando esses diferentes paradigmas, sob uma perspectiva 

multidisciplinar, é que se pode pensar a paisagem na arqueologia a partir da 

definição de lugar, a fim de se compreender as inter-relações entre sociedade e 

paisagem, para levantar hipóteses acerca do uso social dos espaços, função de 

sítio, mobilidade e sistema regional de assentamento (FAGUNDES & PIUZANA, 

2010).  

Na definição de lugar, ao se verificar repetições de usos, outros conceitos 

são agregados como variabilidade e recorrências, o que justifica o arqueólogo 

expandir a investigação além do sítio arqueológico (BINFORD, 1988), construindo 
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subconjuntos da paisagem como parte da rede de significação cultural. A percepção 

desses subconjuntos – lugares – esclarece o uso da paisagem, e a junção deles – 

sítios, não sítios, acidentes topográficos – podem ser organizados em padrões 

culturais, base de definição de um determinado grupo, sobretudo pré-histórico 

(FAGUNDES & PIUZANA, 2010). 

Tuan (1983, p. 134) informa que ”... „lugar‟ não é o mesmo que „local‟, pois 

sofre influências globais dos seus agentes”. Com isso, diferencia “lugar” da “posição” 

(locus, local) que ele ocupa na paisagem, no espaço, na região. 

 

1.2 Paisagem – uma produção antrópica 

 

Como dito anteriormente, conceito de espaço é abrangente com relação ao 

de paisagem, como dito anteriormente, mas este, tanto para a arqueologia como 

para a geografia, é também um constructo social. Tanto que, para Reborratti (1993, 

p. 17), por ser “... uma combinação de vários tempos presentes..." constitui, por isso, 

um palimpsesto, resultado da superposição de ações exercidas por diferentes 

gerações, onde o espaço atuava como base dessas ações.  

O termo paisagem é muito utilizado no dia a dia das pessoas e nas diversas 

ciências, sobretudo nas sociais e humanas. A contemplação de uma paisagem é 

comumente associada ao aspecto estético e, embora resultante de uma percepção 

subjetiva/individual, de certa forma tangencia a origem desse conceito como 

constructo coletivo (BRITTO & FERREIRA, 2011, p.2). Domínio da geografia, 

conforme dito acima, esse termo foi apropriado por outras áreas do conhecimento. 

A origem do termo paisagem, entretanto, ocorreu no século XVI com o 

significado de país, denotando o sentido de região, território, nação. Provém do 

vocábulo germânico landschaft, com o significado de uma unidade de ocupação 

humana, mantendo-o no holandês, selanschap (MACIEL & LIMA, 2011). Segundo 

Sauer (1998), por volta de 1925 a paisagem é considerada um conceito da geografia 

fenomenológica. 

Na versão em língua inglesa, o termo assumiu a forma de Landscape, 

derivado de Landscip que surgira no século XVI, mas referindo-se à organização dos 

campos, ficando para scenary o significado de cenário, panorama (BRITTO & 

FERREIRA, 2011, p. 2). 
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Já o francês paysage, por sua vez, está relacionado às técnicas 

renascentistas, quanto a seu significado. Sua origem, porém, deriva do radical 

medieval pays, que significa ao mesmo tempo “habitante” e “território”. Mas deve-se 

à ambigüidade desses significados o fato de que, ao contrário do que apontava 

Meinig (2002), paisagem não se reduz à porção estática do espaço observada por 

um sujeito, seja um indivíduo ou uma coletividade, com valores e crenças. É, 

sobretudo, e principalmente, a parcela do espaço produzido e sua representação por 

esses mesmos sujeitos, o que implica em uma perspectiva dinâmica e diacrônica na 

abordagem de seus conceitos e significados. Só para lembrar, Meinig percebeu que 

há um fator de duplicidade que gera os distintos significados do termo, o fato de a 

paisagem ser “... composta não apenas por aquilo que está à frente de nossos 

olhos, mas também por aquilo que se esconde em nossas mentes” (MEINIG, 2002, 

p. 35).  

Para Oliveira (2007), o termo paisagem surgiu nos Países Baixos durante o 

século XV, sob a forma de landskip, como enquadramento em um cenário, em que 

os personagens têm um papel secundário. A raiz land encerra, enfim, uma 

conotação espacial, podendo o termo paisagem readquirir sua historicização, 

mediante uma perspectiva estético-fenomenológica, ao corresponder a uma 

aparência e a uma representação, um arranjo dos objetos visíveis pelo sujeito, 

usando de simbolismos (CLAVAL, 1999). 

Vitte (2007, p. 75) informa que foi a partir do entendimento de que a 

superfície da Terra só seria conhecida quando sua epiderme estivesse relacionada 

com os grupos humanos, que a geografia definiu a paisagem (a paisagem 

geográfica), e o georrelevo relacionado com as ações humanas, as paisagens 

culturais. 

O conceito de paisagem, conforme mencionado anteriormente, não é 

exclusividade da geografia, embora tenha se constituído uma relevante abordagem 

para essa ciência, ao se colocar como um de seus conceitos-chave, sempre em 

discussão, em re-elaboração. Para Meneses (2014, p. 29), paisagem é um tema 

“...extremamente amplo, cheio de veredas que se multiplicam e alternativas que não 

se excluem...”. Com isso, ressalta o fato de paisagem ser uma palavra 

extremamente polissêmica e contribuir para um uso muito amplo, com um sentido 

comum, sem uma especificidade, resultando em sua banalização e perda da 

historicidade que possuía. 
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O conceito de paisagem foi privilegiado, ao lado do conceito de região, no 

momento em que, em torno deles, deu-se a discussão sobre o objeto da geografia e 

sua identidade com relação às outras ciências, entre fins do século XIX e meados do 

século XX. Nos anos 40 do século XX, o conceito de região superou o de paisagem, 

esta limitada aos aspectos morfológicos. Segundo Castro et al (1995), essas 

discussões incluíam ainda o conceito de região natural, além de paisagem cultural, 

gênero de vida e diferenciação de áreas. 

A paisagem, enquanto integrante do espaço, seja terrrestre, geográfico ou 

social, identifica-se com a natureza pela forma particular como o homem nela deixou 

suas marcas, referência de sua localização no espaço (SANTOS, 1986; CASTRO et 

al, 1995). O conceito de paisagem, atualmente, encerra em si mesmo o objeto 

geográfico, pois abrange questões ambientais e estéticas, e o homem e suas ações 

diretas ou indiretas impressas no espaço (BRITTO & FERREIRA, 2011). 

Do quanto já foi exposto, depreende-se que a paisagem está intimamente 

associada à cultura, às ações humanas, ao antropismo. Não é sem razão que o 

termo paisagem cultural, atualmente, foi apropriado pela arqueologia. 

Santos, em sua visão da relação paisagem-cultura, classifica a paisagem 

como natural e artificial, ao afirmar que: 

 

A paisagem artificial é a paisagem transformada pelo homem, 
enquanto grosseiramente podemos dizer que a paisagem natural é 
aquela ainda não mudada pelo esforço humano. Se no passado 
havia a paisagem natural, hoje essa modalidade de paisagem 
praticamente não existe mais (SANTOS, 1988, p. 23). 

 

Paisagem artificial (leia-se cultural) abrange os conceitos de cultura e 

natureza ou meio ambiente, vinculados. Assim, a cultura é entendida como um modo 

artificial de adaptação do homem à natureza e da natureza ao homem, a fim de 

servir às necessidades humanas. Por outro lado, a interação homem-ambiente 

resulta em que os homens desenvolvem a capacidade de se comunicarem por meio 

de símbolos, usando esse ambiente para produzir cultura (CASTRO et al, 1995). É 

assim que a paisagem pode ser tomada como um macroartefato pela Arqueologia. 

A cultura detentora do significado de trabalho, implica na interação direta dos 

homens com a natureza, na produção. Daí, as atividades culturais 

compartimentadas em agricultura, policultura, vinicultura, silvicultura, etc., e 

enquanto atividade da consciência, compõe o conjunto de ideias, valores, crenças e 



30 

 

a ordem moral. Dessa maneira, paisagem e cultura trazem em si uma oposição 

constante entre materialidade e imaterialidade. Em conseqüência disso, o conceito 

de cultura, implícita ou explicitamente, sempre esteve associado ao de paisagem, 

pelo menos na geografia humana, possibilitando um diálogo entre geógrafos e 

antropólogos/ arqueólogos interessados nestes conceitos.  

Fatos naturais e sociais integrados na compreensão de paisagem, como 

seus elementos, servem de suporte ao conceito de geografia de Sauer (1998, apud 

MACIEL & LIMA, 2011, p. 163-164), portanto desde o surgimento da Ecologia 

Histórica, de cujo conceito esse pensador é criador. Na Alemanha, essa abordagem 

daria lugar à Geografia ecológica (MOURA & SIMÕES, 2010). 

Essa dualidade é expressa pela cultura humana e porção material do espaço 

ou ambiente - a paisagem – constituindo um complexo de conhecimento, crenças, 

arte, regras morais, leis, costumes, aptidões e hábitos adquiridos, valores e 

simbolismos, que envolve atos materiais e imateriais, a ponto de estabelecer a 

diferença principal entre seres humanos e outros animais. Referida como a porção 

da configuração territorial que é possível abarcar com a visão (SANTOS, 1986), 

deve-se ressaltar que, em muitos idiomas, o uso de ambas as expressões é 

indiferente. 

Das formas da paisagem, embora criadas em momentos históricos 

diferentes, tendo surgido sob diferentes necessidades, em meio a sociedades 

sucessivas, só as formas mais recentes, que coexistem no momento atual, podem 

determinar a sociedade do presente. Pode-se inferir que a visão atual é resultado 

das anteriores, somada à alteração no presente.  

 Quanto ao aspecto natural da paisagem, foi nos anos 60 do século XX que 

se utilizou o conceito de landschaft, ou paisagem natural, como sinônimo de 

geossistema, ao mesmo tempo em que se iniciava a análise espacial articulada com 

a análise funcional. A Geografia Física tinha necessidade de analisar o meio natural, 

incluindo as alterações produzidas pelas ações humanas, enfatizando, com isso, as 

interações entre os diversos componentes, criando uma abordagem sistêmica. A 

paisagem, desse modo, foi considerada como um sistema, composta por cinco 

atributos fundamentais: estrutura, funcionamento, dinâmica, evolução e informação 

(BRITTO & FERREIRA, 2011, p. 4) 

Na década seguinte, nos anos 70, somente como complemento de 

informação, Bertrand classificou os geossistemas, distribuindo as paisagens naturais 
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em seis níveis espaço-temporais que são: zona, domínio, região (denominadas 

unidades superiores), geossistema, geofácies e geótopos (denominadas unidades 

inferiores). Para isso Bertrand levou em consideração o sistema de evolução, o 

estágio atingido em relação ao clímax e o sentido geral da dinâmica (estável, 

progressivo ou regressivo) do ambiente. O Geossistema pode ser considerado como 

Geossistema em biostasia (relativamente estável) ou Geossistema em resistasia 

(marcado por alterações significativas), denominações que recebe de acordo com os 

processos geomorfogenéticos (BERTRAND & BERTRAND, 2007, p. 141-152, apud 

BRITTO & FERREIRA, 2011, p. 4). 

Em resumo, a paisagem está relacionada ao mundo sensível. A partir da 

percepção dos elementos que existem no campo visual pelos sentidos humanos, 

ocorre com a apropriação inicial de uma porção do espaço na busca por recursos, 

em qualquer tempo, em qualquer época. É a partir da percepção dos elementos 

visualizados que o homem organiza áreas, regiões, zonas, conforme Porto (2012). 

        

 
1.3 Paisagem - uma abordagem Arqueológica 

 

O estudo da paisagem é muito abrangente. Objeto de estudo da geografia, 

ciência interdisciplinar por excelência, é utilizada por uma gama de ciências da terra 

e exerce importante influência nas ciências sociais, e em particular na arqueologia 

(HONORATO, 2009), desde os primórdios de sua formação. 

Conforme exposição anterior, as inferências resultantes convergem para o 

entendimento de que paisagem em Arqueologia abrange inúmeras questões, desde 

a modificação do espaço pelos grupos pré-históricos, ao modo como organizam 

esse espaço, com intenções concretas com relação à sobrevivência humana, 

implicando em pensamento de ordem econômica, social, política, cognitiva, 

ideológica, de poder, simbólica ou religiosa (HODDER, 1996). É assim que a 

paisagem arqueológica (ou de tempos pretéritos) possui caráter de fenômeno social 

em contextos históricos específicos, e é portadora de símbolos interpretáveis 

envolvidos em uma teia de significados (GEERTZ, 2008). 

 Fagundes & Piuzana (2010) denominam a paisagem de espaço moldado 

enquanto construção social, de certo modo resumindo tudo o que foi tratado acima. 

Entendida como ampliação da noção de sítio arqueológico, a paisagem é 
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reconhecida como macroartefato, uma vez que os traços de diferentes ocupações 

estão nela impressos, com possibilidade de leitura, pela Arqueologia, dos aspectos 

de continuidade, mudança, simbolismo, organização tecnológica, mobilidade, 

obtenção de recursos, sistema de assentamento e suas inter-relações. 

Em suma, é na paisagem que se dão as relações entre os diversos grupos, 

comunidades, e as destes com o meio, ao explorarem os recursos que o entorno 

ambiental oferece, objeto de estudo da arqueologia nos tempos atuais. 

Renfrew & Bahn apresentam um resumo da conexão paisagem – 

Arqueologia, mesmo sem uma menção direta: 

 

Arqueologia se interessa pelo conhecimento global da experiência 
humana no passado: como se organizavam as pessoas em grupos 
sociais e como exploravam o entorno, o que comiam, faziam e o que 
acreditavam; como se comunicavam e porque mudaram sua 
sociedade (RENFREW & BAHN, 2007, p.18). 

 

Trigger (2004), por sua vez, partindo da Arqueologia, menciona objetivos e 

especificidades associados aos olhares teóricos e metodológicos dos seus 

pesquisadores. Não só classifica a Arqueologia como uma ciência social que busca 

explicações sobre a vida de grupos do passado e elabora generalizações sobre o 

processo de mudança cultural, como percebe uma das particularidades desta 

ciência: o comportamento humano das populações estudadas, e suas ideias, 

inferidos a partir da cultura material produzida e utilizada, enfatizando o impacto da 

presença do homem no meio ambiente.  

Simões (2012) lembra que o estudo da paisagem é tão antigo quanto a 

própria Arqueologia, pois os arqueólogos sempre tiveram interesse em estudar o 

entorno dos sítios arqueológicos, embora sem referir-se diretamente à paisagem. Só 

em tempos mais recentes os aspectos econômicos, sociais, políticos e simbólicos 

foram abordados mais enfaticamente, muitas vezes tratados até como áreas 

particulares de pesquisa. Foi só com a influência do pós-processualismo que os 

estudos sobre o tema sofreram um redirecionamento, o que dependeu da 

modificação da mentalidade do pesquisador ao investigar o entorno dos sítios. 

A relação paisagem – Arqueologia foi percebida ainda na primeira metade 

do século XX, com a denominação de Ecologia Histórica, posteriormente chamada 

Ecologia Humana. Essa aproximação se ampliou quando a Arqueologia, a partir de 

estudos particularizados, – depois denominados Arqueozoologia, Arqueobotânica - 
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começou a investigar a depredação do ambiente por diversas populações ao longo 

do tempo – caçadores-coletores, primeiros pecuaristas e horticultores, 

domesticadores incipientes de animais e plantas (OLIVEIRA, 2007, p. 25). Até o pós-

processualismo, no entanto, não se falava em Arqueologia da Paisagem, uma 

abordagem muito utilizada nos dias atuais, sobretudo pela metodologia não invasiva, 

preditiva.  Vale ressaltar que, o pós-processualismo surgiu como uma reação ao 

processualismo, ao seu exagerado cientificismo com modelos matemáticos e 

estatísticos aplicados às ciências sociais, e passou a valorizar os aspectos 

simbólicos e cognitivos (JOHNSON, 2000). 

A Landscape Archaeology, denominação original, agregou diferentes 

significados, dependendo mais do pesquisador, o que resultou em diferentes 

aspectos na metodologia, até mesmo em decorrência das características do pós-

processualismo (ASHMORE, 2007). 

O termo Arqueologia da Paisagem foi primeiramente utilizado na França, 

como uma disciplina auxiliar da História, uma posição da Escola Francesa, quanto à 

História Social ou História Total. Cientistas franceses, estudando temas da História 

Antiga analisaram as formas das paisagens dentro da Arqueomorfologia. Nos anos 

80 do século XX a Arqueologia Espacial, anglo-saxônica, desenvolveu estudos dos 

lugares de ocupação, as inter-relações com a área em volta e as transformações 

constatáveis ao longo do tempo. Pode-se inferir que a Arqueologia da Paisagem nos 

dias atuais abrange essas duas propostas para aplicação em qualquer período de 

tempo (SIMÕES, 2012). 

O arqueólogo espanhol Villaescusa defende que a Arqueologia da Paisagem 

tem uma função específica que é a “... reconstrução ou recriação das paisagens, da 

natureza, em sua evolução a partir da presença do ser humano sobre a terra” 

(VILLAESCUSA, 2006, p. 29). Desse modo, ele enfatiza a modificação antrópica na 

construção da paisagem, como idéia de paisagem desenvolvida pela Ecologia 

Humana, ou Ecologia de orientação geográfica, cujo interesse envolve a relação do 

homem com o ambiente. 

Para Boado (1991a), há três perspectivas do conceito de Arqueologia da 

Paisagem: a empirista, em que a paisagem é uma realidade pronta, e por isso, nega 

a si mesma; a sociológica, que a explica como meio, instrumento e produto dos 

processos sociais; e a culturalista, que a interpreta como coisificação das práticas 

sociais, materiais e imaginárias. Ou seja, atribui-lhe uma identidade, por exemplo, 
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quando é tratada como macroartefato. Enquanto artefato, a paisagem adquire um 

significado simbólico em uma determinada realidade social.  

No Brasil, o precursor do uso do termo paisagem nos estudos arqueológicos 

foi José Luís de Morais (1999). Sua abordagem estava atrelada ao processualismo, 

a corrente predominante na época, e com isso as geotecnologias1 foram 

extremamente aplicadas na identificação dos sítios dispostos na paisagem, na 

relação entre eles, e na própria discussão em torno da paisagem, enquanto 

elemento ativo, explorado por um grupo. Morais (2000), embora muito ligado às 

geotecnologias, rompeu com o determinismo a que se atrelava à Arqueologia no 

Brasil, até então, linha de trabalho muito criticada por Vita-Finzi (1978), pois o estudo 

do homem necessariamente passaria pela subsistência, a exploração dos recursos 

no ambiente. 

Morais afirma que, enquanto linha de pesquisa, a Arqueologia da paisagem  

implica em uma estreita relação entre a Arqueologia e a Geografia, e como tal, 

apresenta dois enfoques: 

 

A Arqueologia da Paisagem, tem se desdobrado em, pelo menos, 
dois enfoques: um de inspiração norte-americana, ligado à pesquisa 
de antigos jardins e outro, de inspiração europeia, que se 
fundamenta exatamente na interface Arqueologia/ Geografia 
(MORAIS, 1999, p.5). 

 

Para Fagundes (2010), a Arqueologia da Paisagem abrange uma 

diversidade de processos relacionados à organização e à modificação do espaço, 

em função dos diferentes propósitos das populações que desenvolveram esses 

processos. A perspectiva dessa abordagem seria o território cultural, que, segundo 

Magalhães (2013), trata-se de um espaço em que suas porções construídas – as 

paisagens, os ambientes modificados - são transformados em artefatos sociais, 

portanto, território e paisagem como artefatos e como sinônimos. 

Nesse ponto, vale lembrar que é nesse momento, quando a paisagem se 

transforma em artefato, produto social, que há intervenção do aspecto simbólico, do 

imaginário da coletividade, e torna-se concorrente da ideia de meio ambiente, 

                                                           
1
 Conhecidas por alguns autores como geoprocessamento são consideradas o conjunto de 

técnicas que tem como função coletar, processar, analisar e oferecer informações com 
referência geográfica (ou espacial). São exemplos de tecnologias espaciais os sistemas de 
informações geográficas, a cartografia digital, o sensoriamento remoto e o sistema de GPS. Link: 
http://www.noas.com.br/artigos/geotecnologia/as-geotecnologias acesso: 26/02/15 
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substituindo-o mesmo. Para Villaescusa (2006), o problema não é identificar a 

paisagem ou afirmar o que quer que ela seja. A dificuldade, de fato, reside mais nas 

inúmeras áreas que tratam do tema, dos diferentes significados e perspectivas. 

Para Santos, por exemplo, está relacionada ao mundo sensível: 

 

Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a 
paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo 
que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas 
também de cores, movimentos, odores, sons etc. (SANTOS, 1988, 
p. 21). 

 

Diante das diferentes percepções de paisagem referidas acima, discussões 

mais amplas vêm sendo travadas em torno do seu significado, por exemplo, quem e 

para que foi construída, quem a ocupou posteriormente e, de acordo com suas 

necessidades, como a remodelou. Assim, a paisagem como objeto de estudo, é 

parte da cultura material, ou seja, das ações do homem que com ela interage 

(PORTO, 2012), e do mundo simbólico de uma dada sociedade. Não apenas um 

reflexo dos processos socioculturais, mas agente da sua própria construção, a 

paisagem é duplamente humanizada. A esse respeito, Neves assim se expressa: 

 

A essa natureza humanizada e temporalizada chamamos 
“paisagem”: espaços constituídos como registros e testemunhas das 
vidas e trabalhos de gerações passadas que ali viveram, e assim o 
fazendo, ali deixaram algo de si mesmos. E através do estudo 
dessas paisagens que, mesmo transformadas no presente, 
compõem uma parte importante de nossas vidas, que a Arqueologia 
pode contribuir para o entendimento do passado do Brasil. (NEVES, 
1984, p.189). 

 

Ainda sobre a interpretação do significado da paisagem, Porto (2012) afirma 

que interpretar determinada paisagem depende de se identificar os discursos que 

atuam na sua configuração, sob a perspectiva de dois níveis de observação: um 

mais geral, associado à vida, ao cotidiano, e outro, particular, que diz respeito às 

relações de poder, sem esquecer-se de procurar compreender como essas relações 

se dão na sua construção, reprodução e contestação. Desse modo, concorda com a 

posição de Villaescusa sobre como se identificar uma paisagem. 

De um modo geral, os pesquisadores, qualquer que seja sua linha de 

pesquisa, são comprometidos com a utilização de métodos e técnicas, na 

identificação dos sítios arqueológicos (lugares, geoindicadores ou marcos 
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paisagísticos) dispostos na paisagem e com ela conectados. Ou seja, são 

preocupados com o desenvolvimento de estudos sistemáticos e completos do 

registro arqueológico e da paisagem, a fim de atingir a compreensão da distribuição 

espacial (e relacional) dos assentamentos, ocorrências, locais de exploração, enfim 

dos possíveis usos do espaço por populações pretéritas. Esta abordagem, Boado 

definiu: 

 “como uma estratégia de investigação, identificação e compreensão 
do registro arqueológico com vistas à reconstrução de paisagens 
arqueológicas, bem como os processos de continuidade e mudança 
que constituíram a paisagem atual” (BOADO, 1991b, p.5). 

 

Foi com essa visão que Boado (1991b, p. 6) descreveu o conceito 

culturalista de paisagem, quando apregoa que as investigações arqueológicas 

devem ir além dos espaços ocupados como assentamentos, para abordar os 

espaços territoriais amplos - a paisagem arqueológica, percebida e compreendida 

pelo grupo que a ocupou, caracterizada por fatores naturais, humanos e suas inter-

relações.  . 

Por sua vez, em uma abordagem pós-moderna, Ashmore (2007) apresenta a 

paisagem sob as perspectivas de Ecologia, de palimpsesto, de significado e do 

comportamento humano como memória, identidade, ordem social, moralidade e 

transformação social. A sobreposição dos temas acontece na teoria e na prática e se 

pode constatar que são vários, observando-se os trabalhos. Denominando-a de 

Arqueologia Social da Paisagem, afirma que é mais fácil identificar as variáveis 

sociais partindo da identificação de estruturas, porque nas escolas em que a 

estrutura é utilizada na abordagem de uma sociedade particular, resulta que o 

significado inserido é o mesmo.    

Ressalta-se que atribuir significados à paisagem é uma tendência dos 

estudos pós-modernos. O significado pode estar ligado a rituais e outras práticas, 

através da memória. As relações sociais estabelecidas dentro da paisagem devem 

ser consideradas a chave para a criação da memória, um lugar de memória 

(ASHMORE, 2007). Nesse ponto, retornando diretamente ao tema da paisagem, 

verifica-se que, em última instância, a paisagem ocupa uma posição nessa memória 

e sua mobilidade/modificação reflete não só os lugares das fontes de recursos para 

subsistência, mas também os lugares portadores de significado para os 

antepassados, conforme menção anterior. A Arqueologia investigativa estuda o 
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homem construindo e ressignificando o meio fisíco desde a pré-história, através da 

cultura, e as diversas perspectivas da paisagem associadas a outras categorias 

espaciais, significativas para essa compreensão (PORTO, 2012). 

 O sentido de paisagem empregado pela Arqueologia, nos dias atuais, 

baseia-se no enfoque da paisagem em sua construção ao longo do tempo, vinculada 

à inserção da simbologia que lhe confere o entendimento de texto, documento que 

pode ser lido (HODDER, 1990). No momento atual, já não se fala em paisagem 

arqueológica na Arqueologia da Paisagem, mas em Paisagem Cultural, mais 

abrangente no âmbito da UNESCO e da ONU, como parte da relação homem-meio, 

cultura-natureza, temas da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, do Rio 92, segundo Ribeiro (2007, p. 41, apud TELLES & 

DELPHIM, 2008, p. 139). Esses autores definem paisagem cultural como: 

 

 “... o meio natural ao qual o ser humano imprimiu as marcas de sua 
ações, as formas de expressão, resultando em uma soma de todas 
as expressões resultantes da interação do homem com a natureza e, 
reciprocamente, da natureza com o homem” (RIBEIRO, apud 
TELLES & DELPHIM, 2008, p. 142).. 
 

 

Em suma, a cultura está proximamente agregada à natureza, ao meio, sobre 

os quais se realiza. Buscando interpretar a cultura, Geertz (1989, p. 14), remete ao 

pesquisador a grande tarefa de fazê-lo, como um discurso sobre a sociedade 

investigada. Para ele, o pesquisador (etnógrafo) “... „inscreve‟ o discurso social: ele o 

anota.” Com isso, um “acontecimento do passado” é trazido para o presente, que 

existe no seu registro escrito e pode ser consultado novamente.  Assim, o significado 

do acontecimento não está relacionado a ele mesmo, mas ao falar, ao escrever 

sobre ele. E não se trata de um discurso social bruto, completo, pois é apenas 

tangenciado. No caso da Arqueologia, os informantes (objetos, formas, ações) 

transmitem as informações necessárias para registrar as ações, as relações que se 

produzem na paisagem, no lugar.  

Hodder (1990, 1986), de modo mais direto, refere-se à leitura do passado 

como a de um texto, que é o contexto sócio ambiental da sociedade. A paisagem, as 

particularidades do espaço, e o espaço vivido, compõem as páginas onde o 

pesquisador inscreve os registros arqueológicos que ele lê no contexto. Geertz e 

Hodder se completam. 
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Após essas reflexões envolvendo os desdobramentos teóricos sobre o 

espaço e a paisagem, e demais termos associados, que embasam teoricamente os 

estudos arqueológicos na abordagem da relação homem e meio, sob diferentes 

perspectivas, é necessário lembrar que “diante da complexidade do mundo e das 

relações sócio espaciais, não há como tomarmos os paradigmas como verdades 

absolutas em busca de respostas.” (TUAN, 1983, p. 128). 

 A esse respeito, o presente trabalho aborda paisagem sob o aspecto 

morfológico, do ponto de vista da superfície visível e ampla, o modo como foi 

apropriada ao longo do tempo, as atividades que nela foram desenvolvidas, os 

lugares escolhidos e a memória construída juntamente com ela, ou a propósito dela, 

sem necessariamente se pretender desenvolver uma Arqueologia da Paisagem. 

A presente proposta apoiou-se nos conceitos de espaço/paisagem/lugar, de 

autores como Milton Santos, Criado Boado, I. Hodder, L. San Juan, Claval, por 

permitirem que as diferentes perspectivas se conjuguem na investigação da área em 

estudo, em uma abordagem que tenta ser pós-processualista.  
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2 – ASPECTOS ETNO-HISTÓRICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE 

REGENERAÇÃO 

 

Regeneração, principal núcleo urbano no entorno da área de estudo, surgiu 

de uma Missão Indígena. No seu contexto histórico, vários episódios de maus tratos 

e muita carnificina foram registrados no combate aos índios (gentio) como aconteceu 

no período colonial no território brasileiro em geral, e, em particular, no piauiense por 

não aceitarem a submissão à Coroa Portuguesa.  

As origens de Regeneração remontam ao ano de 1772, quando os índios 

gueguês e acoroás, retirados de suas terras, às margens dos Rios Parnaíba e 

Uruçuí, por ordem do Governador Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, foram 

aldeados na missão criada à margem direita do Riacho do Coco, hoje Mulato, 

batizada de São Gonçalo do Amarante, em homenagem ao santo de igual nome, 

patrono do Governador (COSTA, 1974). 

No processo de emancipação política, a data da independência do município 

foi alterada várias vezes devido a decretos que atendiam a interesses do 

colonizador. 

O atual município de Regeneração está localizado na região do Médio-

Parnaíba Piauiense2, surgiu do processo de ocupação durante período colonial, 

época em que os sertões piauienses constituíam primordialmente pasto para a 

criação do gado bovino, tendo o índio como mão-de-obra escrava. 

 

2.1. Localização e limites 

 

A sede municipal de Regeneração tem como coordenadas geográficas 

06º14‟16” de latitude sul e 42º41‟18” de longitude oeste, e dista cerca de 147 Km de 

Teresina por rodovia federal  em linha reta, no sentido SSE, com altitude média de 

147 metros (CPRM, 2004) (Fig. 1). 

                                                           
2
 Essa microrregião pertence á mesorregião Centro Norte Piauiense. Em 2006 sua 

população foi estimada pelo IBGE em 130.502 habitantes, distribuída em 16 municípios: 
Regeneração, Agricolândia, Água Branca, Amarante, Angical, Barro Duro, Hugo Napoleão, 
Jardim do Mulato, Lagoinha do Piauí, Olho d‟Água do Piauí, Palmeirais, Santo Antonio dos 
Milagres, Passagem Franca do Piauí, São Gonçalo do Piauí e São Pedro do Piauí (IBGE, 
2010). 
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Plantada no médio curso do rio Mulato, afluente do rio Parnaíba, que 

deságua em Amarante, sua população está estimada em 17.576 habitantes 

(REGENERAÇÃO, 2011; IBGE, 2010). 

 

Figura 1 - Localização do município de Regeneração – PI  

 
Fonte: Serviço Geológico do Brasil CPRM, 2004. 

 

O município atualmente possui uma área de 1.271, 89 km² limitando-se com 

Angical do Piauí e Jardim do Mulato (N), Arraial (S), Elesbão Veloso e Francinópolis 

(L) e Amarante (W).  

Atualmente Regeneração pertence ao Território de Desenvolvimento Entre 

Rios, pertencente à Macrorregião Meio-Norte e integra o Aglomerado – AG 9, nova 

definição territorial instituída pelo governo do estado (PIAUÍ-SEPLAN) (Fig. 2). 

N 
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Figura 2 - Território Entre Rios Aglomerado – AG 9 
 
 

 
Fonte: Serviço Geológico do Brasil CPRM, 2004. 

 

 

2.2. Regeneração: de aldeia a missão 

 

A origem do município de Regeneração, conforme dito anteriormente, foi o 

aldeamento fundado pelo tenente-coronel João do Rego Castelo Branco3, mestre de 

campo no Piauí, em 26 de setembro de 1772, por ordem do governador de 

Pernambuco, a quem o Piauí estava ligado administrativamente na ocasião. João do 

Rego constituiu o Aldeamento com aproximadamente 1.237 índios da nação Acaroá, 

às margens do riacho do Coco, atualmente rio Mulato (PEREIRA DA COSTA, 1909; 

MIRANDA, 2013).  

Baptista (1994, p. 50) localiza o aldeamento a 3 léguas e meia da 

confluência do Mulato no Parnaíba e a meia légua do rio Canindé. Portanto, em uma 

                                                           
3
 Militar piauiense, que em seu tempo foi o mais graduado. Pertencente a família de destaque, desde 

jovem prestava serviços contra a população nativa (MIRANDA, 2013). 
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região com bons recursos naturais. O autor menciona a atuação de Bruenque, o 

chefe dos Acaroá do Tocantins, na escolha do lugar.  

Pereira da Costa (1909, p.88), o primeiro grande historiador do Piauí, 

registra que no ano de 1771 uma embaixada de seis indígenas Gueguê e Acaroá se 

dirigira a Oeiras para solicitar ao governador um aldeamento, ou seja, oficialização 

de sua aldeia, no que foram atendidos. A aldeia já existia e fora assistida por João 

Pereira Caldas.  Esse governador também implantou o aldeamento de índios Jaicó. 

Outro aldeamento foi fundado por volta do ano de 1765, pelo mestre de 

campo João do Rego Castelo Branco, após capturar alguns índios da tribo Gueguê. 

João do Rego, que resolvera reuni-los nas proximidades do rio Uruçuí-Preto acabou 

por estabelecer os sobreviventes, reduzidos a 434, num lugar distante oito léguas ao 

norte de Oeiras. O aldeamento recebeu o nome de São João de Sende, em 

homenagem a São João Batista, patrono do governador da época, João Pereira 

Caldas, e Sende, uma localidade no Conselho de Monção, Distrito de Viana do 

Castelo, Província do Minho em Portugal (MIRANDA, 2013, p. 27). Apesar de o local 

não ser fértil, para João do Rego a distância do território nativo iria dificultar a fuga 

dos indígenas. 

Pereira da Costa (1909, p. 78) informa que a 1º de abril de 1764, o Cap. 

João do Rego Castelo Branco saiu de Oeiras para combater os Gueguês, aos quais 

conseguiu aldear em dezembro daquele ano no lugar São João de Sende. E sobre 

esses indígenas o autor ressalta “a quem alguns escriptores attribuém a autoria de 

várias inscrições hieroglyficas, gravadas em pedras nas abas de diversos rochedos, 

que se encontram no Piauhy”. 

Sobre a Missão de São João de Sende, Nunes (1972, p.118) esclarece que, 

organizada por Pereira Caldas, além dos Gueguê, para lá foram enviados os Aruá, 

que perambulavam pelos povoados, provavelmente dispersos desde o fim da 

aliança com Domingos Jorge Velho. Caldas mandou implantar escola na missão, 

assim como na de Cajueiro, de índios Jaicó. A falta de professores, contudo, 

impediu a concretização dessa ordem São João de Sende hoje faz parte da atual 

cidade de Tanque. No ano de 1768, Pereira da Costa (1909, p. 85) registra que os 

dois aldeamentos de índios Amanajás (ou Amanajó) de São Bento de Pastos Bons e 

o de são Félix de Balsas passaram a ser assistidos por Oeiras, devido à distância de 

São Luís e, para aldear os índios do Piauí, foi criado naquele ano a missão de São 

João de Sende pelo governador João Pereira Caldas, sob a direção espiritual de 
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Frei Manoel de Santa Catarina. Um aspecto a considerar é que, aparentemente, as 

missões no Piauí foram assistidas por franciscanos, e não por jesuítas, até porque 

estes foram expulsos da Colônia em 1749. Outro ponto a observar é que os 

históricos das missões nessa parte do Nordeste se misturam, confundem-se e 

interpenetram-se por fazerem parte de um mesmo contexto histórico-político-

administrativo, principalmente porque as decisões para as populações envolvidas 

são tomadas como um todo, ou assim são executadas pelos administradores locais, 

atendendo a seus interesses. 

Para o aldeamento do Mulato, constituído Missão São Gonçalo do 

Amarante, as determinações administrativas no ano de 1773 incluíram o contrato de 

José Fernandes, vindo de São João de Sende, para ser mestre dos índios Acaroá. 

Também foi enviada para o aldeamento no mesmo ano, a mãe de um soldado que 

se chamava Salvador dos Reis, com a finalidade de ensinar as mulheres Acaroá a 

fiar e a tecer algodão (BAPTISTA, 1994.p. 70). O algodão deve ter chegado ao 

Mulato – Jacaré – Canindé, por volta de 1773, quando a Câmara de Oeiras 

“constrangeu os moradores a plantar em suas roças e fazendas a rica malvácea que 

começava a enriquecer o Maranhão” (NUNES, 1972, p.128). 

Em 1775, no momento em que os Acoroá se encontram “em boas terras e 

prometem duração e aumento” foi decidido o levantamento da aldeia de São João 

de Sende, porque os índios estavam em péssimas condições, morrendo de fome 

(NUNES, 1972 p. 128). Diante do descontentamento dos nativos, Durão, da Junta 

Governativa que substituíra Botelho, decidiu transferir a missão de Sende para 

quatro léguas abaixo de Santo Antônio, a passagem no rio Muçum, provável Mutum 

(na verdade Mulato), pois a produção poderia ser comercializada pelo Parnaíba 

(NUNES, p. 150-151). Entende-se assim, que a produção obtida com o trabalho 

escravo dos índios era bastante expressiva e podia ser comercializada pelo 

Parnaíba.  Por fim, a Junta Governativa resolveu transferi os gueguês para S. 

Gonçalo sem consultar os Acaroá, aldeados dessa missão.  

No ano seguinte, os Acaroá, inimigos dos Gueguê, abandonaram a missão 

do Mulato e fugiram para a missão de São Felix em São José do Duro, no atual 

Tocantins. Estes foram caçados pelo auxiliar de campo Felix do Rego, e chacinados, 

tendo sido penduradas em postes no centro da missão, as cabeças dos chefes da 

rebelião. Outra desculpa para essa guerra foi evitar mais um levante, como o de 

anos antes, em 1772, dos nativos de Jerumenha. Esses indígenas foram combatidos 
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pelo mestre de campo João do Rego que, aproveitando o fato, foi à procura das 

minas (PEREIRA DA COSTA, 1909, p.92). A cada levante e perseguição aos 

indígenas, aparecia a oportunidade para a caça às minas, sem a devida autorização 

da Coroa. 

Sobre campanha contra os Acaroá no Tocantins, Miranda narra: 

 

E durante essa jornada, já no vale do rio Tocantins, porém, não 
propriamente em suas margens, em outubro, alcança uma outra 
maloca dos Acoroás, assaltando-os sem sofrer baixa. Aprisiona 
cento e quatro deles, em sua maioria mulheres e crianças, uma vez 
que os homens conseguiram fugir para as montanhas. Conta-se que 
foram surpreendidos ao romper do dia, ao tempo em que se 
achavam entretidos com a sua dança, e que era esta sua única hora 
que tinha de divertimento. Então, vendo os homens que não os 
conseguiram seguir suas mulheres e filhos, combinou descer seu 
cacique que, enfim após algum entendimento, aceitou a proposta de 
João do Rego (MIRANDA 2013, p.32). 

 

Os Gueguê, por sua vez, inimigos dos Acaroá debandaram também em 

1778, e, perseguidos por Felix do Rego, libertaram-se das peias que os prendiam e 

fugiram mas foram igualmente chacinados, pois os alcançaram no riacho Bacuri, 

entre as fazendas Jacaré e Chapada. Mais uma vez houve devassa sobre o 

acontecimento, mas não houve castigo para os responsáveis. 

D‟Alencastre (1981) informa que em dezembro de 1778 alguns homens 

gueguês foram deslocados para o Aldeamento São Gonçalo, a fim de prepararem 

roças em comum até a chegada dos demais. Porém, durante oito anos, perdurou 

essa divisão dos Gueguê até a extinção do aldeamento São João de Sende em 

1786, atualmente localizado na zona rural do município de Tanque do Piauí, na 

Chapada Grande. 

Sobre o levante dos Gueguês em São Gonçalo do Amarante, ocorrido em 

1778, só há informação oficial sobre a reação a essa rebelião dois anos depois, 

como acontecimento conjunto ao de São João de Sende, onde haviam permanecido 

alguns índios (PEREIRA DA COSTA, 1909, p. 95-96). Por essa ocasião, outro grupo 

se sublevou, os Pimenteiras, que se dirigiram para Pernambuco. 

Pereira da Costa revela que as pazes já haviam sido feitas pelos indígenas, 

quando Botelho organizou uma campanha contra eles, numa “guerra fingida”, em 

“defesa dos fazendeiros”, para na verdade se deslocar pela capitania em busca das 

minas, sem autorização da Coroa. Outra finalidade era empanar o brilho do seu 
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antecessor, João Pereira Caldas que conquistara os indígenas. Informa, ainda, 

Pereira da Costa que os Acaroá estavam bem calmos muito além do “último braço 

do Parnaíba nas suas cabeceiras”. E que os fatos atribuídos a esses índios eram 

semelhantes aos ataques à fazendas em Parnaguá em 1740, que haviam sido 

realizados por colonos brancos, constatado pelo próprio ouvidor da Comarca que se 

encontrava na vila (PEREIRA DA COSTA, 1909, p.89). Sobre esse período, baseado 

em Pe. Miguel de Carvalho, Nunes (1972, p.64) informa que o Poti e o Canindé 

estavam “povoados de colonos e gados” já em 1697. Infere-se que, para afastar os 

nativos, os colonos utilizavam dessa artimanha para deles se livrarem e ocupar-lhes 

os territórios. 

    Outra estratégia dos colonizadores era utilizar os índios aldeados como 

soldados das tropas. Nunes informa que na guerra contra Timbira, Gueguê e Acaroá 

ainda ao tempo de João Pereira Caldas, a tropa era auxiliada por Anapuru e outros 

indígenas da vila de S. Félix no Maranhão, acompanhados pelo capelão Fr. José 

Antônio de Freitas (NUNES, 1972, p. 113-114). Significa dizer que, durante essas 

campanhas, os nativos eram remanejados de uma missão para outra, no combate 

aos que encontravam-se em levante. 

O ataque perpetrado por Botelho a índios já pacificados resultou em uma 

descida de Acaroá e também de Timbira, que ajudariam ao capitão de campo João 

do Rego Castelo Branco a explorar o rio do Sono. No ano seguinte quando se 

preparavam para retornar à busca das minas, os Acaroás-grandes entraram no Piauí 

fugindo dos Acaroás-mirins (provavelmente Aruás). Com o afastamento desses 

indígenas das aldeias, o capitão de campo foi investigar as aldeias abandonadas, 

mas encontraram os Acaroás-mirins, o que os fez retornar. Segundo Nunes (1972, 

p.124) João do Rego pretendia instalar seu quartel na Aldeia Velha, o que serviria de 

disfarce para a busca às minas na região.  

Os indígenas transferidos na primeira descida ficaram vagando por 

Parnaguá e a área em volta, e então foram levados de volta a São Gonçalo do 

Amarante.  Pereira da Costa (1909, p. 89) lembra que os índios, então, recebiam 

muito pouco do governo, tanto gado, como farinha, para se manterem. Os criadores 

da região norte passaram então a contribuir para manutenção da missão. Quando a 

alimentação diminuiu ainda mais, os indígenas foram excluídos das rações já 

minguadas, reduzidas a somente um dia por semana. Refere-se ele, ainda, a 
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castigos, por mais leves que fossem as faltas.  Nessa situação, os aldeados 

começaram a fugir e voltar para as antigas malocas.  

É nessa fase entre guerras que Bruenque, chefe Acaroá do Tocantins, 

retorna do Maranhão, onde tinha ido buscar parte de sua aldeia que havia seguido 

alguns nativos do grupo Timbira. Vendo a situação de maus tratos dos indígenas na 

Missão de São Gonçalo, com a falta de cumprimento do tratado de paz, dirigiu-se a 

Oeiras com alguns líderes para solicitar ajuda ao governador. Foram mandados de 

volta sem atendimento, com a justificativa de não terem encontrado ouro no rio do 

Sono (PEREIRA DA COSTA, 1909, p. 90-91). Entende-se assim, que o acordo 

firmado entre o governo da capitania e os indígenas só seria cumprido se minas de 

ouro tivesse sido localizadas. Saindo de Oeiras, os índios se dispersaram pelo mato, 

mas foram perseguidos e mortos, tendo as cabeças decepadas e penduradas na 

missão para servir de exemplo aos demais. Sobre o acontecimento foi aberta uma 

devassa, mas o Capitão de Campo foi perdoado.     

Sobre esse fato, Nunes (1972, p.152), narra que várias índias foram 

“julgadas perniciosas ao serviço de Sua Majestade,” pelo que foram “exterminadas 

fora da sociedade dos demais parentes”. Assim, Luís Carlos exilou-as para Marvão 

(atual Castelo), de onde seriam distribuídas pela “ribeira do Crateús”. É possível que 

esse membro da Junta Governativa seja o proprietário da Fazenda Serra Negra, que 

voltou a governar o Piauí em outras ocasiões.  

Miranda (2013), referindo-se aos nativos aldeados, faz um resumo dos 

levantes ocorridos em São Gonçalo. Informa que os aldeados fizeram três tentativas 

de fuga. A primeira foi durante a ausência do Cacique Bruenque que tinha partido 

para Aldeias Altas (atual Caxias, do Maranhão) em busca dos parentes que haviam 

seguido os Timbira. Diante do descaso, da fome, dos constantes abusos às suas 

mulheres por parte dos soldados, resolveram fugir do aldeamento não em janeiro de 

1773, como escreve o autor, mas provavelmente após a busca ao ouro no rio do 

Sono. A segunda, no mesmo ano, após a chegada de Bruenque, quando o principal 

dos Acaroá foi ter com o governador no mês de abril em Oeiras, mas não sendo 

atendido por não ter encontrado as minas, debanda com parte da sua tribo que o 

acompanhava. A tentativa resultou em violenta repressão por parte das autoridades 

da época, com um grande massacre dos Acaroá.  A terceira aconteceu em 1780, 

época em que os Gueguê já se encontravam no aldeamento dos Acaroá. E, apesar 

de inimigos, concordaram em se organizarem para a fuga, o que não era comum 
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entre tribos rivais. Assim, as campanhas de fuga foram infrutíferas, tiveram pouco 

êxito, resultando em massacre e injustiças contra os acaroases e os gueguês como 

narra Reginaldo Miranda em “A ferro e a fogo” (2003). 

No Relatório de Francisco Lopes de Sousa, em 1789, só havia 160 índios 

em S. Gonçalo a serviço de colonos, que os exploravam, segundo Nunes (1972, p. 

153). Miranda (2013), mais preciso, informa que nesse Relatório de 1788, com a 

missão sob a direção de Ascenso da Costa Veloso, consta o número e o nome de 

todos os índios residentes no aldeamento São Gonçalo, em um total de 175 índios, 

sendo 98 Gueguê, 67 Acaroá e dez, cuja nação não foi identificada. Na povoação se 

encontravam apenas 146 índios das duas nações em virtude da dispersão de 29, 

que foram remanejados para trabalho nas fazendas circunvizinhas.  

Em 1794, Jaicó, Gueguê e Acaroá haviam abandonado a vila, e se 

espalhado pela capitania. Sobre os Aruá, que desde o princípio haviam se aliado a 

Domingos Jorge Velho, já não se ouvia mais falar. Nunes comenta ainda que, para 

firmar a colonização no Mulato, foi organizada uma entrada contra os Gamelas, 

decerto para fixá-los na Missão de São Gonçalo, como uma das últimas tentativas 

de manutenção da missão. Mas estes nativos, ao receber as ferramentas agrícolas, 

fugiram para o Maranhão (NUNES, 1972). 

Em 1806, o governador Burlamarqui, no seu primeiro ano de administração, 

visitou diversas povoações inclusive a aldeia de S. Gonçalo dos Índios, em 

companhia do vigário local, Pe. João José Leite Pereira Castelo Branco. O primeiro 

vigário da missão fora frei José da Silva Pinheiro que veio do Maranhão para a 

aldeia dos Jaicó, mas por ordem do governador assumiu a Missão de São Gonçalo 

no ano de 1773. Segundo Nunes (1972, p. 57), é possível que o jesuíta alemão, Pe. 

Bourel, missionário no São Francisco, tenha estado na área de S. Gonçalo, no baixo 

Canindé, quando visitou as povoações do Piauí - Gurguéia, Canindé e Parnaíba- em 

companhia do Pe. Miguel de Carvalho, ainda em fins do século XVII.  

Por volta de 1811, João Marcelino, chefe de S. Gonçalo, sentindo-se 

incomodado, com suas plantações ameaçadas, foi a Minas Gerais por terra 

denunciar a situação ao Conde de Palma, informando que até o vigário queria lhe 

tomar as terras. O Conde de Palma o encaminhou ao Regente D. João VI, que não 

só o recebeu, como lhe concedeu presentes e honrarias (NUNES, 1972 p. 153). 

Várias lideranças atuaram na Missão de São Gonçalo desde sua fundação em 1772. 
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A última foi a de José da Costa Veloso na década de 1820, quando a Aldeia se 

tornou vila, em processo concluído em 1833 (MIRANDA, 2013, p. 125, 158).  

Sobre os nativos da Capitania do Piauí, que para Miranda (2013), eram 61 

grupos no total, ao fazer referência a essa população, Pereira da Costa (1909, 

p.121) informa que os belicosos Pimenteiras habitavam as cabeceiras do rio Piauí, 

nas proximidades de Pernambuco; no norte, Aranhy e Poti, ocupavam as margens 

do rio Poti, e os Crateús, as cabeceiras desse rio; no litoral, nas ilhas do delta do 

Parnaíba e arredores, viviam os Tremembé.  

O historiador continua informando que em Valença, ficavam os Aruá; no 

centro, abrangendo S. Gonçalo, Jaicós e Oeiras, localizavam-se os Jaicó, Timbira, 

Gueguê e Acaroá. Gamela, Genipapo e Guarani, que habitavam à margem do 

Parnaíba, migraram para o Maranhão e Pará. Após o levantamento de 1713, foram 

seguidos pelos Cabuçu, Muipira, Aitatu, Aboipira, Ubirajara, Tapacuá e Tapacuá-

mirim que residiam na região de Parnaguá, margens do Gurguéia e Uruçuí e limites 

de Goiás e Maranhão. Amoipira seria o nome dos Tupinambá, adotado do nome de 

seu chefe, quando saíram do litoral para o São Francisco e depois para o norte, 

fugindo dos Tupina, um costume indígena praticado sobretudo por  Cariri  (SILVA 

2003).  

Durante a colonização, segundo Rodrigues (2004, p.121-122), o território 

piauiense era povoado por algumas tribos indígena guerreiras como os Tremembés, 

ágeis nadadores, habitantes da região do Delta; na Chapada das Mangabeiras e no 

Alto Parnaíba se encontravam os aroaques, carapotangas, aranhezes, corerás; no 

Médio Parnaíba situavam-se os abetiras, os beitás, coroas e noganzes; nas 

cabeceiras do rio Guguéia habitavam os acoroás, os beiçudos, e na extensão do 

curso do rio viviam os lanceiros e jaicós; no riacho Sambito viviam os aruazes, e na 

Serra da Ibiapaba habitavam os alongazes e tabajaras. Esses etnônimos variam de 

acordo com eventos significativos para os nativos. Daí a variação de denominações. 

Para o Pe. Miguel de Carvalho, os Cupinharoz eram os habitantes do 

Canindé (1993, p. 35). Os nativos aldeados em São Gonçalo do Amarante estão 

referenciados em Nimuendaju (IBGE, 1987), como Gueguê e Akroá de 1771 ao 

século XIX (Fig. 3). 
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Figura 3 – Mapa de Curt Nimuendaju 

 

Fonte; IBGE, 1987. Adaptado por A. Costa, 2015. 
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Quanto aos costumes indígenas e sua relação com os colonizadores, 

Miranda, (2013, p. 126) registra que entre os índios aldeados existia a figura do 

Principal4. E durante a existência do aldeamento S. Gonçalo se destacaram dois 

líderes indígenas: Bruenque, cacique Acaroá e em seguida veio o Gueguê João 

Marcelino. 

Bruenque foi a primeira liderança indígena a celebrar a paz com os 

administradores da Coroa no Piauí. Em 1773 foi batizado com o nome cristão de 

Gonçalo Lourenço do Rego, recebendo a patente de Capitão da Companhia dos 

Índios Acaroás. Devido ao ato de fuga, após a visita ao governador em Oeiras, foi 

preso e conduzido à capital da Capitania, sendo condenado à pena de degredo, 

tendo que cumpri-la no Maranhão. Foi então sucedido por João Marcelino, um líder 

moderado e adaptado ao mundo dos brancos, ou seja, dito “civilizado”. Foi Sargento 

Mor no aldeamento São João de Sende. Líder conhecedor dos meandros da 

administração da Província, viajou até à cidade de Ouro Preto, então capital de 

Minas Gerais, para denunciar a perturbação de padres, militares, diretores e 

fazendeiros em 1811, conforme já mencionado. É ele quem presta informações 

sobre o aldeamento em 1819, na passagem dos cientistas Spix e Martius por São 

Gonçalo (MIRANDA, 2013 p. 127). 

Os cientistas alemães Carl Friedrich Philipp Von Martius, botânico, e Johann 

Baptist Von Spix, zoólogo viajaram pelo Brasil a serviço da Coroa, com o objetivo de 

estudar a fauna e a flora do país, em cuja atividade gastaram dois anos e onze 

meses. Durante esse período, percorreram o interior de São Paulo a São Luiz do 

Maranhão, de onde embarcaram para Belém do Pará, subindo o Amazonas até 

Tefé, e daí, pelo Japurá, até Nova Granada. Reuniram grandes quantidades de 

espécies de planta, e Martius, sobrevivendo a Spix, legou importante obra ao país, 

ao registrar suas andanças em Reise in Brasilien (Viagem pelo Brasil, em 3 

volumes), naquele período que antecedeu a independência, no governo de D. João 

VI. A realidade brasileira ficou gravada nessas páginas e nelas consta a passagem 

pela freguesia de São Gonçalo, durante o trajeto para São Luiz do Maranhão. 

Registraram que a população de Gueguê e Acoroá (Acaroá), segundo a nota do 

                                                           
4
 Uma forma de líder entre os índios, que intermediava a relação entre o seu povo e o diretor com 

função coercitiva (MIRANDA, 2013). O Diretório de 3.5.1757 decretado por Mendonça Furtado, 
governador–geral do Gao Pará e aprovado por Alvará de 1758 foi estendido a toda a Colônia. Criava 
o cargo de diretor, nomeado por governadores e capitães-generais. A função era de conselheiro e 
fiscal dos juízes ordinários e dos principais. Estes assumiram a direção temporal dos índios e tinham 
que ser nativos (SANTOS NETO, 2006, p. 38). 
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vigário, constava apenas de umas 120 pessoas e, dentre estas, nem todas “de 

origem”, sem mistura, ou seja, não miscigenadas. Descrevem pessoas de aspecto 

tristonho e mencionam dez delas que vagavam em abstrata inércia (MARTIUS, 

1973). Poderia se pensar nas de origem não identificada do Relatório de 1788, trinta 

anos antes?  

Ao se reportar aos Akaroá ou Acaroá, Pereira da Costa (1909), analisa-os 

como indígenas de paz, que apenas se recusaram a conviver com os Gueguê. As 

guerras travadas pelo colonizador contra eles era apenas desculpa para adentrar o 

sertão em busca de ouro, ou fazer descidas para as missões a fim de utilizá-los 

como escravos, fosse na busca de metais preciosos ou na lavoura, muito produtiva, 

quando praticada em terras ricas como as de S. Gonçalo.  

Para Giraldin (1997, p. 51, apud APOLINÁRIO, 2006, p. 49), aparentemente 

a principal característica da cultura Akroá era a “a ação contínua de guerra”, 

atribuída à vingança, como compensação pela perda de parentes, mortos nas lutas 

travadas entre grupos inimigos desde sempre. Akroá e Aroá (Acaroá e Aruá) 

lutavam entre si, embora da mesma etnia, a Jê, quando da chegada do bandeirante 

paulista Domingos Jorge Velho. Os Aroá de imediato aceitaram a amizade do 

paulista e se tornaram seus guerreiros, ou “arcos”, acompanhando-o nas lutas que 

ele travou. 

Os aldeamentos criados a partir de 1701, normatizados por Carta Regia 

desse ano, tinham por finalidade criar o tecido social da Colônia e deu início à 

segunda etapa do projeto de colonização portuguesa no Brasil (SILVA, 2003). A 

missão de S. Gonçalo do Amarante, enquanto projeto colonizador, cumpriu bem seu 

papel, pois resultou em dois núcleos populacionais que subsistiram e se tornaram 

cidades: Regeneração e Amarante. 

 

2.3 Regeneração: de missão a vila. 

 

A aldeia-missão São Gonçalo pertencia ao território de Oeiras, capital da 

província, que se limitava com as vilas de Campo Maior, Jerumenha e Valença (Fig. 

4).  Sobre a área onde se localizava, algumas informações foram encontradas do 

ponto de vista da ocupação pelos portugueses. 
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Barbosa Lima Sobrinho (1946, p. 57) defende que as sesmarias dos irmãos 

Mafrense se localizavam no Gurguéia, pelo que se infere que só os d‟Ávila haviam 

recebido sesmarias no eixo Canindé-Parnaíba.  

Nunes (1973, p. 11), por outro lado, descarta a hipótese de que o Gurguéia 

tivesse sido a via de ocupação no Piauí. Acredita que tenha sido o Canindé, pelo 

Moitacá e Itaueira, e que do Sítio Real na embocadura, até a Serra Vermelha, 

existiam 68 fazendas distribuídas por 32 léguas. Ou seja, o povoamento da atual 

zona central do Piauí foi intenso desde os primeiros tempos e se deu pelo vale do 

Canindé. 

O historiador da Casa da Torre, Pedro Calmon (1958, p.99) menciona a 

ocupação de terras na foz do Canindé por Francisco Dias d‟Ávila em companhia do 

irmão Bernardo Pereira Gago: “... e na barra do Canindé com este último [Parnaíba] 

confirmadas depois (30 de janeiro de 1681)”. Trata-se de uma sesmaria de 10 

léguas, doada pelo Governo de Pernambuco para cada um dos componentes da 

bandeira de 1675: d‟Ávila e seu irmão Bernardo, já mencionados, além de Domingos 

Afonso Sertão e seu irmão Julião Afonso Serra, e o alferes Francisco de Sousa 

Fagundes. O requerimento dos oficiais da bandeira em 1704 é confirmado pelo 

“apossamento” da terra pelas pessoas ligadas à Casa da Torre (CAMON, 1958, p. 

101). 

Já na Relação do Pe. Miguel de Carvalho (1993, p. 20), de 1697, consta que 

entre as povoações na margem norte do Canindé se encontrava a fazenda Saco, de 

Gonçalo Antunes, com um negro e um mulato, na foz do Itaim-mirim (atual Itaim) no 

Canindé.  

Nessa Relação, a última fazenda do Itaim-açu (Canindé), que deságua no 

Parnaíba, seria a S. Cosme, de Manuel Ribeiro, com um tapuia. Segundo Nunes 

(1973, p 22) esta fazenda dista 3 léguas da anterior, S. Pedro, de Domingos de 

Carvalho, com dois tapuias. Ao todo, de acordo com o Pe. Miguel de Carvalho no 

Canindé seriam 20 fazendas com 56 pessoas (25 brancos, 28 negros, 2 índios e 1 

mestiço), apenas 2 mulheres, uma delas casada com um negro (NUNES, 1973 

p.43).  

Em Pereira da Costa (1909, p. 22-23), encontrou-se que no ano 1705 o 

governador de Pernambuco concedeu sesmaria, por Carta de Doação, à viúva de 

Domingos Jorge Velho, D. Jeronyma Cardim Fróes. Esta, ao pedir terras no rio Poti 

e rio Parnaíba, alega que o marido bandeirante entrara e povoara o rio Piauí e o 
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Canindé junto com a Casa da Torre, e defendera as fronteira do Maranhão até ser 

chamado para combater os quilombolas nos Palmares. A dita sesmaria se 

estenderia das nascentes do Rio Poti até sua foz no Parnaíba, “com tres leguas de 

largura de uma a outra banda delle [Poti]” (PEREIRA DA COSTA, 1909, p. 23) e foi 

confirmada por Carta Régia de 25.12.1710, enviada ao governador de Pernambuco, 

Sebastião de Castro e Caldas. 

 
Figura 4 - Divisão política da Capitania do Piauí em 1772 

 
  Aldeia de S. G. de Amarante  

                                                                                     
Fonte: Miranda 2013, adaptação Alexandre Costa 
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O Canindé passou a ser uma via de comunicação, e conforme menção 

anterior, na sua confluência no rio Parnaíba havia um Sítio Real provavelmente 

correspondendo a uma passagem real, denominada de Santo Antônio. Em 1769 foi 

autorizada a construção de uma estrada já anteriormente defendida por João Pereira 

Caldas para servir aos correios da capitania, ligando Oeiras a Marvão, Campo Maior 

e Parnaíba. Mas dessa vez, a estrada facilitaria o abastecimento de carne bovina a 

São Luís e a Belém, uma vez que a produção na ilha de Marajó escasseava. Para 

Pereira da Costa (1909, p. 85) que noticia o fato, a estrada foi construída, mas 

nunca se soube o seu traçado. A estrada não só foi construída como levou o 

desenvolvimento à sua rota, onde já existiam 68 fazendas, situadas em 32 léguas no 

vale do Canindé, já mencionadas. 

Sobre o envio de gado do Piauí para outras regiões, sabe-se que o de 

Parnaguá era enviado para as Minas Gerais, mas o da bacia do Canindé, inclusive 

os das fazendas de Mafrense, era mandado à feira de Capuame na Bahia (NUNES, 

1972, p. 117) e, possivelmente, a produção desse vale tenha sido enviada a 

abastecer São Luiz e Belém, com a construção da estrada Caxias – passagem de 

Santo Antônio. 

Desde o século XVII, os caminhos entre a Bahia e o Maranhão, passando 

pelo São Francisco e o Piauí, eram motivo de preocupação para o governo colonial. 

Em 1694, Antônio da Cunha Souto Maior, proprietário da fazenda Caraíbas no 

Canindé, a 10 léguas da embocadura no Parnaíba foi a São Luís pedir sesmarias ao 

Capitão Geral, que aproveitou o ensejo para enviar correspondência ao Governador 

Geral D. João de Lencastro sobre a possibilidade de manterem comunicação pelo 

interior, a qual o portador do Piauí remeteu à Bahia. Outros peticionários levaram 

correspondências ao Maranhão e trouxeram respostas à Bahia.  Dessa forma foi 

inaugurada a via entre a Bahia e o Maranhão pelo interior. Mas a estrada no lado 

maranhense só seria construída um século depois (NUNES, 1972, p. 57-58). 

Reportando-se à estrada das boiadas de Tauá, Ceará, para o Piauí, Studart 

Filho (1937, p. 39) menciona a que acompanhava o riacho dos Camaleões, hoje 

Carrapateira, que já existia em 1772. (STUDART FILHO 1937, p. 31) e uma nova 

estrada das boiadas que entrava no Piauí pelo boqueirão do Poti. Mas ao se referir à 

estrada Crato – Oeiras informa que “... alcançava Oeiras pela Várzea da Vacca 

[Campos Sales]...”, passando “... pelas nascentes do Cariús e Bastiões...” e que a 
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abertura dessa estrada ligava a ribeira do Piancó ao Parnaíba, conectando “...as 

capitanias que formavam o governo de Pernambuco aos latifúndios criadores do 

Piauí, centro abastecedor por excellencia do gado vaccum” (STUDART FILHO 1937, 

p. 39). Daí se entende que havia interesse em interligar as áreas produtoras de 

gado, para manter o constante abastecimento. 

Entre 1798 e 1804 foi construída a estrada que ligava Caxias à Passagem 

de Santo Antônio, na margem direita do Parnaíba, por ordem de D. Diogo de Sousa. 

Acredita-se que essa passagem correspondesse à do Sítio Real, na foz do Canindé, 

ou do Mulato, e desse prosseguimento à estrada real que ligava Oeiras a S. Luiz. 

Por outro lado, a descrição da rota dessa estrada inclui a povoação de São Gonçalo.  

Infere-se das informações obtidas que a rota já existisse, mas a construção 

da estrada por ordem de autoridade administrativa, com uma definição ou 

regularização do trajeto a tornava legal, daí ser denominada “estrada real”. 

A questão da passagem de Santo Antônio é importante no sentido de se 

identificar a conexão dos trechos da estrada real, Oeiras – Passagem de Santo 

Antonio, e Passagem de Santo Antônio - Caxias – São Luiz.  

É possível que estivesse localizada na foz do Mulato, onde o leito do rio 

Parnaíba é mais estreito.  Mais ao sul, o leito do rio se torna mais largo, torna-se 

mais amplo e, em determinados períodos do ano até meados do século XX, fazia-se 

necessária, a travessia em barco provido de vela, devido aos fortes ventos que 

levantavam marolas nas águas do Parnaíba.  

Só para lembrar a 3 km ao sul da foz do Mulato localiza-se a foz do Canindé, 

onde a largura do leito do rio Parnaíba é muito ampla comparada à do Mulato. Há 

ainda, mais ao sul, a passagem da Manga, que está ligada às origens de Floriano. 

Essas passagens relativamente próximas justificam-se pelo fato de os principais 

afluentes do Parnaíba, seguindo a direção sudeste-noroeste, desembocarem no 

médio curso do rio. Vale lembrar ainda, ao norte, a passagem de Cajazeiras (Timon-

MA) (PEREIRA DA COSTA, 1909; MIRANDA, 2013). 

Segundo Pereira da Costa (1909, p. 113), o novo traçado Caxias - 

Passagem de Santo Antônio encurtava a distância de 20 para 14 léguas, o que na 

época era muito importante, porque por ela circulavam gados, valores da Coroa e do 

fisco, além de ser a principal via de comunicação entre as duas capitais Oeiras e 

São Luiz.  
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A planta da missão retrata bem a topografia da aldeia, com uma disposição 

urbana aproximada da sede da freguesia em 1809, vista do sul, que mostra a praça, 

a igreja e duas casas de telha no alto, além de outras de palha.  

Na ilustração (Fig. 5) percebem-se as duas estradas, uma que dá acesso a 

Oeiras – Aldeias Altas (Caxias) - São Luiz, e a outra a Valença – Jerumenha. Essa 

planta se encontra arquivada na biblioteca do Exército, no Rio de Janeiro 

(MIRANDA, 2013, p. 167).  

 

 

     Figura 5 – Missão São Gonçalo de Amarante e estradas 

 

      Fonte: Miranda (2013) adaptação Alexandre Costa. 

  

  

Desse modo, a memória de São Gonçalo chega ao presente com uma 

distribuição espacial das moradias, que demonstra que há amplo espaço central 

preservado, típico da configuração de uma aldeia. 

Ressalta-se que enquanto São Gonçalo está soterrada sob a Regeneração 

atual, de São João de Sende, no entanto, restaram ruínas que podem ser escavadas 

e contar sua história (Fig. 6). 
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 Figura 6 – Ruínas do Aldeamento São João de Sende 

 
                           Acervo do autor: Alexandre Costa, 2013. 

 
 

Por volta de 1819 (PEREIRA DA COSTA, 1909, p. 134), quando Spix e 

Martius passaram por São Gonçalo, a passagem de Santo Antonio do Parnaíba 

contava com uma barca para o transporte de uma margem à outra. Referindo-se às 

fazendas próximas, o autor cita a fazenda Buriti, de Norberto Luiz Mendes, a quinta 

desde a passagem, situada a duas léguas da freguesia de S. Gonçalo, onde na 

época se encontrava um destacamento. Em direção a Oeiras, relaciona mais quatro 

fazendas. 

O caminho percorrido por Regeneração de aldeia-missão-vila não foi 

diferente de outros núcleos urbanos brasileiros. 

No inicio do século XIX o aldeamento foi elevado a freguesia. Em 1843 foi 

empossado como presidente da província, Dr. Idelfonso de Sousa Ramos. E no ano 

seguinte, em 1844, criou uma lei provincial autorizando a transferência da capital do 

Piauí para as margens do rio Parnaíba entre a foz do Canindé e a do Mulato, 

pertencente ao território de São Gonçalo. Nesse momento, a vila de S. Gonçalo 

chega a seu cume, ao ser ela cogitada para sediar a capital da Província, o que não 

se concretizou (op. cit, p. 280). 

Quando José Antônio Saraiva assumiu o comando da Província em 1850, 

visitou pessoalmente as obras da ladeira do Castelo, o pior trecho na estrada real de 

Caxias a Oeiras. O trecho foi reconstruído pelo mestre de obras português João 

Isidoro França (Fig. 7) e se localiza nas coordenadas geográficas S 6º18‟12,1”  e W 

42º41‟11,9” (Ponto 186 no mapa 1). 
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Figura 7 – Ladeira de São Gonçalo, Estrada Real 

 
Autor: Alexandre Costa, 2013. 

 

Saraiva achou desvantajosa a localização da Vila de São Gonçalo para 

sediar a capital e resolveu transferi-la para a Vila do Poti, hoje Teresina. Em 1852, 

no ato da transferência da Capital, Saraiva e sua comitiva pernoitaram em São 

Gonçalo, e este foi o único momento em que a Vila São Gonçalo foi capital do Piauí, 

mesmo que apenas por vinte e quatro horas.  

Em 16 de julho de 1861, a sede da vila de Regeneração foi transferida para 

a antiga passagem do São Francisco, na margem do Parnaíba, também conhecida 

como Barra do Mulato, hoje cidade de Amarante. A antiga vila foi então denominada 

como São Gonçalo Velho, enquanto a nova foi denominada Vila Nova de São 

Gonçalo do Amarante. 

O município de Regeneração sofreu uma série de alterações com relação à 

sua emancipação política. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 1279, de 26 de junho de 

1931, o município foi extinto, sendo seu território anexado ao município de 

Amarante, como simples distrito. Foi elevado novamente à categoria de município 

com a denominação de Regeneração, pelo Decreto Estadual nº 1519, de 15-02-

1934, portanto, desmembrado de Amarante, tendo como Sede o antigo distrito de 
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Regeneração, sendo reinstalado em 29-03-1938. No ano de 2004, na gestão do Dr. 

Alfredo Nunes foi criado o Decreto Municipal reconhecendo a emancipação política 

do município, mantendo a data de 02 de dezembro de 1882 (MIRANDA, 2013). 

 

2.4 Marcos Patrimoniais  
 

Patrimônio, segundo Choay (2006), conceitualmente está ligado às 

estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, isso por 

estar enraizado no espaço e no tempo. Entretanto, tornou-se relevante, no âmbito 

das ciências humanas a construção desse termo enquanto categoria de 

pensamento: patrimônio cultural, arquitetônico, histórico, artístico, natural e imaterial; 

chegando a se consagrar o chamado Patrimônio Cultural da Humanidade ou 

Patrimônio Mundial. 

A criação do Aldeamento São Gonçalo de Amarante e sua transformação 

em missão ocasionou o surgimento dos municípios piauienses de Regeneração e 

Amarante. O segundo concentra todo um Patrimônio Arquitetônico de casarões 

antigos edificados na metade do século XVIII, às margens do rio Parnaíba, 

entreposto comercial por onde escoavam e procediam as mercadorias da época. A 

transferência da sede da vila de São Gonçalo em 1861 para o atual município de 

Amarante prejudicou o desenvolvimento da vila.  

Nesse processo de transferência e extinção do município não existe nenhum 

tipo de referencia, informe, que remeta à memória do povoamento local como uma 

aldeia indígena. Possivelmente esse silêncio se deva exatamente a essa origem. 

Não há no município, como de resto em muitos municípios piauienses, instituições 

específicas para guardar, proteger, promover ou difundir artefatos ou registros da 

cultura material e imaterial local, com exceção de um ou outro museu que existe por 

esforço de pessoas interessadas na memória de sua comunidade. O museu da 

capital (Museu do Estado) com melhor organização, necessita de maior atenção por 

parte do poder público (PIAUÍ, 2012). 

O patrimônio do município de Regeneração de um modo geral e para fins de 

descrição, pode ser apresentado como natural e cultural, material e imaterial, 

embora como já referido, o conceito de patrimônio cultural adotado neste trabalho 

seja abrangente, ou seja, patrimônio é sempre cultural, qualquer que seja o meio 

que o veicule. 
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2.4.1 Patrimônio natural 

 

O rio Mulato maior é considerado o patrimônio do município com suas 

nascentes na comunidade Coco. Foi às suas margens que se iniciou a ocupação 

como destacou Rodrigues (2004) em estudo sobre geografia e história do Piauí, 

onde relata a importância da transferência da Capital do Piauí de Oeiras para a Vila 

do Poti (atual Teresina) (Fig. 8). 

 
 Figura 8 - Nascentes do rio Mulato  

 
Fonte: Projeto Escola Ecológica: Comunidade Sustentável, 2011. 

 

2.4.2 Patrimônio cultural 

 

O patrimônio cultural regenerense, no aspecto material, edificado, conta com 

a Igreja Matriz de São Gonçalo. Edificada no centro histórico no mesmo lugar da 

primeira capela do padroeiro São Gonçalo, erigida em 1773 com a participação de 

mão-de-obra indígena. É provável que a original tenha sido construída de pau-a-

pique, no sistema de sopapo (palha, vara, tronco, cipó e barro), tal como ainda é 

feito nos dias atuais. A freguesia foi criada ainda no início do século XIX.  

Desse período até o início do século XXI sofreu várias modificações, como 

se pode constatar nas ilustrações (Fig. 9 a 11). 
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 Figuras 9 a 11 – Igreja Matriz de São Gonçalo em 1950, 1970 e 2002 

 

Fonte: Projeto nossa vila, nossa gente, nossa história, 2012. 

 

No patrimônio edificado, não só a construção é relacionada como tal, pois as 

relações sociais que se dão no seu interior ou em volta também lhe conferem 
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importância. É o caso da Igreja Matriz, do Morro do Cruzeiro e outros logradouros e 

edificações locais. 

Como patrimônio imaterial, o Morro da Cruz ou Mirante do Cruzeiro, também 

pode ser incluído no rol de patrimônio cultural. Instituído no final do século XIX, além 

de ser um local de culto religioso, oferece uma visão panorâmica do vale do Mulato 

e de uma parte urbana de Regeneração. Recentemente recebeu uma escadaria 

tornando-se um cartão postal do município e também um ponto turístico (Fig. 12 e 

13). 

  

                Figuras 12, 13 – Morro da Cruz: escadaria e vale do Mulato 

 

 
Autor: Alexandre Costa, 2013. 
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No centro histórico há prédios antigos não tombados, apesar de alguns 

merecerem tal reconhecimento, como exemplo o prédio que sedia a Prefeitura 

Municipal, construído para funcionar como a primeira escola agrupada. Denominada 

de Escola Agrupada Cônego Batista foi inaugurada em 1934 (Fig. 13).  

 

         Figura 14 – Primeira Escola Agrupada da vila 

 
         Fonte: Arquivo Público de São Luís MA, 2013. 

 

Os casarões sofreram modificações a exemplo do já citado templo católico. 

O rústico mercado central, construído no final da década de 1950, foi alterado no 

final da década de 1960. Local do principal acontecimento semanal, aos sábados, a 

feira ocorria no passado como um momento festivo. É famosa a feira nos povoados 

interioranos na história do país, antecedem mesmo a construção de mercados. É o 

lugar onde as pessoas ainda se encontram, trocam informações, porque para ela 

convergem os feirantes da zona rural e de outros vilarejos da região. Ilustração de 

tempos recuados mostra a sua localização no antigo espaço da aldeia, hoje cidade 

(Fig. 14).  

O mercado de Regeneração foi demolido para a construção de um novo 

mercado no final da década de 1970. 

As constantes demolições e reconstruções vão alterando a paisagem 

urbana, tal como a natural, na medida em que a ocupação humana vai se 

expandindo. 
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 Figura 15 – Antigo mercado ocupando o amplo espaço da aldeia, agora vila. 

 
 Fonte: Projeto nossa vila, nossa gente, nossa história, 2012. 

 
 

Outro logradouro ligado às origens da cidade é a Rua do Amarante, com um 

traçado irregular típico de um caminho que foi sendo ocupado em suas margens por 

moradias (Fig. 16). 

 
 

 Figura 16 – Antiga rua do Amarante. 

 
Fonte: Projeto nossa vila, nossa gente, nossa história, 2012. 
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A principal via de acesso ao centro da cidade nos dias atuais é a Avenida 

Alberto Leal Nunes, que se chamou até a década de 1970 de Rua 02 de Dezembro 

em homenagem á criação do município em 1882, (Fig. 17). É também a principal via 

da cidade. 

 
 Figura 17 – Avenida Alberto Leal Nunes final da década de 1950 

 
             Fonte: Projeto nossa vila, nossa gente, nossa história, 2012. 

 

Com relação aos aspectos culturais imateriais se destacam os festejos do 

padroeiro de São Gonçalo, instituído desde a criação da Missão no século XVIII, 

considerado o maior festejo do Médio-Parnaíba. A tradição em torno do patrono de 

Regeneração e padroeiro de Amarante é mantida pela população da região. 

O encontro de folguedos no mês de junho; a Regefolia, carnaval fora de 

época, a Festa da Cana, a Semana Cultural no aniversário da cidade são momentos 

que atraem visitantes e que os regenerenses, residindo fora do município 

aproveitam para retornar ao berço de origem.  

No folclore se destacam o Reisado e o grupo de pagode Isabé Fulô que 

apresentam danças de origem africana, que eram realizadas nos terreiros de antigos 

engenhos. O pagode é uma das grandes manifestações culturais do município e que 

está sendo resgatado através de ações sociais.  

Outros grupos folclóricos existentes no município são o Tururu, de dança 

africana praticada na comunidade Mata dos Morenos e a Roda de São Gonçalo, 

realizada nas comunidades de Morro Branco e Jacaré.   
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As casas de farinha ainda são uma tradição para os regenerenses com 

produção principalmente nos meses de julho a outubro. A produção da farinha 

branca e de outros derivados da mandioca costuma atrair para fazendas e sítios 

interioranos habitantes da cidade, como uma forma de lazer. 

Com relação às lendas, em Regeneração registra-se a do Cacique 

Bruenque, que se tornou um mito para a população local, o “Vai e vem da imagem 

de São Gonçalo”, que surgiu no século XIX, quando da transferência da Vila para a 

atual Amarante, em que a imagem era levada para o templo em Amarante e no dia 

seguinte ela aparecia na antiga sede. 

 
2.5 Aspectos populacionais e econômicos. 
 

A população residente em Regeneração segundo o IBGE, reduziu-se em 

19,31%, passando de 20.537 habitantes em 1991 para 16.570 habs. em 1996, um 

numero bastante expressivo. Nos anos seguintes, conforme apresentado no quadro 

abaixo, a população aumentou cerca de 0,57% entre os anos de 1996 e 2010. 

Grande parte da população apresenta mestiçagem do branco com o negro e do 

negro com o índio, resultado do aldeamento São Gonçalo de Amarante. 

 
 

Figura 18 – Aspectos demográficos final do século XX e início o século XXI 

 
Fonte: REGENERAÇÃO, 2011. 

 

As atividades econômicas de maior importância desenvolvidas no município 

em Regeneração estão relacionadas à agropecuária, com destaque para a 

exploração da lavoura temporária do arroz, do milho, do feijão, da mandioca e, nos 

últimos tempos, da soja. A lavoura permanente é representada pela banana, a 

manga e o caju. Uma atividade que se destacou muito, principalmente no vale do 

Mulato, foi o cultivo da cana-de-açúcar e a produção de rapadura nos engenhos, 

mas isso aconteceu no final do século XIX e grande parte do século XX. 
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Como se pode observar, a presença humana, com as necessidades de 

sobrevivência, é suficiente para alterar o meio escolhido como habitat. De um meio 

natural, onde se instala uma aldeia, organiza-se uma vila-missão que se torna uma 

cidade. Nesse meio tempo seus ocupantes se relacionam pacificamente ou 

conflituosamente. Comprova-se, assim, intensas relações sociais intragrupais e 

intergrupais, ou homem-meio, nesse contexto. Regeneração é um bom exemplo dos 

componentes que fazem a história de uma paisagem. 
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3 – ASPECTOS GEOAMBIENTAIS DO VALE DO JACARÉ 
 

 
Os aspectos geoambientais integram os estudos arqueológicos. E a 

Arqueologia tradicionalmente se debruçou ao longo do tempo sobre o produto do 

trabalho humano, ou seja, os restos materiais de uma atividade exercida pelos 

homens do passado - os artefatos. Nos últimos anos, no entanto, alargou seu campo 

de ação para estudar a cultura material de qualquer época, passada ou presente 

segundo Funari (2006). 

De acordo com Watson, LeBlanc e Redman, 

  

A Arqueología é um termo que se aplica corretamente a várias 
disciplinas ou subdisciplinas bastantes diferentes. O motivo é que a 
palavra „arqueologia‟ se utiliza com freqüência, simplesmente para 
referir-se a um conjunto de técnicas e métodos direcionados a 
reconhecer informações acerca do passado (e pode, portanto, ser 
usada com vários propósitos) e não para identificar uma disciplina 
completa com uma teoria, um método e um campo de estudo 
peculiares a ela (1971, p.13). 
 

 

Para Mattozzi (2008) o mundo em que vivemos, em todos os seus aspectos, 

é resultado de processos que se desenvolveram no passado: 

 

Os processos são testemunhados pelas marcas produzidas pelos 
agentes naturais e humanos e pelas interações que deram dinâmica 
aos processos: objetos, edifícios, imagens, escritos, sítios, 
estruturas, paisagens, tradições, sons. Essas marcas estão e se 
distribuem nos territórios e revelam a sua estratificação e as suas 
transformações (MATTOZZI, 2001, p.136). 

 

Neste estudo, o ambiente da área delimitada para estudo, como um texto a 

ser lido, apresenta um relevo marcado por dois aspectos topográficos significativos 

para a memória e a vivência dos regenerenses: um tabuleiro - a Chapada Grande - e 

o vale por onde corre o Jacaré, ora referido como riacho, ora como rio, no qual se 

encontra o povoado de mesmo nome. É essa área da atual Regeneração, Piauí, que 

serve de contexto para as relações sociais desenvolvidas na região desde os 

tempos pré-coloniais em estudo.  

Foi devido a essa importância que alguns projetos foram desenvolvidos na 

região, como o Projeto “Nossa Vila, Nossa Gente, Nossa História” e o Projeto 
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“Escola Ecológica”5, sob a coordenação de A. R. Costa, com apoio da Prefeitura 

Municipal de Regeneração e da Fundação Cultural do Piauí-FUNDAC (Fig. 19). O 

primeiro, já referido, surgiu com a finalidade de promover a Educação Patrimonial 

nas escolas do município, considerando sua origem a partir do aldeamento dos 

Acaroá e Gueguê. 

 As ações desenvolvidas envolveram um levantamento patrimonial, a fim de 

auxiliar na elaboração do Inventário Patrimonial do município. Posteriormente, a 

parceria foi estendida à SETUR para a elaboração do Inventário Turístico do 

município, o INVENTUR, no ano de 2013. Outro resultado dessas ações foi a 

promoção de atividades pedagógicas, como a fixação de placas em alguns pontos 

do vale, sinalizando-os como Patrimônio de Regeneração, com a participação da 

sociedade local (Fig. 20). 

A relação de uma sociedade com seu patrimônio, incluindo o arqueológico, é 

objeto de análise pela Carta de Lausanne, ao reconhecer que a origem e o 

desenvolvimento das sociedades humanas são de fundamental importância para a 

humanidade porque permitem identificar as suas raízes culturais e sociais. 

Reconhece ainda que o patrimônio arqueológico é o testemunho essencial das 

atividades humanas realizadas no passado: 

 

A proteção desse patrimônio não pode fundar-se na aplicação das 
técnicas da arqueologia. Exige um sólido embasamento de 
conhecimentos científicos e competência profissional. Por essas 
razões e outras mais, a proteção do patrimônio arqueológico deve 
ser fundada numa colaboração efetiva entre os especialistas de 
diferentes disciplinas. Exige ainda, a cooperação dos órgãos 
públicos, dos pesquisadores, das empresas privadas e do grande 
público. Em conseqüência esta carta enuncia princípio aplicáveis ao 
inventário, prospecção, escavação, documentação, pesquisa, 
preservação, conservação, reconstituição, informação, exposição e 
apresentação ao público e uso do patrimônio arqueológico, tanto 
quanto a definição das qualificações necessárias ao pessoal 
encarregado de sua proteção. (carta para a proteção e a gestão do 
patrimônio arqueológico (ICOMOS/ ICAHM, 1990). 

 
 
 
 

 

                                                           
5
 O Projeto Escola Ecológica teve como finalidade promover a Educação Ambiental nas escolas 

públicas e privadas do município, através de ações de Sustentabilidade*. O projeto se iniciou em 
2011 na comunidade Coco dos Amâncio, onde se encontram as nascentes do rio Mulato. Em 2012 
suas ações foram levadas ao vale do Jacaré, em parceria com a comunidade local. 
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Figura 19 – Equipes técnicas da FUNDAC e Prefeitura de Regeneração 

 
Fonte: SEMEC – Projeto Nossa Vila, 2012. 

 
 

Figura 20 – Fixação de placas no Vale do Jacaré. 

 
Fonte: Projeto Escola Ecológica, 2012. 

 

A FUNDAC, após o diagnóstico, expediu um relatório da Coordenação de 

Registro de Conservação – CRC enfatizando a importância de estudos 

arqueológicos no município, sobretudo no Vale do Jacaré reconhecendo sua 

importância patrimonial para o estado do Piauí, o que foi veiculado em jornal local 

(Fig. 21). 
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Figura 21 – Divulgação de pesquisas da área de estudo pela FUNDAC 

 
Fonte: Jornal Meio Norte, 2013. 
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Figura 22 – Trabalho de campo, na região de estudo. 

 

Autor: André Gonçalves, 2014.  

 

A pesquisa no Vale do Jacaré busca compreender a relação homem/meio, o 

processo de ocupação e consequente antropização desse ambiente, através do 

registro arqueológico, ou seja, das marcas que o homem deixou no passado ao 

explorar os recursos desse ambiente, bem como esse processo se dá no presente.  

Como se trata das primeiras pesquisas arqueológicas realizadas no 

município de Regeneração, pretendeu-se compreender a construção da paisagem 

cultural, principalmente o contexto geoambiental, a forma como o homem vem 

interagindo nesse ambiente, constituindo um espaço de memória para os 

regenerenses. Descobertas de possíveis sítios arqueológicos, após as ocorrências 

arqueológicas mapeadas, poderão ocorrer. 

Todo ambiente ocupado por uma população humana é um nicho 

culturalmente projetado, cuja herança é reforçada e transmitida às gerações futuras 

pela aprendizagem (JABLONKA & LAMB, 2005). Isso significa dizer que os hábitos, 

as práticas e os costumes de uma sociedade afetam o valor adaptativo das 

variações comportamentais das pessoas. Por esse motivo, os ambientes 

construídos por elas deixam de ser um mero efeito da seleção natural e expressam 

valores simbólicos, culturalmente transmitidos. Assim, as diferentes respostas 

culturais a diversas condições de vida proporcionam as paisagens, organizadas 

socialmente pelos grupos humanos que vão construindo-as e reproduzindo-as 

cotidianamente. 
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Entende-se, portanto, que o ambiente é modificado debaixo de hábitos 

culturalmente reforçados, cristalizados, o que pode contribuir para o estabelecimento 

de outros hábitos, até constituir uma rede, de modo a construir um novo estilo de 

vida. A recorrência das práticas e comportamentos sociais determinados por um 

estilo de vida constitui hábitos do cotidiano e, como tal, não só os reproduz como 

remodela o nicho onde ocorre (JABLONKA & LAMB, 2005).  

Mais uma vez ressalta-se que o espaço está em constante transformação 

por causa da relação com o agente cultural, o homem, que ao interagir com ele 

produz o seu espaço, o espaço cultural, e que as mudanças ocorrem ao longo do 

desenvolvimento histórico da sociedade, com as marcas impressas desde eras 

pretéritas até os dias atuais, configurando a paisagem cultural.  

Considerando o contexto paisagístico do Vale do Jacaré, pode-se enfatizar 

que as marcas deixadas pelo homem mostram que a interação com esse ambiente 

ocorreu em diferentes momentos bem remotos à história da humanidade.  A 

construção da paisagem é contínua, pelo fato de o homem ser um agente que 

produz e reproduz o seu ambiente inovando sempre suas técnicas de trabalho, 

procurando suprir suas necessidades, continuamente ocupando e transformando o 

espaço. Os homens, enquanto seres sociais integrados no meio à sua volta, só 

podem se socializar se interagirem e se identificarem nesse espaço (FAGUNDES, 

2010). 

O passo seguinte à caracterização do ambiente é a interpretação dos sítios, 

mediante os elementos naturais e simbólicos, pelos quais se pode entender seu 

posicionamento na paisagem, ou seja, com relação ao relevo, a visibilidade das 

áreas de entorno, as fontes de abastecimento de água e matéria-prima, a cobertura 

vegetal, as condições de acesso ou a presença de abrigos sob rocha (MORALES, 

2008). 

 Enfim, esses elementos no vale do Jacaré, quando analisados, informam o 

processo de interação socioambiental em vários momentos da história, através das 

evidências arqueológicas e do estado de ocupação pelo homem contemporâneo; as 

várias marcas significativas das atividades humanas realizadas no ambiente, 

incluindo principalmente os núcleos populacionais existentes. Estes estudos, no 

momento, diagnósticos, iniciais, poderão incentivar pesquisas futuras em 

Regeneração e na região do Médio Parnaíba Piauiense. 
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3.1. Vale do Jacaré: localização  

 

O Vale do riacho Jacaré está localizado na zona rural do município de 

Regeneração no Médio Parnaíba Piauiense. Nasce nas encostas da Chapada 

Grande a sudoeste da sede do município, cerca de 40 km (Fig. 23). Trata-se de um 

lugar de biodiversidade e geodiversidade significativas, e importante relevância 

pelos aspectos geoambientais, históricos e arqueológicos (Fig. 24).  

O rio Jacaré nasce no local que se chama de Cabeceiras*6, nas 

coordenadas geográficas S 06º25‟51,11” e W 42º2553,8”, margeado pela Chapada 

Grande e vários morros da mesma formação orogênica. O rio Jacaré deságua no rio 

Canindé7, na localidade Prata, na zona rural do município de Amarante-PI, nas 

coordenadas geográficas S 06º26‟10,1” e W 42º42‟44,4”. O acesso ao vale se dá 

pela rodovia PI 236 e, em seguida, pela PI 217 que conduz ao município de Arraial 

do Piauí. A grande riqueza natural do vale do Jacaré consiste em seus componentes 

geológicos, hidrográficos e a marcante presença de mata de cocais. 

 

Figura 23 – Nascentes e foz do Jacaré 

 

 Autor: Alexandre Costa, 2014. 
 

 

                                                           
6
 * ver glossário 

7
 O rio Canindé nasce na Serra da Tora/Dois Irmãos no município de Acauã, a 500m de altitude. A 

área aproximada de sua sub-bacia é de 89.858 km² sendo a maior do estado. Sua extensão é de 340 
km, Araújo, (2006).   
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Figura 24 – Aspectos geoambientais da área de estudo  

 

Elaboração: COSTA, Alexandre, BARBOSA, Almeida. 2015 
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Figura 25 – Foz do Jacaré 

 

Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 

A Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais - CPRM, a partir do 

lançamento do Mapa Geodiversidade do Brasil, em 2006, definiu geodiversidade 

como: 

 

[...] natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de 
ambientes, fenômenos e processos geológicos que dão origem às 
paisagens, rochas, solos, minerais, águas, fósseis e outros 
depósitos superficiais, que propiciam o desenvolvimento da vida na 
Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, o 
econômico, o científico, o educativo e o turístico (CPRM, 2015, s/p)  

 

Segundo Brilha (2005) a geodiversidade compreende os aspectos abióticos 

da Terra, todos os testemunhos do passado geológico e todos os processos naturais 

que atuam sobre as paisagens, modificando-as. Para ela a biodiversidade está 

condicionada à geodiversidade, devido à série de condições abióticas 

indispensáveis ao desenvolvimento da natureza viva. 

Em meio à geodiversidade se encontram distribuídos os sítios arqueológicos 

de diferentes procedências culturais e épocas (HODDER & ORTON, 1990), pois se 

trata de um reflexo direto das formas de interação dos assentamentos humanos com 

o ambiente em volta e do modo como se articulam. São essas relações-articulações 

que proporcionam o entendimento de como se dão os processos socioculturais dos 
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grupos humanos que no passado ocuparam um lugar determinado (MORALES e 

MOI, 2008). 

As primeiras nascentes do Jacaré localizam-se próximo à encosta da 

Chapada Grande e dos morros da Lavragem e da Mesa, que apresentam erosão de 

ravinamento, afloramento da rocha matriz e a presença de vários blocos de arenito, 

cascalho e areia. O trabalho erosivo na região vai tomando proporções até surgir a 

forma de vale em cânion.  

O leito do Jacaré das nascentes à sua foz, apresenta-se rochoso. Devido ao 

trabalho de escavação por águas pluviais, apresenta-se em forma de cânion de 

aproximadamente 500 m de extensão, das cabeceiras até a ponte, na rodovia PI 

217, com paredões rochosos de altura de mais de 4 m. Apesar de não serem 

perenes, devido à deposição de sedimento ao longo do curso, alguns trechos ficam 

empoçados durante os meses secos do ano. Na sua foz, no rio Canindé, o leito 

apresenta-se bastante assoreado com significativa presença de cascalho e areia 

(Figura, 25). 

O vale do Jacaré apresenta uma rica fisionomia para estudos científicos, 

com características de um Geoparque8 segundo a FUNDAC (2012). É a região do 

município de Regeneração que apresenta grande ocorrência de geossítios e onde 

alguns vestígios arqueológicos já foram observados. 

 
Figura 26 - Cânion do rio Jacaré 

 
Autor: Alexandre Costa, 2012. 

                                                           
8
. Geoparque: Ás vezes escrito como geopark por influência anglo-saxônica significa parque 

geológico, (Guerra, 2003). 
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Figura 27 – Ponte sobre o rio Jacaré 

 
Autor: Alexandre Costa, 2012. 

 
 

3.2 Aspectos geológicos 

 

De acordo com Araújo (2006) o espaço piauiense é formado em parte por 

quatro grandes unidades estruturais que ocorrem no Nordeste brasileiro. São elas: 

Escudo Cristalino; Bacia Sedimentar Maranhão-Piauí; Bacia Sedimentar do Araripe 

e Depósitos Sedimentares Recentes. 

A base geológica da região em estudo, no que se refere às unidades 

estruturais do espaço piauiense, encontra-se na Bacia Sedimentar Maranhão-Piauí, 

cuja área é de 600.000 km² abrangendo os estados do Maranhão e Piauí. Sua 

formação aconteceu durante as Eras Paleozóica e Mesozóica, a partir do desgaste 

dos escudos cristalinos circunvizinhos. Esses foram intensamente erodidos pela 

ação das chuvas, ventos, antigos rios e pelas águas dos oceanos nos períodos 

interglaciais quando sucederam as transgressões marinhas. O trabalho desses 

agentes foi desgastando as rochas, transportando e depositando sedimentos nas 

depressões onde existiram grandes mares entre os escudos (ARAÚJO, 2006). 

Esses depósitos foram originando as rochas sedimentares, que se foram 

empilhando, sobrepondo-se uma às outras, em camadas, compondo as formações 

geológicas. Assim as características das rochas sedimentares de cada formação 

geológica, como tamanho dos sedimentos, compactação ou cimentação dos grãos e 
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pressão sofrida, refletem nos níveis de permeabilidade de cada formação, 

indispensável para o processo de infiltração e formação dos lençóis subterrâneos 

(ARAÚJO, 2006, p.43).  

No Piauí, os registros de alguns movimentos tectônicos podem ser 

identificados no bordo da bacia, na forma de planaltos tipo cuesta, e nos 

dobramentos e falhamentos de pacotes das rochas. Algumas das falhas apresentam 

grande extensão na bacia, já outras perpassam a bacia e o escudo cristalino e 

outras, com pequena extensão, formam fraturas, destacando-se entre elas a do 

Canindé que envolve toda área sudeste do município de Regeneração, incluindo o 

Vale do Jacaré. 

Na composição dos estratos geológicos constata-se, na maior parte, a 

presença de rochas sedimentares, como o arenito friável e o silificado, também o 

sílex e o quartzo. Segundo a Fundação CEPRO, dentre as formações geológicas, a 

de maior predominância na região é a Formação Pedra de Fogo (arenito, folhelho e 

calcário). Em seguida, destacam-se a Formação Poti (arenito, siltito, folhelho e 

calcário) e, por último, a Formação Corda (arenito, folhelho e siltitio) (Mapa 01). 
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Mapa 01 : Caracterização geológica do município de Regeneração com destaque para o 
vale do Jacaré 

 



81 

 

Geologicamente, as unidades que ocorrem na área do município de 

Regeneração pertencem à Bacia do Parnaíba, como descritas no mapa 1. As 

pesquisas de campo corroboraram as informações de fontes bibliográficas 

apresentadas em grande escala: presença de rocha sedimentar como arenito, 

cascalho nas margens e leitos dos riachos, e as passagens molhadas. Pode-se 

verificar a ocorrência de artefatos em sílex, nas encostas da Chapada Grande. Um 

lugar de destaque no aspecto geológico é o Vale de Pedra Apertar da Hora, 

localizado nas cabeceiras do riacho do mesmo nome, onde se constatou ocorrências 

arqueológicas. Esse lugar é considerado um dos patrimônios de Regeneração e foi 

denominado pela FUNDAC como Floresta de Pedra. Outro local de destaque é o 

caos de blocos em meio à vegetação de transição, nas proximidades do lugar 

denominado Morros, nas redondezas da localidade Madeira (Fig. 28, 29). 

 

Figura 28 - Blocos de arenito, alguns se assemelham a megálitos*. 

 
Fonte: Projeto Nossa Vila, 2012. 
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Figura 29 - Rocha em arenito semelhante a lapiás* 

 
Fonte: Projeto Nossa Vila, 2012. 

 

3.3 Aspectos geomorfológicos  

  

Na classificação do relevo brasileiro, proposta por Ab‟Saber, o Nordeste 

ocupa o Planalto do Meio-Norte ou do Maranhão-Piauí (Mapa 02), formado por um 

sistema de “cuestas” e chapadões tabuliformes na Bacia Sedimentar Maranhão-

Piauí, área onde se processa a transição da província morfoclimática nordestina 

para a Amazônia Oriental, e pelo Planalto Nordestino ou da Borborema com as 

chapadas circundantes, depressões periféricas semi-áridas e cuestas de front 

interno.  

Particularmente, o baixo vale do Canindé se desenvolveu em área de 

planaltos sedimentares, com cuestas, chapadas e chapadões devonianos entre 800 

e 1.300m de altitude, conforme Ab‟Saber (2005, p. 18). As paisagens ruiniformes aí 
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circunscritas fazem parte do Domínio das Depressões Interplanálticas Semi-Áridas 

do Nordeste, área ocupada para exploração da pecuária desde os primeiros tempos, 

o que tem resultado na “desertificação antrópica” ou “dessoalagem” nos setores 

colinares (AB‟SABER, 2005, p. 16). Para ele, as paisagens típicas de cerrado no 

último período seco, entre 18 e 13 mil anos, eram descontínuas e se refugiavam 

entre as “... florestas-galeria tropicalizadas e os prados que substituíram estepes ou 

campos limpos secos...” (AB‟SABER, 2005, p. 130). Embora se reportando ao 

planalto central brasileiro em geral, a descrição cabe às condições do baixo 

Canindé, onde, nos tempos atuais, morros testemunhos e florestas de galeria 

completam a paisagem local. 

O relevo regenerense, para Aguiar (2004), compreende superfícies tabulares 

reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e 

altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares de cimeiras (chapadas 

altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas 

recortadas; e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e 

prolongamentos residuais de chapadas; desníveis e encostas mais acentuadas de 

vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros. 
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MAPA 02: Estrutura do relevo piauiense destacando o município de 
Regeneração 

 

Fonte: Iracilde M. de Moura Fé Lima (2006) Adaptação Alexandre Costa (2015) 
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Uma seqüência de platôs e chapadas de altitudes médias de 400 a 600 

metros acima do nível do mar resultou da dissecação em climas atuais e 

paleoclimas*, considerando-se também pequenos planaltos rebaixados pela 

drenagem em situação de isolamento. O desgaste dos escudos cristalinos, 

circunvizinhos, ocorreu durante as eras Paleozóica e Mesozóica quando esses 

escudos* foram intensamente desgastados pelas chuvas, ventos, rios antigos e 

também pelas águas dos oceanos nos períodos interglaciares* (ARAÚJO, 2006), 

conforme foi mencionado anteriormente (V. mapa 03). 

O relevo da área em estudo, ora em forma de “mesa” (encostas retilíneas e 

topos horizontais), ora em forma de picos, é referido por Lima (1987), como 

pertencente aos baixos planaltos dissecados do Médio Parnaíba, que servem como 

divisores topográficos dos rios Longá, do baixo curso do rio Poti, e do médio e baixo 

curso do rio Canindé. Suas altitudes máximas variam entre 200 a 400 metros.  

Em meio a esses aspectos morfológicos, encontra-se o Vale do Jacaré com 

sua geodiversidade repleta de curiosas e belas formas de relevo, nascentes, 

piscinas naturais, elaboradas a partir do desgaste das rochas areníticas pelo 

trabalho erosivo das águas das chuvas, um dos principais agentes modeladores 

desse ambiente. Esses aspectos exercem forte influência cultural, pois nesse 

contexto remete à memória dos antepassados que ali viveram e se apoia a das 

populações contemporâneas. 
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MAPA 03 – Mapa Hipsométrico do município de Regeneração incluindo a localização 
geográfica (pontos em GPS) da área de estudo 
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Quanto aos aspectos geomorfológicos referentes ao Vale do Jacaré, 

destacam-se pelo modelado e remodelado acentuados, pela presença de rochas 

areníticas, resultante dos processos de intemperismo* bastante intenso na erosão e 

deposição dos sedimentos. Além dos agentes naturais, o agente antrópico tem 

modificado o relevo através da construção de estradas, desmatamento e queimadas, 

contribuindo para o processo de degradação em algumas áreas.  

O trabalho erosivo é observado principalmente nas proximidades das 

margens do Jacaré, no lugar denominado Várzea dos Patos (Fig. 30) localizado por 

GPS no ponto 166 (V. Mapa 01), que lhe atribui a forma peculiar de estalagmites*. 

Essas formas de erosão, assim como as uniformes em geral, são chamadas de 

testemunhos*. São encontradas à margem direita do Jacaré onde se observam 

restos da mata ciliar. Esse lugar foi sinalizado pelo projeto Nossa vila, nossa gente, 

nossa história, como Vale das Esculturas do Vale do Jacaré.  

 

Figura 30 – Testemunhos  

 
Autor: Alexandre Costa, 2012. 

 

Devido ao intenso escoamento das águas pluviais é muito freqüente a 

existências de ravinas* e voçorocas* (Fig. 31). Esse desgaste se assemelha a 

grandes bacias que durante o período chuvoso armazenam água em todo o vale. 

Alguns morros apresentam encostas desgastadas pela ação da água das chuvas em 

um processo de lixiviação* bastante visível (Fig. 32). Devido a esse processo, alguns 
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morros foram denominados pela população local aludindo ao processo de desgaste, 

como o Morro da Lavragem, próximo a Cabeceiras.  

 
Figura 31, 32 - Trabalho erosivo, Poço da Mariquinha e Morro do Sapato. 

 

 
 Autor: Alexandre Costa, 2012. 

 
 

Entre as altitudes, destaca-se a Chapada Grande, umas das maiores 

elevações do município de Regeneração. Constitui um extenso território em que se 

inserem Regeneração, Arraial, Várzea Grande, Tanque do Piauí e Oeiras. Possui 

altitudes que variam de 430 a 455 metros (JÁCOMINE, 1986). Apresenta vegetação 

típica do cerrado e nas proximidades de suas encostas, verifica-se uma vegetação 

de transição e de palmeiras (Fig. 33). Está localizada a 24 km da sede municipal de 

Regeneração, e nas suas adjacências existem vários povoados e localidades rurais. 
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Figura 33 – Chapada Grande, vertente oposta do vale, sentido norte-noroeste  

 
Autor: Alexandre Costa, 2012. 

 
 

Figura 34 – Visão panorâmica da área de estudo, sul-sudeste de Regeneração 

 
Autor: Alexandre Costa, 2012. 

 

Por pertencer ao complexo morfológico da Chapada Grande, o vale do 

Jacaré apresenta terreno acidentado, uma característica do relevo na bacia do 

Canindé. Nas áreas baixas do vale encontra-se a vegetação de transição e a mata 

de cocais; além do babaçu, destaca-se a carnaúba.  

Apresenta uma rica variedade na sua geomorfologia, conforme pode se 

observar na figura 34. Os aspectos morfológicos do vale têm forte valor cultural para 

os moradores da região, pois servem como marcadores para localização e 
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funcionam também como fronteira. Explica-se: os principais morros, ao servirem 

como marcadores culturais e naturais para os moradores da região, servem como 

limites entre propriedades. Paralelamente, são divisores de água. A própria Chapada 

Grande separa o vale do riacho dos Macacos, onde se situa a comunidade Brejo 

Grande, do vale do rio Mulato, no qual se localiza a sede do município. 

Outras altitudes da área são os morros, como o dos Três Irmãos, Tromba do 

Riachão, Morro Grande, Morro Vermelho, Morro do Firmiano (ou dos Negros), Morro 

da Mesa, Morro do Pico, Pé do Pico, Morro da Janela, Morro do Apertar da Hora, 

Morro Grande, e Morro da Arara, entre outros. 

Apesar de pertencerem ao mesmo contexto topográfico da região da sub-

bacia do Canindé, alguns morros apresentam-se isolados, dentre eles o Morro do 

Pico, Morro Pé do Pico, o Morro da Pirâmide que são morros-testemunho*, cujas 

altitudes ultrapassam 300m, apresentando encostas íngremes. Nesse caso, 

destaca-se o Tromba* do Riachão, trecho da Chapada Grande em forma de escarpa 

com topo tabular e encosta íngreme, local onde se encontram as cabeceiras do 

Riachão, com uma rica biodiversidade, onde podem ser avistados alguns animais 

como a arara vermelha, a onça e o pato-selvagem. 

Em suma, os principais morros que compõem a estrutura morfológica do 

Vale do Jacaré possuem suas peculiaridades. O Tromba do Riachão é cabeceira de 

um dos afluentes do Jacaré. O morro da Tubatina, denominação local para 

Tabatinga, é explorado pelos moradores da comunidade Jacaré no fornecimento de 

pedra e barro (Figuras 35, 36). O morro do Pico é um dos mais íngremes do vale, e 

um perfeito mirante, de onde se obtém uma ampla visão panorâmica da região, de 

valor cultural pela lenda do Carneiro de Ouro. O morro Pé do Pico, localizado no 

limite entre os municípios de Regeneração e Arraial. Os morros Velho e da Fazenda, 

denominados no projeto Nossa Vila como Morros das Pirâmides por apresentarem 

essa forma (Figuras 37, 38, 39). 
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Figura 35, 36 – Tromba do Riachão e morro da Tabatinga* ou Tubatina9 

 

 
Autor: Alexandre Costa, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 No morro da Tubatina os moradores da região extraem o barro utilizado no acabamento 

das casas feitas de pau-a-pique. 
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Figura 37 a 39 - Morros do Pico, Pé do Pico e das Pirâmides 

 

 

 
Autor: Alexandre Costa, 2012.  
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3.4 Aspectos hidrográficos 

 

O contexto hidrográfico do município de Regeneração pertence a duas 

bacias hidrográficas conforme levantamento pela ANA – Agência Nacional da Água, 

em parceria com a SEMAR – Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

do Estado do Piauí, (Mapa 04), que são a bacia do Médio-Parnaíba e a Bacia do 

Canindé. O município ainda conta com algumas fontes perenes de água como o rio 

Mulato próximo à sede municipal, na região entre as Chapadas dos Pombos e do 

São Domingos; o riacho dos Macacos, na Chapada do Brejo, no entorno do Vale do 

Jacaré; o Riachão que nasce nas encostas da Chapada Grande, afluente do riacho 

Jacaré; o rio Berlengas afluente do rio Poti, que também passa em território 

regenerense, próximo à Chapada Grande, seguindo em direção leste, na divisa com 

o município de Elesbão Veloso. 

Enfim, o riacho Jacaré, particularmente, pertence à bacia do rio Canindé, 

sendo um de seus principais afluentes no seu baixo curso.  

O desmatamento da mata ciliar no vale é um problema que vem causando 

impacto ambiental de grande amplitude ao riacho. Já não apresenta um curso 

perene, embora alguns pontos das nascentes reservem água empoçada 

principalmente nos períodos secos do ano, que dão origem às exuberantes piscinas 

naturais também denominadas de “poços”10. Parte dessa água escoa pelo lençol 

freático, alimentando alguns pontos do curso do Jacaré contribuindo para a 

manutenção de outros poços. São eles: Poço do Angico, Poço da Mariquinha, Poço 

do Estreito, Poço dos Patos. Há também lagoas cercadas pela mata de cocais e, 

dentre elas, destacam-se a lagoa da Inhuma, margeada de carnaúba e babaçu, 

fornecendo pescado para os habitantes da região. 

Durante as prospecções de campo se constatou a existência de várias 

nascentes, olhos d‟água, embaixo de rochedos popularmente chamados de lajedos. 

Dentre as principias nascentes destacam-se a das Cabeceiras, Olho d‟Água Buriti do 

Meio, Olho d‟Água do Caboclo Velho, Olho d‟Água do Manoel Raimundo, Olho 

d‟Água do Patuá, Olho d‟Água do Musele, Olho d‟Água do Riachão, Brejinho, Olho 

d‟Água do Morro do Pico e outros. 

                                                           
10

 Acúmulo de água em leitos de rios e riachos temporários nos períodos de seca, formando piscinas 
naturais. Também são conhecidos como tanques de acordo com a região. 
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O Riachão, um dos principais afluentes do Jacaré, nasce nas encostas da 

Chapada Grande com o nome de Tromba do Riachão (Fig. 40). Alimentador do 

Jacaré na estação de chuvas, nos meses de seca fica empoçado, sendo utilizado 

para a pesca e momentos de lazer pelos habitantes locais (Fig. 41).  

 
Figura 40, 41: Riachão e riacho do Pico, afluentes do Jacaré. 

 

 
 Autor: Alexandre Costa, 2014. 
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MAPA 04: Sub-bacias hidrográficas do Piauí com destaque para o município de 
Regeneração entre as Bacias do Médio Parnaíba e Bacia do Canindé. 

 

Fonte: BRASIL, Atlas, 2010. Adaptação: Alexandre Costa, 2015. 
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Devido à presença dos vários morros, observa-se também uma 

quantidade de passagens molhadas, que são pontos de escoamento das águas 

pluviais principalmente na estação chuvosa (Figuras 42, 43). Esses pontos dão 

origem aos riachos intermitentes* que confluem para o Jacaré.  

 

Figura 42, 43 : passagem molhada nas Cabeceiras e riacho do Apertar da Hora 

 

 
 Fonte: Projeto Nossa Vila, 2012. 

 

O Poço do Estreito, piscina natural com águas cristalinas, entre os meses de 

junho e julho, constitui um dos lugares mais exuberantes do Jacaré, pelas margens 

em forma de cânion, de estrutura arenítica, com presença de gravuras rupestres. O 
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Poço do Angico com piscinas naturais é parte do curso do Jacaré, com leito também 

em cânion (Figuras 44, 45). 

Figura 44, 45 – Poços do Estreito e Angico. 

 

 
Autor: Alexandre Costa, 2013. 

 

O riacho do Musele, importante subafluente do Jacaré, tem suas principais 

nascentes também nas encostas da Chapada Grande, no lugar chamado Buritizinho, 

juntamente com outras nascentes, num trecho do platô da Chapada Grande que é 

conhecido como Ponta do Félix. Nesse local existem vestígios arqueológicos sob 

forma de material lítico.   

 O encontro desse riacho com o Jacaré possui uma forma em V, em 

talvegue*. O Musele apresenta parte de seu leito raso por causa do assoreamento, 

próximo à cerca de pedra na localidade de Papa Fogo (Fig. 46). A partir do encontro 
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com o Riachão, o vale se torna mais largo, úmido com significativa presença de 

cocais. É nesse ponto onde se encontram as lagoas do Cercado e da Inhuma. 

Além das várias nascentes e riachos, há também algumas lagoas, sendo a 

principal conhecida como lagoa da Inhuma (ponto em GPS 177 no quadro 01), 

localizada nas coordenadas S 06º27‟35,3” e W 42º32‟04,0”, a maior do município de 

Regeneração (Fig. 47). Sua base litológica pertence ao grupo C1po de acordo com o 

mapa 1 – Formação Poti – grupo Canindé, com arenito, siltito e folhelho. A 

vegetação predominante às suas margens compõe-se de palmeiras babaçu e 

principalmente de carnaúba, um dos lugares do vale muito freqüentado por 

caçadores e pescadores, atraídos pela variedade de peixes e pássaros, entre os 

quais o frango d‟água e a inhuma. O réptil que dá nome ao vale, o jacaré, ainda é 

abundante.  

De acordo com a Fundação CEPRO (1992a), no município de Regeneração 

pode-se distinguir dois domínios hidrogeológicos distintos: rochas sedimentares e 

basaltos da Formação Sardinha. 

As unidades pertencentes à categoria de rochas sedimentares da Bacia do 

Parnaíba são das Formações Poti, Piauí, Pedra de Fogo e Corda, conforme já 

referido. O segundo domínio é caracterizado pela área de ocorrência de basaltos da 

Formação Sardinha. É constituído por rochas impermeáveis, que se comportam 

como “areias fissurais”. Como a porosidade primária nesse tipo de rocha quase não 

existe, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade 

secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz em reservatórios 

aleatórios, descontínuos e de pequena extensão (AGUIAR, 2004; REGENERAÇÃO, 

2011).  

Figura 46 – Riacho Musele  

 
 Autor: Alexandre Costa, 2014. 
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Figura 47 – Lagoa da Inhuma 

 
Autor: Alexandre Costa (2014) 

 

Quanto aos solos, foram identificadas no município de Regeneração quatro 

unidades geológicas: latossolo amarelo, solos litólicos, podzólico vermelho-amarelo, 

e brunizem avermelhado. O de forte predominância no município é o latossolo 

amarelo, que compreende solos litólicos, álicos e distróficos, de textura média, 

pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifólia 

e/ou floresta subcaducifólia/cerrado. Associados, ocorrem solos podzólicos 

vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa com 

misturas e transições vegetais de floresta subcaducifólia/caatinga. Secundariamente, 

ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente 

quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa 

fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado 

subcaducifólio/floresta subcaducifólia (CPRM, 2015; REGENERAÇÃO, 2011; 

JACOMINE, 1986). 

No vale do Jacaré, particularmente, predominam os solos litólicos e 

podzólico vermelho-amarelo em grande quantidade, e em menor quantidade o 

latossolo amarelo (AGUIAR, 2004).  O solo na região foi muito utilizado em décadas 

anteriores para a produção de cerâmicas como telhas, ladrilhos para pisos, adobos, 

potes, reboco em casas de pau a pique e para a construção de fornos de engenho e 

casas de farinha. Atualmente são exploradas algumas áreas de pedreiras usadas na 
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obtenção de material para os fundamentos de casas, enquanto outros extraem o 

barro para a construção de pequenos abrigos.   

 

3.5 Aspectos climáticos 

 

As condições climáticas do município de Regeneração apresentam 

temperaturas mínimas de 16ºC e máximas de 36ºC, com clima quente tropical. De 

acordo com pesquisas sobre a espacialização dos elementos climáticos do estado 

do Piauí elaborado pela Embrapa Meio Norte, a precipitação pluviométrica média 

anual (com registro de 1.250 mm, na sede do município) é definida no Regime 

Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 1200 mm a 1.400 mm (Fig. 48) 

(PIAUÍ, 2004). A classificação climática do município de acordo com os tipos 

climáticos de Köppen é Aw‟ (tropical com máximas pluviométricas no outono) e Bsh 

(semi-árido). Uma parte do vale do Jacaré se enquadra na classificação Bsh por 

pertencer à sub-bacia hidrográfica do Canindé (CPRM, 2004).  

No vale do Jacaré e parte de seu entorno, devido a altitudes como a 

Chapada Grande e outras adjacentes, o regime pluviométrico pode sofrer algumas 

variações, de acordo com as condições meteorológicas da estação chuvosa 

segundo Araújo (2006), com índices entre 200 mm a 300 mm entre fevereiro e final 

de abril (PIAUÍ, 2004), podendo acontecer chuvas nos meses de inverno entre junho 

e julho como fenômenos atípicos (Fig 49).  Devido à quantidade de morros, rochas e 

a incidência de queimadas, a sensação térmica de calor no vale se torna maior do 

que na sede municipal durante os meses de seca, como setembro e início de 

novembro (CEPRO,1992b; REGENERAÇÃO, 2011).  

Conforme Salgado-Laboriau (2007) o Quaternário foi um período de grandes 

oscilações climáticas, com longos intervalos de temperatura, apresentando 

intercalações de tempos mais quentes, onde somente 17% do tempo climático eram 

semelhantes ao atual. Dentro do Quartenário, durante o Pleistoceno, há 10.000 

anos, ocorreu a ultima glaciação (Wurm), marco inicial do período do Holoceno, que 

se configura até o presente (PORTO, 2012). 
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Figura 48 – Precipitação anual do Piauí. 

 
Autor: PIAUÍ, Embrapa, Meio Norte (2004), Adaptação Alexandre Costa (2015). 
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Figura 49 – Ocorrências de chuvas no mês de junho no vale do Jacaré. 

 
Autor: Alexandre Costa, 2012. 

 

3.6 Caracterização da flora, fauna e impactos ambientais 

 

O município de Regeneração se encontra no Meio Norte11, sub-região 

nordestina (Fig. 50), conforme menção anterior. Do ponto de vista do domínio 

florestal, é considerada uma zona de transição entre a Floresta Amazônica e o 

Sertão semiárido (Sertão-Amazônia). 

A sub-região Meio-Norte é tradicionalmente considerada como a porção que 

compreende toda a extensão territorial do Estado do Maranhão e mais a porção 

ocidental do Piauí. Mas segundo Versentini e Vlach (2000, p. 119), somente a 

porção compreendida entre a bacia do rio Grajaú e a bacia do rio Parnaíba poderia 

ser considerado como Meio-Norte, uma vez que a oeste do Grajaú (parte ocidental 

do Maranhão) possui uma caracterização climatobotânica muito mais semelhante à 

Amazônia úmida (clima úmido e vegetação equatorial) e a porção a leste da bacia 

do Parnaíba possui clima e vegetação mais próximo do que caracteriza a sub-região 

sertaneja (clima úmido e vegetação de caatinga). 

 

 

 

                                                           
11

 Além do Meio Norte, entre as sub-regiões nordestinas só há uma outra considerada zona de 
transição: o Agreste (Sertão-Mata Atlântica). 
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Figura 50 – Região Nordeste e suas sub-regiões. 

 

Fonte: Versentini e Vlach (2000) 

 

Com relação à cobertura vegetal, boa parte do sul do Meio-Norte é 

dominada por vegetação de Cerrado, intercalado pelas Matas de Cocais, que é 

própria da zona Meio-Norte verdadeira, apontada por Vesentini & Vlach (2004). Já 

na porção oeste, encontra-se  a floresta equatorial e, a leste, a caatinga. 

A mata de cocais apresenta-se como uma vegetação de transição 

constituída, sobretudo, por palmáceas, principalmente a carnaúba (Copernicia 

prunifera) e o babaçu (Attalea ssp.). No Vale do Jacaré, além delas, destaca-se 

também a buritirana, cujas folhas e frutos se assemelham ao buriti.   

O babaçu e a carnaúba apresentam grande importância econômica para a 

região servindo de complementação para a população de baixa renda que não 

consegue, na agricultura de subsistência, o suficiente para sua sobrevivência.  

A carnaúba (CÂMARA SETORIAL DA CARNAÚBA, 2009) é denominada a 

“árvore da vida”, pois oferece uma infinidade de usos ao homem. Como exemplo, 

citam-se: as raízes, que têm uso medicinal como eficiente diurético e antivenéreo; os 

frutos, um rico nutriente para a ração animal; o tronco, que oferece madeira de 
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qualidade para construções; as palhas, que servem para a produção 

artesanal, adubação do solo e extração de cera (cera de carnaúba), um insumo 

valioso que entra na composição de diversos produtos industriais, tais 

como cosméticos, cápsulas de remédios, componentes eletrônicos, produtos 

alimentícios, ceras polidoras, velas, lubrificantes e revestimentos. 

No Vale do Jacaré a extração da cera de carnaúba teve seu auge por volta 

das décadas de 40 a 80 do século XX. Atualmente alguns moradores prestam 

serviço para uma empresa da cidade de Floriano-PI que beneficia a cera, exportada 

para o sul do país. A época da retirada da palha acontece no segundo semestre do 

ano, entre os meses de julho a setembro (Fig. 51).  

O babaçu também conhecido como baguaçu, coco-de-macaco e, na língua 

tupi, uauaçu, é uma nobre palmeira nativa da região Norte e das áreas de Cerrado. 

Encontra-se em formações conhecidas como babaçuais, ou cocais, que cobrem 

196.000km², aproximadamente, no território brasileiro, com ocorrência concentrada 

nos estados do Maranhão, Tocantins e Piauí, sendo predominante em vários pontos 

do município de Regeneração, principalmente nas terras baixas onde há presença 

de nascentes. Do ponto de vista ecológico, o babaçual é fonte de alimento farto e 

constante para uma rede biológica diversa, compreendendo quase que a totalidade 

de filos de vertebrados e invertebrados (PORTO, 2012). 

As populações atuais que apresentam alguns saberes sobre formas de uso 

do babaçu utilizam a matéria vegetal em toda sua plenitude evitando desperdício. 

Assim sendo, nenhuma parte da planta é desprovida de valor, pois comumente a 

população usa o tronco em construções de casas e pilões, os talos na confecção de 

cercas e tetos, as folhas em trançados ou confecção de artefatos em fibras, e os 

frutos – amêndoas e revestimentos fibrosos – em sua totalidade, pois as amêndoas 

são destinadas à alimentação sob forma de óleo, leite de coco, e as cascas, ou 

endocarpo, como matriz energética, enquanto o mesocarpo é utilizado como 

complemento alimentar ou farinha, destinada a homens e animais. Além disso, 

algumas fábricas utilizam o óleo em cosméticos e aparelhos de alta precisão. Do 

babaçu ainda se extrai palmito (caule novo), que serve na alimentação. 

As primeiras informações sobre o babaçu datam de 1820. Essa palmeira 

apresenta ampla distribuição em países da América do Sul, como Bolívia, Guianas, 

Suriname e Brasil. Segundo Porto ( 2012, p. 79 apud SANTOS , 1979 p. 223), “o 

babaçu é uma planta nativa do Brasil”, disseminada por quase todo o interior do 
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país, desde o estado do Amazonas até o estado de São Paulo. A ocorrência do 

babaçu em diversos Estados brasileiros é justificada pela tolerância a climas com 

temperaturas elevadas e constantes e precipitações pluviométricas acima de 1.000 

mm anuais. A área de maior ocorrência do babaçu abrange 19.776 km2, 

correspondendo aproximadamente a 8% do território piauiense, entre o Baixo e 

Médio Parnaíba Piauiense. 

A pujança da vegetação do espaço regenerense deve-se ao fato de situar-se 

na faixa de transição oriunda de duas áreas ou ecótonos* que ocorrem no espaço 

piauiense, que são a passagem do Bioma Cerrado para o da Amazônia, e as áreas 

entre o Bioma Cerrado e o Bioma Caatinga com a presença do cerrado, caatinga e 

vegetação de cocal, com a participação dos vegetais já mencionados, segundo 

Araújo (2006, p. 82). Assim, tanto podem existir enclaves de cerrados na caatinga, 

como de caatinga no cerrado, devido a influências de fatores locais (Fig. 52). 

 
Figura 51 e 52 – Palheiro da carnaúba e mata de cocais. 

 

 
Autor: Alexandre Costa, 2012. 
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Figura 53 – Aspectos gerais dos Biomas brasileiros com destaque para Cerrado e Caatinga 

 
Fonte: Silva, 2011. 
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De acordo com Diagnóstico sobre as condições ambientais do Piauí da 

Fundação CEPRO, as espécies vegetais no município de Regeneração, encontram-

se enumeradas algumas são do cerrado como: folha-larga (Plumiera sp.), mofumbo 

(Combretum melliflruum Eichl.), catuaba (Erythroxylum sp.), pau-de-óleo (Copaíba 

sp.), fava d‟anta ou faveira (Platymenia reticulata Benth), candeia (Platymenia 

reticulata Benth.), tingui (Magonia Glabrata st. Hill), buritirana (mauritiella aculeata). 

Dentre as espécies da caatinga se encontram: aroeira (Astronium urundeuva Engl.), 

angico branco (Anadenanthera colubrina), mangabeira (Mangifera indica L.), 

imbuzeiro (Spondias tuberosa arruda), mandacaru (Cereus jamacaru DC), pereiro 

(Aspidosperma spp.), xique-xique (Pilocereus cf. gounellei Weber), anjico 

(Anadenanthera macrocarpa), alecrim (Lantana sp.), bambuzinho (lasiacis sp.), 

macambira (Bromélia laciniosa Mart. Ex Schult.), croata (Bromélia sp.), ameixa 

(Ximenia americana L.),  jurema-unha-de-gato (Acácia langdorsffi Banth. e Acácia 

piauhiensis Benth.), entre outras (PIAUÍ, 1984). 

Dentre as espécies frutíferas nativas oriundas dos dois domínios florísticos 

destacam-se: araçá (Piridium sp.), cajuí (Anacordium microcarpum), conduru 

(Guatteria aff. Minarum), grão-de-galo (Cordia cf. piauhienses Fresen.), gameleira 

(Fícus Gomeleira), jenipapo (Genipa Americana), guabiroba (Compomanesia 

lineatifolia), ingá (Ingá marginata), jatobá (Hymenea spciosa), mirindiba (Buchenavia 

grandis), murici (Byrsonima spp.), piquizeiro (Caryocar coriaceum), tucum (Tucuma 

sp) e buriti (Mauritia vinifera), entre outras (PIAUÍ, 1984). 

A exploração madeireira ameaça algumas espécies como o Ipê amarelo e 

roxo (Tabeluia serratifolia e Tabeluia sp) (Fig. 54). Outras espécies já foram muito 

abundantes no vale, mas, devido ao desmatamento, estão se tornando raras. 

Algumas espécies como o alecrim, muito freqüente em toda região do vale, é 

explorada com valor fitoterápico na medicina popular, assim como, aroeira, anjico e 

outras (Fig. 55). 

Com relação à fauna local, em nada difere do restante da fauna piauiense, 

pois apresenta uma variedade de mamíferos que se alimentam de vegetação 

rasteira, folhas, frutos das árvores e de outros animais, além de répteis e rica 

variedade de aves. No Vale do Jacaré, destacam-se alguns roedores como a paca 

(Agouti paca), o preá (Cavira aperea), e a cutia (Dasyprocta  sp). Outras espécies 

encontradas são: tatu (Dasypus sp), guariba (Alouatta caraya), raposa (Cerdocyon 

sp), maracajá (Felis pardali), guaxinim (Procyon cancrivorus), preguiça (Bradypus 
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tridactylus), jacaré (Crocodilidae caiman) e jacareí12, sagüi (Callithix jacchus), veado-

mateiro (Mazana sp.) veado-campeiro (Ozotourus bezoarticus), além das diversas 

espécies de lagartos e cobras como a sucuri (Eunectes murinus), cascavel (Crotalus 

sp) e caninana (Spilotes pullatus, Lin.)(PIAUÍ, 1984).  

Dentre as aves se encontram: socó (Nycticorax nycticorax), rolinha 

(Columbiallina talpocoti), juriti (Leptila sp.), anu-preto (Crotophaga ani), anu branco 

(Guira guira), alma-de-gato (Piaya cayana macrroura), galinha-d‟água (Gallinula 

cholupus galeata), jaçanã (Porphyrula martinica), canário-do-brejo (Geothlypidae 

sp), sabiá-do-brejo (Donacobius atricapillus), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus 

maximiliani), seriema (Cariama cristata), jacu (Penélope jacucaca), urubu-rei 

(Sarcoramphus papa) pipira (Ramphocelus carbocarbo), currupião (Icterus jamacaii 

jamacaii), sabiá-do-campo (Mimus saturninus), tucano (Ramphastos vitellinus 

theresae), papagaio-verdadeiro (Amazonas aestiva aestiva), maracanã (Aratinga 

nobiles cumanesi), arara-maracanã (Ara maracanã), arara-vermelha, jandaia 

(Aratinga cactorum cactorum), periquito (Aratinga cactorum caixata), nambu 

(Crypturellus parvirostris), jaó (Crypterellus undualatus vermiculatus), perdiz 

(Rhynchotus rufescens catingae) entre outras (PIAUÍ, 1984). 

Com base em levantamento oral e contato com os moradores mais antigos 

da região da Chapada Grande, antes das atividades predatórias de caça era 

possível se encontrar anta (Tapirus terrestris) e ema (Cariama sp). Dentre os 

mamíferos atuais, vítimas da caça predatória, destacam-se: o cateto ou caitetu 

(Pecari tajacu, Lin), a onça parda ou maçaroca (P. concolor), jaguatirica (L. pardalis), 

o tatu (Dasypus sp) e, por último, o veado cervo (Cervus sp), o mais perseguido. 

Dentre as aves estão as espécies periquito (M. undulatus), maracanã (Ara sp), 

papagaio (Psittacus sp), jacu (P. jacutinga), juriti (Leptila sp), marreco (Anas sp) e 

galinha d‟água (Gallinula cholupus galeata). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
12

 O Jacareí do Tupi Guarani jacaré-i=o rio do jacaré. Para os moradores da região é uma espécie de 
jacaré inferior a 1 metro de comprimento que está sujeito à extinção no vale, (COSTA, 2012). 
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Figura 54 – Ipê amarelo  

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 
Figura 55 – Alecrim, planta fitoterápica 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 

Durante as pesquisas constataram-se várias ocorrências de impactos 

ambientais provocados pela ação do homem contemporâneo, como o 

desmatamento para a comercialização da madeira (Fig. 56). Outras atividades 

impactantes são as queimadas provocadas por agricultores e principalmente por 

caçadores, durante os meses de agosto a novembro, em que o fogo se alastra por 

quilômetros na região. Há também a caça predatória e até mesmo o tráfico de aves 

como papagaios, estando em extinção na região a arara vermelha e a azul. O não 

cumprimento da legislação ambiental e patrimonial contribui para a vulnerabilidade 

dessas espécies, sob ações antrópicas, não somente no vale do Jacaré, mas em 

todo o município de Regeneração, o que é de resto realidade constatável em todo o 

país. 
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Figura 56 – Desmatamento com moto serra na mata ciliar do Jacaré 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 

A Chapada Grande, rico ecossistema e importante patrimônio para o 

município de Regeneração, detém uma rica fauna e flora, com algumas espécies 

ameaçadas de extinção, enquanto outras já o foram totalmente. Dentre as extintas 

destacam-se a ema, a jaguatirica, a anta, a arara. As que se encontram ameaçadas 

são a onça vermelha, o tatu bola e o veado cervo. Com relação à flora existente, a 

madeira de lei intensivamente explorada por madeireiros foi o cedro, o angico, e 

atualmente o pequi, o cajuí de chapada, a candeia, a chapada, o ipê amarelo e o 

roxo, conhecidos na região como pau-d‟arco, a aroeira, e em grande quantidade a 

faveira, que são desmatadas e queimadas nos fornos, com a chegada do 

agronegócio de cultivo do eucalipto clonado, árvore exótica que provoca o 

desequilíbrio ecológico local (Fig. 57). 

As atividades antrópicas que se desenvolvem na chapada são a agricultura 

itinerante, a coleta da fava danta, da fava de bolota ou faveiro, uma das espécies 

vegetais predominantes na área, e a criação extensiva de caprinos e bovinos. As 

famílias migram para a chapada e se estabelecem em ranchos improvisados, 

podendo ficar aproximadamente todo o período da safra, que vai de agosto a 

outubro. Após a coleta, a fava é acomodada em sacos, sendo vendida a quilo (Fig. 

58). Os catadores repassam o produto a compradores de outras regiões do estado, 

que adquirem a fava para processá-la como ração para o gado bovino e caprino. De 
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acordo com os próprios catadores, o lucro dessa atividade está na quantidade de 

fava que cada família coleta durante toda a safra (COSTA, 2005, p. 5). 

 
 

Figura 57 – Exploração do eucalipto 

 
Autor: Alexandre Costa, 2005. 
 

 
Figura 58 – Exploração da fava de faveiro ou fava de bolota 

 
Autor: Alexandre Costa, 2005. 
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4 – O REGISTRO ARQUEOLÓGICO E A OCUPAÇÃO ESPACIAL NO VALE DO 

JACARÉ 

 

Uma das linhas da Arqueologia atual, considerada neste trabalho, aborda as 

intervenções humanas como construtoras da paisagem, inferidas a partir dos 

vestígios deixados por essas intervenções – construções, gravuras, pinturas, 

fogueiras, sepultamentos – assim como das relações do homem com os aspectos 

naturais no lugar onde se deram, enfim, da maneira como os povos ou grupos 

intervieram na paisagem, lidaram com o meio (ASHMORE & KNAPP, 1999), a partir 

da referência cultural desses povos ou grupos, conforme já foi amplamente discutido 

anteriormente. 

O Sítio arqueológico é um dos principais registros da ocupação humana, 

porque nele estão depositados os restos materiais das atividades ali desenvolvidas 

pelo homem (MARTINEZ, 1990). Esses restos, em superfície ou no subsolo, contam, 

ao menos parcialmente, a história cotidiana dos ocupantes do lugar, mesmo que em 

épocas remotas.  

Renfrew e Bahn (2007, p. 44) compartilham essa idéia, pois consideram os 

sítios arqueológicos os lugares onde são localizados artefatos, construções, 

estruturas e restos orgânicos ou ambientais, ou seja, lugares que apresentam 

marcas significativas da atividade humana. Essas marcas podem ser representadas 

por uma cidade, um túmulo, bem como vestígios organizados em estruturas ou 

dispersos, sejam eles líticos, cerâmicos, ou outros quaisquer. 

Nessa linha de pensamento, San Juan (2005, p. 23-24) define o sítio como 

uma área de localização geográfica que contém um conjunto de atividades humanas 

ou suas conseqüências apresentando contextos e temporalidades diferentes, tais 

como assentamentos domésticos, centros cerimoniais, cemitérios, complexos 

industriais ou acampamentos temporários.  

Quanto aos artefatos, Martinez (1990, p. 87) explica suas diversas origens e 

os conceitua como qualquer objeto que teve suas características ou atributos 

modificados pelo homem. Cita como exemplo de não artefatos uma rocha ou um 

bolo de argila em seu contexto natural. No entanto, basta um golpe, ou o transporte 

para outro local, já configura a intenção de uso. É também o caso do transporte de 

seixos para um abrigo e seu armazenamento, onde há sinais de elaboração de 

instrumentos líticos, ou o simples uso como batedor. 
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  São, assim, considerados artefatos, o abrigo que o homem ocupou, bem 

como seu entorno, a paisagem na qual ele está inserido, os instrumentos 

intencionais que fabricou e a fibra, galho ou pedra que usou na composição de uma 

fogueira, estes últimos, os chamados geofatos, comumente encontrados nos locais 

que o homem usa ou ocupa. Com a abrangência que o termo cultura adquiriu na 

Arqueologia, o que o pesquisador busca é deslindar o processo formativo do registro 

arqueológico, ou seja, a ação humana sobre a paisagem, intencional ou não. Os 

processos de formação desses registros tanto podem atingir uma longa 

temporalidade como uma breve passagem.  Esse é o caso dos artefatos de 

cuidadosa fabricação encontrados isolados nas matas, considerados “descartados” 

ou “perdidos”. Mesmo que os locais não ganhem o status de sítio arqueológico, 

sejam simplesmente denominados “ocorrência” pela procedência não identificada, 

descontextualizada dos objetos, ainda assim significa que o homem ali esteve em 

algum momento. 

Em sua maioria os artefatos como parte da cultura material, são geralmente 

associados aos testemunhos arqueológicos de natureza mobiliar, como um 

instrumento lítico, um adorno ou um utensílio cerâmico. De toda maneira resultam de 

uma produção intencional pelo homem. Outros vestígios, como uma fogueira, um 

painel rupestre ou a mancha escura de uma cabana ou aldeia, no entanto, não 

poderiam ser agregados nessa classe, porque não poderiam ser removidos, 

transportados. 

Para Binford (1988, p. 203), o registro arqueológico está situado no presente 

do mesmo modo como o pesquisador que faz as observações sobre o mesmo, ou 

que o estuda. Desse modo, os dados obtidos diretamente do registro arqueológico 

não podem dar conta do passado e para poder compreendê-lo é necessário 

investigar como os materiais chegaram a existir, como foram modificados e como 

adquiriram as características que apresentam hoje. Ou seja, conhecer a trajetória 

dos objetos desde sua origem na fonte de recurso. Metaforicamente os artefatos têm 

uma linguagem que precisa ser traduzida e, para isso, é preciso compreender as 

atividades humanas e quais as suas conseqüências para a produção dos 

testemunhos arqueológicos. Enfim, conhecer o processo de formação dos registros, 

quaisquer que sejam.  

Não difere, portanto, de Hodder (1986) ou Hodder & Orton (1990), para 

quem os artefatos são lidos como um texto, a partir de sua disposição no espaço, 
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sob o conceito de contexto, de maior amplitude que o contexto/estratigrafia. Esses 

pensadores, embora sem mencionar, empregam a simetria quando utilizam a 

relação homem-objeto e homem-meio como base de explicação dos objetos ou 

artefatos. 

Durante as atividades de prospecção foi imprescindível o uso de algumas 

geotecnologias, a fim de mapear os vestígios que marcam a passagem do homem 

na paisagem, enfim, a constatação da presença humana no processo de 

modificação da paisagem do Vale do Jacaré. Todavia, não é finalidade deste estudo 

afirmar com exatidão quais grupos protagonizaram esse processo de ocupação, 

quais grupos pré-coloniais atuaram no espaço que hoje constitui essa porção do 

território piauiense (BAPTISTA, 1994). Sabe-se, contudo, que a produção do 

espaço, a construção da paisagem é um processo contínuo e inovador deflagrado 

pela relação homem – meio (SANTOS, 1988), passível de identificação. 

 

4.1 Atividade de prospecção e mapeamento da área de estudo 

 

Os primeiros estudos no Vale do Jacaré tiveram início no ano de 2012, 

através das ações do Projeto Nossa Vila, Nossa Gente, Nossa História, já 

mencionado. A busca dos vestígios indígenas através de pesquisas históricas e 

depoimentos dos moradores da região resultaram na descoberta de vestígios 

arqueológicos.  

Essas descobertas, por sua vez, inspiraram a proposta de pesquisa ora 

desenvolvida, com a finalidade de entender a construção da paisagem no vale do 

Jacaré mediante a ocupação espacial pelo homem pré-colonial e, posteriormente, 

pelo colonizador português. Outro fim foi igualmente entender como esse processo 

de ocupação e transformação se deu mediante a atuação continuada do homem 

contemporâneo. Provavelmente pesquisas posteriores virão proporcionar detalhes 

desse processo, após a realização de intervenções, como sondagens, escavações, 

após ampliação do presente diagnóstico, com aprofundamento na investigação das 

ocorrências arqueológicas mapeadas neste trabalho.  

Durante as buscas pelos vestígios arqueológicos, foram encontrados 

artefatos líticos, ruínas de antigas fazendas e moradias, marcas do homem antigo e 

marcas do homem histórico, do colonizador e do colonizado. Outras ocorrências 
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identificadas foram os curtumes13, locais de curtição do couro de animais, produtos 

da pecuária, comercializados até a metade do século XX. Além disso, evidenciaram-

se, também, pedaços de cerâmicas, gravuras, lugares com topônimos indígenas, e 

núcleos de povoação onde se desenvolvem práticas tradicionais de produção como 

a agricultura e o extrativismo da cera de carnaúba, praticada principalmente pelos 

moradores do povoado Jacaré, o maior núcleo de povoação do vale e também o 

maior da zona rural do município de Regeneração. 

Os topônimos, sobretudo antropônimos e etnônimos, constituem importante 

recurso para certificação de lugares de interesse arqueológico, pois segundo San 

Juán (2005, p. 68-69) “puede ayudar a establecer determinadas prioridades 

estratégicas dentro del área de prospección, contribuyendo a a interpretación de los 

yacimientos com datos de carácter cronológico, etnológico y funcional”. 

Após as prospecções de campo em superfície, levantando os registros 

observáveis, procedeu-se ao posicionamento para mapeamento da área de estudo. 

Esta fase foi realizada mediante a pontuação das coordenadas geográficas, obtidas 

em aparelho de GPS Etrex Vista Garmin Ltda Copyright 1999 – 2006. Ressalta-se 

que essa pontuação inicia-se com o nº 145. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
13

 Em algumas propriedades os criadores cortavam a rocha em forma de tanque, como grandes 
depósitos para curtir o couro dos animais. No caso do vale do Jacaré era o couro de gado bovino e 
caprino.  
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Quadro 1: Indicação dos Pontos em GPS da área de estudo  
 

PONTO LUGAR/VESTÍGIOS 
ARQUEOLÓGICOS 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

ELEVAÇÃO 
EM 

RELAÇÃO 
NIVEL/MAR 

145 Vale de pedra Apertar da Hora S 06º27‟47” 
W 42º28‟22” 

170 m 

146 Poço do Estreito – riacho Jacaré- 
gravuras 

S 06º27‟47” 
W 42º29‟49” 

165 m 

147 Chapada Grande – Morro Branco. 
Material lítico, Faz. Sr. Eraldo 

S 06º19‟20,5” 
W 42º32‟56,4” 

301 m 

148 Ponta de flecha – Morro Branco 
propriedade do Sr. Leoclécio 

S 06º19‟18,7” 
W 42º32‟54,8” 

292 m 

149 Curtume –  
localidade Saco Pequeno 

S 06º26‟11,1” 
W 42º28‟19,5” 

175 m 

150 Antiga Fazenda Cacimbas – 
localidade Saco Pequeno 

S 06º25‟35,3” 
W 42º28‟22,5” 

188 m 

152 Ponte em Cabeceiras, no riacho 
Jacaré, Cânion – ruínas de antiga 
fazenda 

S 06º25‟51,11” , 
W 42º 25‟53,8” 

218 m 

153 Cerca de pedra - Morro da Mesa - 
cabeceiras do Jacaré 

S 06º25‟51,11” 
W 42º25‟52,2” 

244 m 

155 Furna dos índios – localidade Olho 
d‟Água do Brejo (entorno) 

S 06º20‟32,1” 
W 42º36‟12,5” 

155 m 

156 Curral de Pedra – localidade Olho 
d‟Água do Brejo (entorno) 

S 06º20‟17,7” 
WO 42º36‟33,6” 

271 m 

157 Curral de Pedra – loc. Malhada da 
Porta, vestígios arqueológicos 

S 06º27‟20,8” 
W 42º30‟18,9” 

168 m 

158 Curtume – local Malhada da Porta S 06º 27‟09,5” 
W 42º30‟12,0” 

170 m 

159 Olho d‟água do Manoel Raimundo, 
loc. Malhada da Porta 

S 06º27‟15,3” 
WO 42º70‟11,5” 

167 m 

160 Instrumentos indígena, facão de 
pedra, batedor e restos de 
cerâmicas, Malhada da Porta 

S 06º27‟30,3” 
W 42º30‟24,1” 

176 m 

161 Comunidade Jacaré – centro da 
povoação 

S 06º29‟31,6” 
W 42º30‟31,6 

199 m 
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162 Chapada Grande, ladeira das 
Cabeceiras – acesso ao vale pela PI 
217 

S 06º24‟10,1” 
W 42º25‟59,2” 

421 m 

164 Local Pinhãozeiro – ruínas de antiga 
fazenda, presença de ladrilho e 
cerâmica. 

S 06º28‟09,5” 
W 42º29‟56,4” 

176 m 

166 Vale das Esculturas, local Várzea dos 
Patos 

S 06º27‟59,2” 
W 42º32‟09,8” 

202 m 

171 Ruínas de antiga fazenda com 
senzala. 

S 6º26‟38,6 
W 42º36‟04,0” 

144 m 

173 Foz do Jacaré no rio Canindé, em 
Amarante-PI 

S 6º26‟10,1” 
W 42º42‟44,4” 

131 m 

174 Mato do Encanto S 6º26‟19,4” 
W 42º32‟04,3” 

165 m 

175 Lajeiro da Viola  S 6º26‟37,5” 
W 42º31‟58,7” 

166 m 

176 Cerca de pedra, local Papa Fogo 
próximo ao riacho Musele 

S 6º26‟56,5” 
W 42º32‟52,7 

164 m 

177 Lagoa da Inhuma S 6º27‟35,3 
W 42º32‟04,0” 

159 m 

178 Encontro da PI-236 com a PI- 217, na 
Chapada Grande 

S 6º22‟31,6” 
W 42º26‟16,9” 

461 m 

181 Morro Rendondo, entorno da 
Chapada Grande 

S 6º21‟35,3” 
W 42º34‟48,9 

298 m 

184 Pista de Aviação na comunidade 
Jacaré 

S 6º29‟25,2 
W 42º29‟48,6” 

230 m 

187 Morro do Urubu, no povoado Jacaré, 
fóssil vegetal 

S 6º30‟01,4” 
W 42º30‟23,0” 

236 m 



118 

 

MAPA 05 Distribuição dos dados coletados em campo 
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4.1.1 Vestígios de indústrias líticas e presença de fósseis 

 

Os artefatos identificados, lascados em sílex, são geralmente encontrados 

nos locais freqüentados por grupos de caçadores-coletores, inclusive onde eram 

fabricados. A importância desses artefatos reside em que, 

 

A indústria lítica contém elementos que possibilitam revelar de 
maneira intensa a vida tanto de um indivíduo como de um grupo. Os 
gestos do lascamento e a sua concepção, o estilo do artesão, a 
invenção para os utensílios excepcionais quase únicos, ou pela 
introdução de um tipo e a preservação de uma tradição, quando há 
persistência através de gerações, e até mesmo de milênios, na 
confecção de um utensílio, esses elementos da manipulação da 
matéria-prima rochosa para transformá-la em utensílios permitem a 
reconstituição da vida do artesão pré-histórico quase por seqüências 
(fases) e num todo pelo pensamento, habilidade e engenhosidade 
(VIALOU, 1980, p. 34). 

 

A percepção de um ambiente ocupado pelo homem em épocas remotas, 

quase sempre obedece ao tripé água/alimentação/segurança, complementado com 

outros recursos como matérias primas para artefatos, um bom local para abrigar-se, 

um mirante para visualização do espaço à distância, e até mesmo uma agradável 

visão do ambiente. 

Os objetos líticos pré-históricos tinham uma série de finalidades como cortar, 

raspar, perfurar, talhar, quebrar, esmagar ou moer e, conforme o uso como 

instrumento, foram denominados facas, raspadores, lanças, moedores, percutores, 

buris, furadores e pontas de flecha (MARTIN, 2008). A necessidade de caçar e de se 

defender levou o ser humano a se munir de armas para sobrevivência. 

A presença desses artefatos na área prospectada demonstra que grupos de 

caçadores exploravam a paisagem disponibilizando dos recursos por ela oferecidos, 

pois durante pesquisa de campo constatou-se a matéria-prima para produção dos 

objetos como os núcleos de sílex. Também pode se observar que há locais propícios 

para abrigo, para proteção nas encostas dos morros, e de recursos para 

subsistência, nos riachos, fontes d‟água e lagoas. A cultura da caça e da pesca, 

atividade dos grupos caçadores-coletores por excelência, persistem até os dias 

atuais como atividades dos regenerenses, que as praticam como forma de 

subsistência, ou mesmo ludismo, além da agricultura itinerante. 
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Dentre os lugares com significativas ocorrências líticas no Vale do Jacaré 

com possibilidades de virem a ser considerados como oficinas líticas, destacam-se o 

vale de Pedras Apertar da Hora e uma propriedade localizada na comunidade Morro 

Branco. A presença de artefatos testemunha a atuação do homem antigo 

transformando e interagindo na área do Vale do Jacaré e em seu entorno, na busca 

por recursos. 

 

4.1.2 Vale de pedra Apertar da Hora14  

 

Esse vale está localizado entre as povoações Saco Pequeno e Madeira com 

sinalização de uma placa indicando-o como patrimônio do município de 

Regeneração, resultado da ação dos projetos já mencionados (Fig. 59).  

  O acesso é fácil, devido ficar próximo à passagem molhada do Apertar da 

Hora, local de escoamento do riacho de mesmo nome com vários traços de erosão 

produzida pela ação das águas das chuvas resultando em voçorocas *. 

 
 

Figura 59 – Ação de Educação Patrimonial 

 
 

Autor: Alexandre Costa (2012) 

 

Encontra-se nas coordenadas geográficas S 6º27‟47” e W 42º28‟22” (ponto 

145), e está limitado pelas encostas dos morros Grande e Vermelho. As 

                                                           
14

  Nome que foi dado pelos antigos moradores a uma cadeia de morros que estão localizados do 
lado poente no acesso à localidade Saco Pequeno. Conforme a estação do ano a partir de três a 
quatro horas da tarde o sol se esconde e a parte ensombrada por esses morros dão impressão que o 
dia já está terminando, pois o lugar fica mais escuro. 
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identificações de vestígios na área ocorreram em abril de 2012, mas os trabalhos de 

campo só aconteceram entre 2013 e 2014, no decorrer do presente estudo. 

Popularmente o lugar é conhecido pelos moradores mais antigos como Caqueiros15 

do Apertar da Hora. No projeto “Nossa Vila, Nossa Gente, Nossa História” foi 

denominado “Vale de Pedra” devido à existência de muitos blocos de arenitos de cor 

escura. Alguns blocos se assemelham a megálitos, remodelados e dispersos em 

razão da água das chuvas, eventos geológicos e paleoclimáticos.  

Por causa de sua riqueza geológica apresenta-se com características de 

geossítio em função da geodiversidade já referida. Essa concentração de blocos 

dispersos necessita da realização de estudos geológicos mais aprofundados. 

O arenito é uma das rochas sedimentares mais abundantes na crosta 

terrestre. Apresenta granulometria na faixa de 0,01 a 2,00mm, originada pela 

deposição de grãos de areia no fundo dos oceanos, mares, lagos e rios. O arenito 

puro compõe-se quase exclusivamente de grãos de quartzo16 arredondados e 

ligados por um cimento que tanto pode ser sílica, de coloração branca, carbonato de 

cálcio, de coloração cinza, ou ainda substância ferruginosa, com tonalidades 

avermelhadas.  

Nesse local, estão situadas as cabeceiras do riacho do Apertar da Hora, 

afluente do Jacaré, cujas nascentes não são mais perceptíveis por causa do 

processo de erosão por salpico* (Fig. 60) e as mudanças climáticas. Apresenta em 

sua fitogeografia vegetação de transição com espécies da caatinga, do cerrado e 

mata de cocais. Dentre elas destacam-se a fava d‟anta (Dimorphandra mollis), fava 

de bolota, carnaúba (Copernicia prunifera), babaçu (Attalea ssp), e  alguns cactus 

como xique-xique (Pilosocereus polygonus) e a palma (Opuntia ssp).  

Além da existência de núcleos e artefatos líticos, identificou-se a presença 

de geofatos*. Também foram identificados antigos caminhos que serviram como 

estradas carroçáveis para o tráfego de veículos automotores no transporte de 

mercadorias e pessoas, principalmente autoridades, para a localidade Jacaré na 

década de 1950. Foi a primeira estrada construída no Vale do Jacaré, com uso 

apenas da força humana.  

                                                           
15

 Os caqueiros é um termo utilizado pelo caboclo nordestino para designar grandes blocos de rochas 
areníticas dispersas numa área.  
16

 Além dos grãos de quartzo, encontram-se nessas rochas, geralmente em diminutas percentagens, 
outros minerais, tais como: zircão, limonita, granada, turmalina, epídoto, moscovita etc. Distinguem-se 
diversos tipos de arenitos conforme variação na composição mineralógica ou na forma dos grãos. 
Fonte: http://www.biomania.com.br acesso 10/01/2015. 
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Durante as atividades de campo, observou-se uma grande área de cascalho, 

denominada caos de blocos, onde se encontrou uma grande quantidade de núcleos 

e lascas líticas de quartzo e sílex (Fig. 61). Trata-se de um ambiente alagável em 

alguns pontos, bastante úmido durante a estação chuvosa, com afloramentos de 

sedimento bastante friável de cor branca.   

 

Figura 60 e 61 – Arenito com erosão por salpico e área de cascalho com 
ocorrências de artefatos líticos 

 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 
 

Pode-se perceber que a área está sujeita a movimentação do material lítico, 

devido à ação das águas, bem como o seu soterramento pela areia transportada nas 

enxurradas. Os núcleos e lascas se estendem por uma área significativa de 

cascalho, onde foram identificados alguns machados produzidos em arenito 



123 

 

resistente, alguns completos, outros incompletos, inclusive com formato semilunar 

(Fig. 62 e 63).  Uma prospecção mais intensa na área se faz necessária, sobretudo 

pelas condições de recursos do local. O riacho Apertar da Hora está localizado 

aproximadamente a 100m desses vestígios. 

 
Figura 62, 63 – Área com vários núcleos de sílex e núcleo de sílex 

 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 
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Figura 64 – instrumento semelhante a facão de pedra 

 
Autor: Alexandre Costa (2014) 

 

A composição litológica desse local é a Formação Poti – C1po (conforme 

mapa 01) segundo a CPRM (2004). Além da presença de cascalho verifica-se a 

ocorrência de sulcos resultados do escoamento das águas pluviais, o que pode 

revelar o fóssil de um tronco de árvore antropizado (Fig. 65).  

De acordo com Tomassi (2011) a definição de um fóssil deve se restringir ao 

mínimo, para que todos os restos de seres vivos e vestígios de atividades sejam 

considerados objetos de estudo em potencial, pela Paleontologia. 

A definição habitual de um fóssil restringe-se a informar se é um vestígio 

animal ou vegetal, bem como vestígios da sua atividade preservados no registro 

geológico. Os materiais fósseis principalmente os relacionados à conservação 

química em meio rochoso sedimentar, de base em quartzo, são quimicamente 

conhecidos como Dióxido de Silício (SIO2). 

Segundo Porto (2012), os materiais vegetais fossilizados podem servir para 

a confecção da indústria lítica, tendo em vista que a mineralização confere ao 

material dureza semelhante ao sílex, material resistente que largamente permite 

trabalhos de lascamento em virtude exatamente da sua dureza mineralógica 

elevada. 
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É importante esclarecer que o próprio vestígio fóssil pode ser um artefato 

arqueológico, um elemento biológico que fora utilizado culturalmente, descartado ou 

preservado após o uso (PORTO, 2012, p. 76). 

Um outro fóssil, semelhante a tronco de palmeira, apresentando vários 

fragmentos, foi encontrado por um morador da comunidade Jacaré, próximo à 

encosta do morro do Urubu, nas coordenadas S 6º30‟01,4” e W 42º30‟23,0” (Ponto 

187). 

 
Figura 65 – Fóssil de vegetal 

 
Autor: Alexandre Costa, 2015. 
 

 

4.1.3 Povoado Morro Branco 

  

Outro local onde várias peças de material lítico foram encontradas, está  

situado nas proximidades do Vale do Jacaré, nas encostas da Chapada Grande, 

especificamente na povoação Morro Branco. O achado ocorreu na propriedade do 

Sr. Leoclécio, próximo à residência do Sr. Eraldo, em uma área com expressiva 

quantidade de núcleos, lascas e outros manufaturados líticos. Tem como 

coordenadas S 06º19‟20,5” e W 42º32‟56,4” (Ponto 147). 

 Dentre esses objetos destacam-se alguns artefatos não polidos, 

semelhantes a lâminas de machado de mão, ponta de flecha, outros com traços de 
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percussão. Estão localizados nas coordenadas S 06º19‟18,7” e W 42º32‟54,8” 

(Ponto 148) (Figuras 66, 67 e 68).  

 Foram encontrados, também, por agricultores artefatos polidos como 

machadinhas indígenas em formato de meia-lua de quartzo e outras de arenito 

silificado. São subprodutos dos lascamentos como afirma Vialou (1980) recolhidos 

para análises (Fig. 69).   

A fitogeografia* é caracterizada como vegetação de transição entre cerrado 

e caatinga, com destaque para a fava de bolota, o pequi e o pau-pombo. Verifica-se 

a presença de uma grande cascalheira com vários núcleos de sílex. O solo 

predominante é o podzólico vermelho amarelo, com aspectos geológicos da 

Formação Corda J2c de acordo com o CPRM (2004). 

O fato de se observar a existência de muitos núcleos e restos de lascamento 

nessa área, em particular, pode-se justificar por ser um dos locais com maior 

ocorrência lítica do município de Regeneração, o que leva à conclusão de que esse 

ambiente foi ocupado ou mesmo visitado com freqüência por grupos que 

empregavam a tecnologia da pedra para confecção de instrumentos de caça e de 

uso nas atividades cotidianas.   

 

Figura 66 – Artefatos de sílex 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 
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Figura 67 – Artefatos semelhantes a machadinha e ponta de projétil 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 
Figura 68 – Núcleos de sílex 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 
Figura 69 – Artefatos polidos, machadinhas 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 
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O sílex, ou simplesmente o silexito, apresenta composição básica em SiO2 

ou dióxido de quartzo. Entretanto, não é a composição química o principal elemento 

para o interesse arqueológico, mas sim a sua dureza, a capacidade de resistir ao 

impacto na obtenção de lascas, técnica fundamental na pré-história universal para a 

fabricação de objetos de pedra.  

Para Martin (2008), os materiais arqueológicos são produtos da atividade 

cotidiana das sociedades pretéritas. Cada objeto arqueológico é, de certa forma, um 

produto tecnológico e é através dele que se pode conhecer o desenvolvimento das 

sociedades pré-históricas. A evolução dos objetos arqueológicos, mediante as 

seqüências cronológicas, possibilita o estabelecimento da priorização, princípio que 

dá suporte à definição das diversas fases numa evolução crono-tecnológica das 

culturas. O objeto arqueológico, seja ele instrumento artefato, fragmento ou registro 

do que se chama cultura material, é um documento sobre os grupos humanos pré-

históricos, pois guarda informações sobre a organização social, familiar, dos 

costumes, ritos, lutas, alimentação e da vida espiritual. Os restos arqueológicos 

orgânicos e inorgânicos informam, portanto, comportamentos, formas de vida e lutas 

pela sobrevivência. 

Os objetos arqueológicos classificados sob aspectos tipológicos, 

cronológicos, tecnológicos ou espaciais, constituem recursos que o arqueólogo 

emprega, a fim de entender a evolução cultural dos grupos étnicos e suas 

adaptações a um determinado meio. 

 

4.2 Ocorrências indígenas e históricas  

 

Em alguns pontos do vale, haviam sido identificados locais percebidos como 

provável testemunho da presença humana no passado remoto, durante as ações do 

projeto “Nossa Vila, Nossa Gente Nossa História”. Durante os trabalhos de 

prospecção arqueológica no presente estudo foram levantadas como marcas 

indígenas as Furnas dos Índios, nas localidades Saco Pequeno e Brejo Grande, e 

algumas gravuras no Poço do Estreito. Desse modo, as observações daquele 

Projeto, embora de caráter técnico, resultaram de grande respaldo para o trabalho 

atual de levantamento patrimonial  

Outros locais com marcas que testemunham formas de exploração pelo 

homem, proporcionando a transformação do ambiente no Vale do Jacaré foram 
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descobertos. São, principalmente, vestígios históricos como ruínas de algumas 

fazendas e também localidades que no passado exerceram importante valor cultural 

na região, ora desaparecidas.  

 

4.2.1 Poço do Estreito e Lajedo da Viola 

 

O Poço do Estreito está localizado em trecho do riacho Jacaré, nas 

proximidades das localidades Morros e Madeira. A área tem uma vegetação de 

cocal como mata ciliar. Foi localizada nas coordenadas S 6º27‟47,0” e W 42º29‟49,0” 

(Ponto 146). Na margem esquerda do riacho numa área aproximada de 5m² se 

encontram algumas gravuras. Esse trecho do riacho se apresenta em forma de 

cânion de rocha sedimentar arenítica com aproximadamente 250m de comprimento, 

5m de largura e 6m de altura considerando do leito à superfície mais alta. Nesse 

trecho se identificou uma fenda na rocha que serve como abrigo (Fig. 70). 

 
Figura 70 – Local com ocorrência de gravuras 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 

Durante a prospecção se constatou que as gravuras apresentam formas 

geométricas tipo circular, outras semelhantes a polígonos e algumas de formas 

exóticas. Supõe-se sejam gravuras indígenas, mas apenas estudos posteriores 

poderão confirmar tais conclusões (Figuras 71, 72 e 73). 

Os sítios de arte rupestre, certamente componentes marcantes no 

imaginário popular, são visíveis, geralmente de significativas dimensões espaciais, 

sendo também elementos importantes na paisagem (Porto, 2013). A arte rupestre 

pode ser considerada um fenômeno arqueológico a nível global, consistindo em 
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técnicas diferentes de execução, como gravuras, pinturas, motivos desenhados 

sobre os mais diversos meios geomofológicos naturais ou antrópicos, desde grutas, 

cavernas até penhascos (LAGE, 2011). 

Figura 71 – Gravuras geométricas 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014 

 
Figura 72 – Gravuras com traçado em “V” 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 
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Figura 73 – Gravura com semelhança de feto humano 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 

As manifestações de “arte rupestre” podem ser classificadas genericamente 

como gravuras, pinturas e geoglifos. De acordo com Lage (2011), as gravuras, são 

imagens realizadas em paredão rochoso, por instrumentos de fricção, por diversas 

técnicas, entre as quais a raspagem simples, raspagem com posterior polimento, 

picotagem simples, picotagem com posterior polimento, raspagem com posterior 

aplicação de pigmentos ou pinturas que depois sofreram picoteamento. 

Além das gravuras às margens do Jacaré, existe outro local próximo ao 

riacho Musele com gravura rupestre, conhecido pelos moradores como Lajeiro* da 

Viola, nas coordenadas S 6º26‟37,5” e W 42º31‟58,7” (Ponto 175). De acordo com 

informação de um antigo morador com mais de 80 anos de idade, o senhor 

Constâncio Brandão (in memoriam), desde sua infância já existia a gravura da viola. 

Afirmou que provavelmente as gravuras foram feitas por um tocador de viola cuja 

família veio da cidade de Oeiras na segunda metade do século XIX, que se 

estabeleceu no Musele, antiga localidade do vale do Jacaré. Durante a prospecção 

se verificou a existência de duas gravuras de viola com distância de mais de 100 

metros entre uma e outra, desenhadas em um lajedo de arenito branco com mais de 

200 metros de comprimento. As gravuras encontram-se em estado de deterioração 

por causa da ação erosiva pluviométrica (Fig. 74).  
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Figura 74 – Gravura histórica de violão 

 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 

4.2.2 Saco Pequeno  

 

Trata-se de uma região do vale do Jacaré, onde cinco famílias formam uma 

pequena localidade. O acesso fica na curva do Apertar da Hora, uma área de morros 

bastante acidentada. Nessa área percorre-se um trecho do Jacaré que apresenta 

leito de rocha arenítica bastante desgastada pela ação das enxurradas.  Constatou-

se aí a existência de dois riachos que alimentam o Jacaré: o Caboclo Velho e o 

Carapina.  O Caboclo Velho é um riacho perene com a presença de mangueiras às 

suas margens, cujo topônimo indica a presença de descendentes de índios na 
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região. O topônimo do segundo riacho indica a existência de uma caverna na região 

na encosta da Chapada Grande conhecida como furna dos índios. 

Essa localidade está nas coordenadas S 6º26‟11,1” e W 42º28‟19,5” (Ponto 

149), onde foram encontrados artefatos históricos – um curtume - na propriedade 

que pertenceu ao senhor Manoel Ferreira de Andrade, vulgo Manelzinho dos 

Morros, um dos grandes agricultores e criadores de animais da região nas décadas 

de 1950 e 1960. Era casado com a senhora Ângela Rodrigues Costa,.   

Em sua propriedade, na casa grande de adobe e cobertura de palha, 

acontecia o festejo de Todos os Santos, o maior da região, pois reunia pessoas de 

outras cidades (Fig. 75). Nesse ínterim aconteciam as maiores festas de forró pé-de-

serra, promovidas na localidade nessa ocasião, uma vez ao ano. Foi uma tradição 

que permanece na memória dos regenerenses. Havia nessa propriedade um 

pequeno curral para abrigo do gado bovino, engenho para a produção de rapadura e 

cachaça, um galpão para extração artesanal da cera de carnaúba e o curtume17 (v. 

coordenadas). O curtimento tem por finalidade deixar o couro utilizável para a 

indústria e outras utilidades no atacado. Os materiais mais comumente utilizados no 

processo de curtição são objetos amolados como faca, pedra e casca de angico. 

O curtume foi uma prática artesanal do período colonial durante a criação 

extensiva do gado bovino principalmente no estado do Piauí, um dos grandes 

produtores do país no período colônia até o império. Na região de estudo foram 

encontrados vestígios dessa prática, com perfurações na rocha de arenito ou lajedo, 

em formato retangular semelhante a um tanque, tendo aproximadamente as 

seguintes dimensões 2,00 m de comprimento por 1,20 m de largura e profundidade 

de 0,50 m. Nas proximidades do curtume da fazenda foram identificados núcleos de 

sílex. Segundo informação do senhor Francisco, morador da região, o material 

curtido no local, constituía-se de couro de caprino e bovino (Fig. 76). 
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Figura 75 – Casa rústica e histórica  

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 

Figura 76 – Curtume desativado 

 
Acervo do autor, 2014. 

 

Também foram encontradas durante as atividades de prospecção, duas 

cacimbas* utilizadas na armazenagem da água, distante 300 m da casa histórica, 

nas coordenadas S 06º25‟35,3” e W 42º28‟22,5” (ponto150). Apenas uma estava em 

atividade como reservatório de água para o consumo humano. Encontra-se em 

terreno drenado por causa do escoamento das águas das chuvas, com presença de 

areia e solo argiloso de cor amarela numa área cercada de 3,00 m². A profundidade 

da escavação do solo foi de 1,00 m onde logo se encontrou água; em seguida se 

escavou em forma oval com 1,60 m de comprimento 80 cm de largura, parte mais 

larga no centro com estreitamento de 60 cm, tendo profundidade de 
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aproximadamente 40 cm. A cacimba serve para o abastecimento humano na 

localidade Saco Pequeno sendo protegida por um cercado (Fig. 77).  

O uso de cacimbas tem sido uma prática arcaica muito comum no nordeste 

brasileiro principalmente em áreas que apresentam períodos de estiagem 

prolongados. Devido às mudanças climáticas, com a escassez das chuvas, tornou-

se uma raridade a utilização dessa técnica que tem sido substituída nos últimos 

anos pelo uso das cisternas. 

 
Figura 77 – Cacimba  

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 

4.2.3 Cabeceiras do Jacaré e Papa Fogo 

 

Nas Cabeceiras do Jacaré tiveram início os estudos na região. Encontram-

se nas proximidades da ponte, identificadas nas coordenadas S 06º25‟51,11” e W 

42º 25‟53,8”, (Ponto 152). No seu entorno foram encontrados alguns núcleos, lascas 

e objetos plano-convexos de sílex, e fragmentos de cerâmica histórica dispersas em 

área de cascalho (Figuras 78, 79 e 80).  

Os núcleos e lascas indicam a presença de indígenas, mas identificar quais 

grupos e que técnicas foram utilizadas na fabricação desses objetos não é a 

finalidade desta pesquisa, que objetiva somente compreender a presença do homem 

as marcas de sua passagem pelo lugar, identificadas pela exploração dos recursos 

naturais.  
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O depoimento de um morador que se estabeleceu na região na década de 

1960, abordou a ocupação e aspectos culturais. O senhor Clementino Alves 

Brandão Neto, vulgo Neto Queler informou que seus familiares ocuparam a região 

durante a década de 1950 para a prática da agricultura e da criação de gado. Ele 

destacou a existência de um casarão de seus tios próximo à ponte, no cânion do 

Jacaré, na fazenda da Sra Rosa Queler, casada com senhor Rufino, considerada a 

maior fazenda da região devido ao grande rebanho de gado. Outro destaque era a 

casa de farinha que atendia a todos os produtores da região. Lembrou também o 

mito do “carneiro branco”, relatado por sua tia Rosa Queler. Assim que a mesma se 

estabeleceu para morar na região, em alguns fins de tarde, avistava um Carneiro 

Branco que desaparecia no local onde atualmente existe a ponte. Após esse 

encanto, algum tempo a fazenda prosperou no crescimento dos rebanhos.  

 
Figura 78 – Cerâmica Histórica de antigo casarão 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 
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Figura 79 e 80 – Plano-convexo em sílex e núcleo de quartzito. 

 

 
Autor: Alexandre Costa, 2015. 

 

Durante prospecção foi identificada uma cerca de pedra no Morro da Mesa, 

em ruínas. Segundo o Sr. Neto existem duas versões sobre a origem da cerca. A 

primeira informa que foi construída pelos caboclos (índios) que viveram dispersos na 

região. A segunda se refere à demarcação de terras e forma de barreira para 

impedir a invasão do gado em propriedades particulares. A cerca foi construída em 

declividade e a parte remanescente apresenta as seguintes metragens: 21 m de 

extensão, 1,00 m de largura e 1,40 m altura. Foi construída com blocos de arenito 

(Fig. 81).  As duas versões, contudo, não são conflitantes. 

No local chamado Papa Fogo nas coordenadas S 6º26‟56,5” e W 

42º32‟52,7” (Ponto 176), próximo ao encontro do riacho Musele com o Jacaré, 

identificou-se outra cerca de pedra construída por mão-de-obra escrava no século 

XIX. Nenhum morador da região tem conhecimento da data de sua construção, mas 
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afirmam que a cerca se encontra na propriedade que pertenceu a fazendeiro dono 

de escravo, cujo nome ainda não foi identificado.   

A cerca de pedra do Papa Fogo tem extensão de 800 m, com altura de 1,40 

m e a largura de 0, 70 m. Apresenta-se em bom estado de conservação se 

comparada com a cerca do Morro da Mesa (Fig. 82). 

 
Figura 81 e 82 – Cercas de pedra histórica, no morro da Mesa e no Papa 
Fogo. 

 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 

4.2.4 Furna dos Índios – Grota do Brejo Grande  

 

Nas proximidades da Chapada Grande, nas coordenadas S 06º20‟32,1”  W 

42º36‟12,5” (Ponto 155), encontra-se a Furna dos Índios, na encosta da Chapada do 
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Brejo, cabeceiras do riacho dos Macacos, entorno do Vale do Jacaré. O local é 

conhecido pelos moradores como Olho d‟Água do Brejo pela existência de várias 

nascentes, de aspectos semelhantes a vale em garganta chamado de grota* 

(grotão) do Brejo Grande. Nessa grota se encontra uma caverna denominada Furna 

dos Índios que de acordo com a memória dos antigos serviu de refúgio aos índios e 

caboclos do Aldeamento São Gonçalo comandados pelo cacique Bruenque da tribo 

Acaroá. 

As primeiras visitas na caverna foram realizadas pelo Projeto Nossa Vila, 

Nossa Gente, Nossa História, com equipe técnica da prefeitura em parceria com a 

FUNDAC entre os anos de 2011 – 2012. Durante as atuais pesquisas arqueológicas 

pode se identificar a presença de muitos núcleos e peças líticas de sílex no seu 

entorno.  

A entrada possui abertura de aproximadamente 2 m de largura por 1,60m de 

altura. Após a entrada, o teto tem um formato de concavidade assimétrica, com 

diâmetro de 1 m; esse formato é interpretado por alguns como natural, outros 

acreditam ser obra indígena (Fig. 83). Muitos blocos de arenito estão situados na 

entrada, com presença de raízes e forte odor de dejetos de morcego, o que dificulta 

o acesso ao interior. Nas paredes não se constatou existência de pinturas rupestres, 

mas foram identificadas marcas de amoladores em um bloco de arenito (Fig. 84). As 

marcas evidenciam que o homem utilizou esse lugar como abrigo durante suas 

atividades de exploração da área.  

A transmissão oral de pai para filho é a fonte de informação acessível sobre 

esses lugares e seus topônimos no município de Regeneração. Além da toca 

mencionada, também se identificou nas proximidades um curral de pedra dos índios. 

De acordo com o Sr. Francisco do Carmo Xavier, mestiço de índio e negro, seu avô 

se estabeleceu na região nas últimas décadas do século XIX e teve contato com 

descendentes indígenas que foram responsáveis pela construção do curral naquela 

localidade. 
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Figura 83 – Furna dos Índios, entrada em forma de afunilamento. 

 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 
Figura 84 – Marcas de amoladores em bloco rochoso 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 
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4.2.5 Malhada da Porta 

      Entre o rio Jacaré e riacho das Guaribas nas coordenadas S 06º27‟20,8” 

W e 42º30‟18,9” (Ponto 157) na mediação do Poço de Estreito, encontra-se um local 

semelhante a um curral, usado para abrigo de rebanho bovino. Daí o nome de malha 

ou malhada.   

Na região habitou um dos importantes agricultores e criador de gado na 

década de 1950, o senhor Manoel Raimundo. Na sua propriedade havia casa de 

farinha, extração da cera da carnaúba e produção de couro no curtume. 

Durante os trabalhos de prospecção, identificou-se um antigo curral de pedra 

que segundo depoimento do Sr. Francisco foi uma obra projetada pelo caboclo 

brabo* (índios) para acolhimento e aprisionamento do gado. O curral foi construído 

com blocos de arenito empilhados em forma de muro, com altura aproximada de 1 m 

e 60 cm de largura, tendo dois trechos: o primeiro com 24 m de largura e 30 m de 

comprimento, o segundo com 20 m de largura por 30 m de comprimento. 

Provavelmente a reutilização do material ou o intemperismo tenham sido os agentes 

responsáveis pela degradação (Fig. 85).  

 

Figura 85 – Curral de pedra 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 

Pelo fato de o município de Regeneração ter surgido de um aldeamento 

indígena é comum o uso na região de topônimos como cerca de pedra dos “índios”, 

“furna dos índios”, riacho do caboclo velho, gruta dos escravos e ladeira dos índios 

(trecho da Estrada Real). Ao tempo do projeto Nossa Vila, Nossa Gente, Nossa 

História, alguns moradores da região do vale do Jacaré e outras comunidades do 
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município se autoafirmaram como de descendência indígena ao relatarem que seus 

ascendentes foram capturados no mato por ordem de fazendeiros (COSTA, 2012). 

Na localidade, além da presença de um rico carnaubal, existe uma nascente 

perene que alimenta o Jacaré, chamado de Olho d‟Água do Manoel Raimundo, 

utilizado para abastecimento de muitas famílias entre as décadas de 1950 e 1980. 

Um curtume em formato retangular foi identificado na propriedade, nas coordenadas 

S 6º27‟09,5” e W 42º30‟12,0” (Ponto 158).Apresenta as seguintes dimensões: 1,60 

m comprimento por 0,90 de largura e 0,25 de profundidade (Fig. 86). Próximo ao 

curral do Sr. João Cansila (fazendeiro) foram observados artefatos indígenas, restos 

de cerâmicas históricas, ruínas de casas, piquetes para demarcação de terra. Foram 

identificados nas coordenadas S 6º27‟30,3” W 42º70‟11,5” (Ponto 160) (Figuras 87, 

88 e 89).    

Figura 86 – Curtume do Manoel Raimundo 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



143 

 

Figura 87 e 88 – Artefato indígena, facão de pedra e batedor. 

 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 
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Figura 89 – Picos demarcadores de terra 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 

Em algumas localidades foram encontrados vestígios de antigos casarões 

de fazendas, já extintas, como a fazenda do senhor. Eugênio, do final do século XIX, 

com presença de senzala. Está localizada nas coordenadas S 6º26‟38,6” e W 

42º36‟04,0” (Ponto 171) (Fig. 90). Era agricultor, dono de engenho e senhor de 

escravos mestiços de índio com o negro, cuja descendência habita ainda hoje no 

povoado Jacaré.   

 
Figura 90 – Ruínas de senzala, localidade Dois Riachos 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 
 

Na localidade Pinhãozeiro - coordenadas S 6º28‟09,5” W e 42º29‟56,2” 

(Ponto 164) -, existiu um casarão com varanda de “canto virado”, ou seja, em forma 
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de “L” (Fig. 91), a única casa com piso de ladrilho*, que pertenceu ao senhor. 

Francisco José Raimundo, casado com a senhora Teodora Maria de Araújo, com 

quem tivera doze filhos. Era agricultor, curtidor de couro, tendo exercido a função de 

delegado da região na década de 1940. No casarão havia um quarto para extração 

artesanal da cera de carnaúba, um forno para torrar farinha e um forno de barro para 

assar bolo e carnes. Na localidade era celebrado o festejo de São Francisco no mês 

de outubr,o um dos maiores da região, entre as décadas de 1940 e 1960. Com o 

óbito do marido, na década de 1950, a senhora Teodora deu continuidade à tradição 

da família na produção de cera de carnaúba, com o arrendamento dos carnaubais e 

a agricultura familiar. 

 
Figura 91 – Ruínas de antigo casarão com piso de ladrilho 

 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 
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4.3 Ocupação histórica da área de estudo 

 

Estima-se que a penetração do homem no território brasileiro ocorreu 

possivelmente há 50.000 anos AP, provavelmente através dos corredores andinos, 

seguindo os cursos que nascem na cordilheira. Alguns grupos humanos, ainda no 

pleistoceno, avançaram pela Costa da Venezuela até as Guianas, mas sem 

evidências se continuaram em direção às costas brasileiras (MARTIN, 2008). As 

evidências da presença do homem no território brasileiro despertaram interesses de 

pesquisadores de outros países diante das descobertas arqueológicas realizadas na 

Serra da Capivara em São Raimundo Nonato, no Piauí, o que resultou na criação do 

Museu do Homem Americano para contar esses eventos a quem visita aquele 

parque. 

A colonização portuguesa no território que constitui o atual estado piauiense 

aconteceu do interior para o litoral diante do expansionismo da pecuária extensiva 

para além do vale do São Francisco. Quando os rebanhos passaram a dispor de 

novas pastagens, os rústicos conquistadores passaram a penetrar os vales dos rios 

piauienses como, Canindé, Piauí, Itaueira, Gurguéia, Poti, Longá entre outros que 

compõe a extensa bacia do Parnaíba.  

Antes da colonização das terras piauienses, passaram por aqui padres 

jesuítas em missões de catequese aos índios que habitavam nesse território. Dentre 

eles estiveram os jesuítas Francisco Pinto e Luís Filgueira, que vindos do Ceará 

penetraram pela Serra da Ibiapaba no ano de 1607. Aqui também esteve o padre 

Antônio Vieira procedente do Maranhão com destino à missão fundada na Serra da 

Ibiapaba, no ano de 1660 (RODRIGUES, 2004). 

A ocupação do território piauiense aconteceu pela concessão de sesmarias*, 

processo que caracterizou o Brasil-colônia. A ocupação iniciou-se na segunda 

metade do século XVII, intensificando-se no século XVIII do interior para o litoral. O 

processo de concessão de terras a sesmeiros deu origem aos grandes latifúndios no 

Piauí. A norma era a dimensão de três léguas em quadra, mas no Brasil Colônia, 

devido à grande extensão das terras, passaram a ser de 4 léguas, às quais os 

sesmeiros acrescentavam outras. Os critérios para a doação de terras eram o 

prestígio social e o poder político dos fazendeiros que tinham ligação com os órgãos 

do governo, grande parte residente em Olinda ou Salvador (RODRIGUES, 2004).  
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O primeiro núcleo populacional do Piauí surgiu da fundação de uma fazenda 

de Domingos Afonso Mafrense, um português natural da região de Mafra, associado 

da Casa da Torre, filial da fazenda Cabrobó, na margem do São Francisco. Em torno 

dela se desenvolveu a vila da Mocha, elevada a freguesia em 1696 (SILVA, 2003). 

Foi elevada à condição de vila em 1718 quando se criou a Província de São José do 

Piauí, e a capital da Província em 1761 com o nome de Oeiras. 

O processo histórico de colonização brasileira, com as missões jesuíticas e 

os bandeirantes, forçou a reconfiguração espacial de grupos ancestrais, dificultando 

a investigação arqueológica dos locais de gêneses do grupo, em razão das 

migrações forçadas, devido ao avanço do colonialismo. Nesse aspecto, muitas 

práticas tradicionais foram perdidas, saberes complexos sobre os recursos naturais 

foram esquecidos, e o que sobrou, sobreviveu na história oral, porém de modo 

incerto e modificado ao longo do tempo.   

Para recuperar, pelo menos em parte essas informações, a Arqueologia se 

vale da interdisciplinaridade, como suporte investigativo, inclusive na interpretação 

da paisagem, como macroartefato por excelência, em razão de ser uma categoria 

espacial atrelada à afetividade, e por consequência a questões antropológicas. No 

entanto, é bom lembrar, apesar do apoio da interdisciplinaridade com auxílio das 

ciências exatas e da natureza, o pesquisador, ainda assim, só consegue obter 

respostas incompletas para suas indagações (PORTO, 2012). 

O espaço piauiense percebido nos dias atuais, ao longo de sua constituição, 

contou com subespaços que se formaram, e se reformaram ou desapareceram. 

Alguns se mantiveram, como o contexto de Regeneração e as diversas 

comunidades que nele se desenvolveram. 

 

4.3.1 Principais comunidades e localidades 

 

Conforme abordado anteriormente, o município de Regeneração surgiu de 

uma Missão Indígena que se chamou São Gonçalo de Amarante, cuja fundação 

aconteceu no ano de 1772, pelo tenente coronel João do Rego Castelo Branco, que 

conduzia um grupo de acaroás, estabelecida em um local determinado, cumprindo 

ordem do governador provincial Gonçalo Lourenço Botelho de Castro. 

Analisando o contexto histórico do surgimento do aldeamento São Gonçalo, 

documentos relatam que no processo da colonização e da captura dos índios, 
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algumas fazendas foram instaladas entre a primeira capital Oeiras e a antiga Vila de 

São Gonçalo. Dentre elas constavam as fazendas Morros e do Jacaré, onde se 

encontravam os índios acaroazes, guegueses, jaicós e outras nações não 

identificadas dispersos por essas fazendas, atendendo como serviçais de acordo 

com censo realizado pelo Capitão Francisco Lopes de Souza em 1788 (MIRANDA, 

2013, p. 78).  

Esse autor menciona lugares que dão identidade à área de estudo, ao citar a 

fazenda do Jacaré e ranchos construídos próximos ao riacho do Jacaré no trecho da 

antiga Estrada Real, que ligava Oeiras a Caxias e São Luís do Maranhão, uma das 

principais vias de comunicação do Piauí Provincial, cujo itinerário passava por São 

Gonçalo, pelo Vale do Jacaré, constatado no ano de 1829. Alguns desses ranchos 

foram construídos por fazendeiros como o Ignácio da Silva Lima, que fez 

construções às margens do riacho Jacaré para descanso dos viajantes e proteção 

contra as intempéries (MIRANDA 2013, p. 157).  

A povoação do Vale do Jacaré, como de resto de todo território piauiense, é 

fruto do processo de povoação do período colonial, como ocorreu no resto país, 

através da instalação de fazendas, missões, e vilas, o que resultou na origem de 

povoados, localidades e várias cidades.  

As ruínas de algumas fazendas de origem desconhecida, desaparecidas, e 

de outras que deram origem a pequenas localidades, até a povoações que foram 

extintas, atualmente estão inseridas e escondidas em médios e pequenos latifúndios 

da região. Entre o final do século XIX e início do século XX, houve um processo de 

desapropriação e grilagem dessas antigas fazendas. 

As principais localidades hoje identificáveis são: Cabeceiras, Saco Pequeno, 

Buriti do Meio, Morros, Pico, Várzea dos Patos, Dois Riachos (Fig. 92).  

Dentre as comunidades e povoados se destacam: o povoado Baixão do 

Tamboril localizado nas coordenadas S 6º27‟43,0” W 42º23‟55,9” (Ponto 154), entre 

às Cabeceiras nascentes do riacho Jacaré e as nascentes do riacho das Tabocas 

que dá origem ao rio Arraial; a localidade Madeira, próxima à comunidade Jacaré e a 

povoação Morros  nas coordenadas S 6º27‟46,1” W 42º28‟53,0” (Ponto 163); a 

comunidade de  Carnaíbas, que significa carnaúbas, está  localizada nas 

coordenadas S 6º28‟10,9” W 42º35”44,4” (Ponto 169), próximo ao riacho Jacaré 

limitando-se com a localidade Dois Riachos e Buritizinho, antiga fazenda que 



149 

 

pertenceu ao Tenente João do Rego Monteiro, proprietário de engenho e senhor de 

escravos e, por fim, ao povoado Jacaré, o maior da região. 

 
Figura 92 – Principais povoados da região de estudo 
 

 
 

Fonte: Prefeitura de Regeneração, 2009. Adaptação: MENDES, Antônio COSTA, Alexandre 
2015. 
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 4.3.2 Comunidade Jacaré  

 

A comunidade Jacaré é o maior núcleo populacional do vale desse rio e a 

maior comunidade da zona rural do município de Regeneração. Está localizada nas 

coordenadas, S 6º29‟36,4” W 42º30‟31,6” (Ponto 161), ao sul da sede municipal a 

aproximadamente 56 km de distância.  

Surgiu num local utilizado como ponto estratégico de trocas de mercadorias, 

que acontecia debaixo de uma árvore de angelim, e que acabou por se transformar 

numa feira, antes da existência do povoado. O local era via de passagem de 

tropeiros, comerciantes, vaqueiros, e durante a passagem em direção a Oeiras, 

Regeneração, Amarante e os demais municípios da região, realizavam mercancia. A 

primeira feira realizada no povoado propriamente dito data de 1913, dado não 

comprovado. Em seguida foi construído um mercado coberto de palha que atendeu 

por algumas décadas à região e, na década de 1980, foi substituído por uma nova 

estrutura com repartição em boxes.  

A chegada da família Oliveira por volta de 1938, tendo como seu patriarca o 

comerciante e farmacêutico Guilherme Xavier de Oliveira, juntamente com outras 

famílias da região, acordaram em se reunir para construção da primeira capela, no 

ano de 1941 (Fig. 93). A padroeira é Nossa Senhora Auxiliadora, cuja imagem foi 

trazida pelo Padre Áureo e romeiros vindos em procissão da sede de Regeneração 

para celebração de missa inaugural. A capela foi construída em frente à residência 

do Sr. Oliveira. No início da década de 1990 foi construída outra capela em frente à 

primeira capela, por ordem do Arcebispado (Fig. 94). No entanto, os moradores 

resistiram à aceitação do novo templo. 

A doação de terras à Padroeira Nossa Senhora Auxiliadora por alguns 

proprietários é considerada por algumas autoridades do município um ato de 

grilagem, pois determinados proprietários da região as anexaram às suas 

propriedades, utilizando o nome da Santa. Esse ato tem sido contestado pela 

Prefeitura que pleiteou à justiça local, entre os anos de 2002 a 2004, a 

desapropriação e restituição dessas terras ao perímetro do Poder Público Municipal 

para o assentamento de famílias (COSTA, 2012). 

O progresso penetrou o povoado através do PIS (Plano de Interiorização da 

Saúde) beneficiando-o assim como a outras localidades do município com um poço 

tubular, com instalação de uma caixa d‟água pequena no ano de 1977. Três anos 
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depois foi inaugurado o posto de saúde que atualmente faz atendimento com equipe 

do PSF (Programa da Saúde da Família), inclusive atendimento odontológico 

semanalmente. Foi instalado um posto telefônico com DDD e DDI no ano de 1988, 

atualmente substituído pelo serviço de telefonia fixa através de uma torre telefônica. 

Há também os serviços de internet na escola pública e de telefonia móvel. 

 
Figura 93 e 94 – Capelas; a primeira construída por famílias e a segunda 
construída pela Diocese de Teresina 

 

 
Autor: André Gonçalves, 2014. 

 

Na década de 1990, com a chegada de outros benefícios, como rede de 

instalação elétrica, sinal de TV, um poço tubular com caixa d´água, clube de festa 

comunitário e empresa de ônibus que faz linha interestadual, moradores das 
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localidades vizinhas foram atraídos para o povoado, provocando assim a extinção da 

maioria das que existiam na região. Recentemente, as obras construídas na 

comunidade são uma quadra de esporte, praça central arborizada, calçamento das 

ruas centrais e uma pista de aviação. (Fig. 95). 

 

Figura 95 – Visão panorâmica do centro do povoado 

 
Autor: Alexandre Costa. 2012. 

 

Quanto ao patrimônio cultural edificado do povoado se destaca a antiga 

capela de Nossa Senhora Auxiliadora, onde estão depositados os restos mortais do 

patriarca da família Oliveira, a antiga casa rústica construída com palha e caibro de 

carnaúba do Sr. Guilherme Xavier de Oliveira, atualmente conservada integralmente 

por um de seus netos o Sr. Dr. Edvar Cavalcante de Oliveira. Alguns móveis da 

rústica casa se encontram preservados, como mesa, cadeiras, armário, sela, potes, 

fogão à lenha, forno de preparar farinha, forno para assar bolo e até mesmo a 

prensa de espremer a massa da mandioca (Figuras 96, 97).     

Dentre os produtos agrícolas cultivados pelos moradores locais destacaram-

se no passado o algodão e a cana-de-açúcar, além da extração da amêndoa do 

babaçu e a extração artesanal da cera de carnaúba. Atualmente, ainda se pratica a 

cultura do arroz, milho, feijão e mandioca para a produção da farinha e tapioca. 
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Figura 96 – Casa Histórica da família Oliveira 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014 

 
 

Figura 97 – Prensa de espremer a massa da mandioca 

 
Autor: Alexandre Costa, 2014. 

 

Sob o aspecto da cultura imaterial destacam-se os atos religiosos como os 

festejos da padroeira Nossa Senhora Auxiliadora da Igreja Católica, o maior da 

região, que acontece no mês de julho, assim como as chamadas rezas de terreiro e 

os cultos evangélicos da Igreja Assembléia de Deus. Com relação ao folclore, 

realizam-se as rodas de São Gonçalo, e no artesanato são confeccionados objetos 

com a palha do babaçu e carnaúba, tais como, esteira, abano, cestas, caititu.  
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Dentre as lendas, mitos e causos contados pelos moradores, o mais 

conhecido é o mito do mato do encanto. Num setor próximo ao riacho Musele, nas 

coordenadas S 6º26‟19,4” W 42º32‟04,3” (Ponto 174), não ocorre exploração de 

madeira, pois todos que tentaram desmatar ou cultivar o local morreram ou foram 

acometidos de alguma enfermidade. A vegetação se encontra preservada com 

várias espécies nativas inexploradas, protegidas da ação predatória humana por 

causa desse mito (Fig. 98). 

As formas de ocupação no espaço foram mudando à medida que o homem 

foi aperfeiçoando suas técnicas de trabalho, na exploração do meio. O que tem 

mudado são as formas de exploração dos recursos que o homem vem extraindo da 

natureza. 

 
Figura 98 – Mato do Encanto 

 

 
Acervo do autor, 2014. 
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A atual ocupação do Vale do Jacaré é resultado das relações sociais 

contemporâneas que têm estabelecido novas intervenções e transformações no 

espaço. Dentre elas estão a abertura de estradas, perfuração de poços tubulares, 

eletrificação, instalação de torres, uso da telefonia móvel, internet. Enfim a paisagem 

continua sofrendo modificações diante das atuais necessidades do homem 

implantado em seu meio. 

Analisando a distribuição espacial dos vestígios identificados, percebe-se 

uma distribuição com base em aspectos topográficos específicos; a) próximos aos 

fluxos d‟água e lagoas encontram-se os materiais líticos, restos de edificações e as 

gravuras, bem como os fragmentos cerâmicos; b) nas encostas e pé de morros, os 

artefatos líticos foram encontrados mais uma vez, e aí também se localizam as 

furnas; c) nos sopés das altitudes, os denominados geofatos e afloramentos 

rochosos estão localizados; d) os cursos d‟água são referência de boa parte de 

trilhas e caminhos, atuais estradas, sendo exceção como exemplo, a estrada Real 

que corta chapadas. 

Em suma, o homem pretérito e o contemporâneo utilizaram o meio de que 

dispunham em todos os seus aspectos, dentro do nível de conhecimento de que 

dispunham e que desenvolvem no momento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na arqueologia, a paisagem é o espaço visível para o pesquisador, onde 

ele concentra seus estudos procurando entender as sucessivas ocupações 

humanas, como estas promoveram as transformações locais, analisando as inter-

relações das comunidades com o ambiente, pois é na paisagem que se desenrolam 

as relações humanas. Toda paisagem é fruto de uma ação humana culturalmente 

organizada, sendo a “paisagem social” um conceito desenvolvido por CRIADO 

BOADO (2009). Na Arqueologia a paisagem inicia sua história de mudanças e 

alterações com a chegada do primeiro homem a um local. Essas alterações se 

desenrolam até o momento presente, com o pesquisador fazendo parte do cenário, 

apropriando-se dela pelo conhecimento. 

A abordagem sobre a ocupação espacial no Vale do Jacaré, no município 

de Regeneração, traz relevantes resultados para os estudos arqueológicos na região 

do Médio-Parnaíba piauiense, pelo fato de não existir pesquisas anteriores. 

O diagnóstico de vestígios arqueológicos (ou artefatos), incluindo-se 

nesses os chamados geofatos, realizado com o georreferenciamento de pontos 

significativos na ocupação da paisagem do vale oferece uma série de informações 

sobre a longa história do espaço, paisagem, ambiente, habitat, justificando a 

presença contínua do homem na região. Com isso, pesquisou-se desde locais de 

habitações pré-coloniais até povoações ou moradias isoladas, passando por lugares 

já abandonados. Evidentemente o aspecto sócio-cultural do Vale do Jacaré, neste 

estudo, ultrapassou os limites físicos da área de estudo.  

Partindo da premissa de que as paisagens culturais são resultado da 

relação homem/meio em um processo de construção no tempo e no espaço, 

percebeu-se que a organização social no vale do Jacaré é resultado do processo de 

ocupação não somente do município de Regeneração, mas de toda a região em 

volta e, por último, do próprio território piauiense. Esse processo de ocupação, 

conforme foi abordado, teve início em tempo bem recuado, anterior à colonização 

européia através da criação de gado, da captura do índio, da extração de recursos 

naturais e da prática da agricultura com o estabelecimento de fazendas e vilas, 

quando por ali se assentavam, por longos ou curtos períodos, grupos humanos pré-

coloniais. 
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As relações sociais, culturais e ambientais são fatores interdependentes. A 

seleção, o manejo, a organização e a domesticação do espaço, dos recursos e dos 

organismos naturais são aspectos gerais do conhecimento humano, de uma dada 

cultura (JABLONKA & LAMB, 2009). Não podem ser isolados entre si, ou dos 

sistemas econômicos, legais e políticos nos quais estão embutidos e são 

construídos, nem das práticas que os desenvolveram. 

A relação entre grupos culturais ou sociais pode ser inferida a partir das 

intervenções humanas na paisagem, que acontecem mediadas por relações sociais 

das mais diversas naturezas, que podem ser interpretadas, ao se considerar que os 

elementos construídos na paisagem podem, ao mesmo tempo, ser elementos 

construtores, motivando novas relações e novas intervenções no espaço, como num 

ciclo de eventos contínuos, embora muitas vezes não semelhantes ou repetidos. 

Percebeu-se que a presença do homem no Vale do Jacaré deixa entender 

que o ser humano não é externo ao meio, mas faz parte dele, como um componente 

do espaço que o cerca, um espaço que abrange relações de poder e processos 

históricos, onde o homem agiu de acordo com seus propósitos e se identificou e 

onde a evolução se deu coletivamente até os dias atuais. (MAGALHÃES, 2013).  

As relações de poder exercidas de modo mais perceptível pelo colonizador, 

o trato social com o meio, usado em toda a sua potencialidade quanto aos recursos 

que oferece no passado como no presente, foram registrados neste estudo. 

Não foi possível identificar quais grupos exerceram maior exploração no 

período pré-colonial, por se tratar de um estudo inicial. Mas entende-se que a 

paisagem é o palco das relações homem/meio num processo contínuo, pelo fato de 

que o homem, ao longo da história local, conseguiu deixar marcas da elaboração e 

reelaboração do seu meio, criando uma paisagem cultural. A título de hipótese, 

atribui-se às tribos Jê o processo inicial de construção da paisagem do vale do 

Jacaré e da região regenerense, em geral, no período pré-colonial, continuada no 

período colonial, pelos fazendeiros ou mesmo por habitantes isolados que se 

instalaram e exploraram o solo e demais recursos naturais nessa região.  

De fato, a paisagem permite apenas supor um passado, uma vez que é o 

resultado da superposição dos vários aspectos que adquiriu ao longo do tempo. 

Para interpretar a formação social de uma área, local, região, cabe ao pesquisador 

retomar a história representada nos fragmentos de diferentes idades. Significa dizer, 

exercitar a história reversa. Assim, reconstitui-se a história pretérita da paisagem, 
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mas a função da paisagem atual só poderá ser percebida em sua confrontação com 

a sociedade atual (SANTOS, 2006a).  

Como a finalidade dessa pesquisa era perceber a relação homem/meio no 

Vale do Jacaré, mapeando o registro arqueológico e o contexto geoambiental, 

passou-se ao largo da descrição, interpretação e especificação dos grupos humanos 

pré-coloniais que exerceram maior exploração na paisagem. A implicação principal 

deste estudo consiste em colaborar, com bases suficientes, para instigar futuras 

pesquisas com novas abordagens e métodos. 

Os mitos e lendas poderão ser analisados à luz da atividade humana na 

área. A agência nos dois sentidos – homem/meio e homem/homem revelarão as 

bases do imaginário com maior detalhe. 

Uma nova proposta, para estudo mais aprofundado, deverá verificar o nível 

tecnológico do material lítico e cerâmico produzidos na região; a origem das cercas 

de pedra e possíveis vestígios em subsolo; as fazendas ainda preservadas, e as 

ruínas de edificações isoladas e povoados extintos; a subsuperfície das furnas e 

abrigos da área; também dos locais de produção de artefatos de pedra e cerâmica; o 

traçado completo da Estrada Real Oeiras-Caxias-São Luiz, pelo menos o trecho em 

território piauiense. Foi o entroncamento dessa estrada na área que favoreceu o 

desenvolvimento da região, e da feira do Jacaré. Igualmente, topônimos e etnônimos 

relacionados à presença indígena e de escravos africanos deverão ser investigados. 
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GLOSSÁRIO 
 
 
Assoreamento: Refere-se aos processos geomórficos de deposição de sedimentos, 
exemplo, fluvial, eólico e marinho, (Guerra, 2003). 
 
Cabeceiras: Área onde existem os olhos d‟água que dão origem a um curso fluvial; é 
o oposto de foz, (Guerra, 2003). 
 
Cacimba: Poço artesanal, lugar de guardar água, feito no chão, típico do nordeste 
brasileiro, (Guerra, 2003). 
 
Cañion: Termo de origem espanhola cañon para designar vales com paredes 
abruptas, (Guerra, 2003). 
 
Ecótonos: consistem em áreas de transição ambiental, onde comunidades 
ecológicas, ou seja, biomas diferentes, entram em contato. 
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28830-o-que-sao-ecotonos/ Acesso em 
02/05/2015  
 
Erosão por salpico: Refere-se ao trabalho feito pelas gotas de águas das chuvas, 
nos solos, (Guerra, 2003). 
 
Fissuras abissais: o mesmo que fossas abissais, oceânicas, (Guerra, 2003). 
 
Fitogeografia: Corologia ou geobotânica é uma disciplina multidisciplinar que versa 
sobre a distribuição geográfica dos vegetais e de comunidades nas diversas regiões 
do globo conforme as zonas climáticas e fatores que possibilitam a sua adaptação, 
principalmente fatores do meio físico. http://www.dicionarioinformal.com.br Acesso: 
em 02/05/2015 
 
Geofato: Trata-se do lascamento natural de uma rocha, cujos vestígios foram 
modificados por agentes ambientais como ação térmica, o pisoteamento ou 
deslocamentos dos suportes, (PEDROZA, 2011). 
 
Georreferenciamento: Processo de levantar coordenadas num dado sistema de 
referência, seja uma imagem, um mapa ou qualquer outra forma de informação 
geográfica. Este processo inicia-se com a obtenção das coordenadas (em um 
sistema no qual se pretende georreferenciar) de pontos da imagem ou do mapa a 
serem georreferenciados, conhecidos como pontos de controle. 
http://www.dicionarioinformal.com.br Acesso: em 02/05/2015 
 
Grota: Abertura produzida pelas enchentes na ribanceira ou na margem de um rio. 
Vale profundo; Depressão de terreno úmida e sombria. 
http://www.dicionarioinformal.com.br Acesso: em 02/05/2015 
 
Intemperismo: Conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que 
ocasionam a desintegração e decomposição das rochas, (Guerra, 2003). 
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Lajeiro: Rocha plana de extensão variada também chamada laje, lajeado ou lajedo. 
http://www.dicionarioinformal.com.br Acesso: em 02/05/2015 
 
Lapiás: Fenômeno erosivo próprio das rochas solúveis como calcário gipsito etc. 
Fato semelhante ao observado nos arenitos e em certos granitos, o que prova que 
estas rochas podem ser em certos casos, sensíveis à corrosão química e lavagens 
feitas pelo escoamento superficial das águas, (Guerra, 2003). 
 
Lixiviação: Processo que sofrem as rochas e solos, ao serem lavados, (Guerra, 
2003). 
 
Malhada: curral onde o gado passa a noite, o mesmo que malha, local de pasto de 
ovelhas. 
 
Megálitos: Do grego mega, megalos, grande, e lithos, pedra, designa o conjunto de 
construções de grandes blocos de pedras, típicas das sociedades pré-históricas, 
edificadas essencialmente no período neolítico, com objetivos simbólicos, religiosos 
e principalmente funerários, (Guerra, 2003). 
 
Morro testemunho: É uma colina de topo mais ou menos plano situado adiante de 
uma escarpa de cuesta, mantido pela camada mais resistente.Quando o suporte é 
arenito, os morros residuais têm a forma de picos (Guerra, 2003). 
 
Paleoclimas: Refere-se ao estudo de climas existentes em eras passadas. Esse tipo 
de pesquisa é feita através dos fósseis animais e vegetais, da alteração de rochas, 
dos diferentes depósitos, da estratificação do material e das formas de relevo. O 
estudo de paleoclimas é importante para explicar as formas atuais do relevo. 
 
Ravinas: Sulcos produzidos nos terrenos devido ao trabalho erosivo das águas de 
escoamento, (Guerra, 2003). 
 
Rio Subterrâneo: Curso d‟água cujo percurso é parcialmente encoberto em áreas de 
rochas solúveis como arenitos, calcário, gipso e etc, (Guerra, 2003). 
 

Riacho intermitente: São riachos temporários que ocorrem durante a época das 
chuvas. No linguajar dos caboclos são riachos que cortam na época da seca, o que 
é muito típico no sertão nordestino, (Guerra, 2003). 
 
Tabatinga: Termo regional que designa argilas em geral, de colorações diversas. Era 
utilizado pelos indígenas para designar apenas o barro branco, pois tinga, na língua 
tupi, significa branco, (Guerra, 2003). 
 
Talvegue: Linha de maior profundidade no leito fluvial. Resulta da intersecção dos 
planos das vertentes em dois sistemas de declives convergentes. O termo talvegue 
significa “caminho do vale”, (Guerra, 2003). 
 
Testemunho: Restos de antigas superfícies erodidas. São de grande importância 
para a geomorfologia, pois graças a eles é possível a reconstituição de ciclos 
erosivos. O mesmo que morro-testemunho, (Guerra, 2003). 
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Tromba: Termo regional usado como sinônimo de itaimbé, denominação dos 
grandes abruptos da Serra Geral no Sul do Brasil. O mesmo que talhado, (Guerra, 
2003). 
 

Voçorocas: Escavação ou fissuras abertas no solo ou rocha decomposta, 
ocasionadas pela erosão do lençol de escoamento superficial das águas pluviais, 
(Guerra, 2003). 
 

 

 

 

 

 


