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INTRODUÇÃO: Durante o desenvolvimento das pesquisas arqueológicas no Sul do
Brasil, algumas discussões são recorrentes como os estudos abordando a temática
territorialidade e dinâmica populacional dos grupos ancestrais da família linguística Jê no
Sul do Brasil. Tais populações são caracterizadas através da cultura material
remanescente, comumente denominadas de Itararé/Taquara ou Umbu. Estas são
compostas por recipientes cerâmicos delgados, uma diversidade de artefatos líticos
lascados – incluindo pontas de ﬂecha geralmente atribuídas à tecnologia Umbu – assim
como lâminas de machado e mãos de pilão polidas. Outro registro arqueológico
associado são as denominadas estruturas subterrâneas, identiﬁcadas através de
alterações topográﬁcas que comumente apresentam depressão com ou sem aterros
correlatos de formas circulares ou elipsoidais. Algumas são chamadas de casas
subterrâneas devido suas dimensões e presença de vestígios materiais indicativos, como
fogueiras e fragmentos cerâmicos. Outras apresentam pequenas dimensões,
geralmente elipsoidais e encontradas em terrenos inclinados. A ausência de vestígios
materiais nestas últimas diﬁculta a interpretação sobre intencionalidade construtiva.
Estes componentes culturais têm ocorrência marcada em zonas planálticas, encostas de
serras e vales, distribuídos entre o Sul do Estado de São Paulo e o Rio Grande do Sul,
além de alguns sítios com presença de cerâmica semelhante que distribuem-se nas
planícies litorâneas do Paraná, Santa Catarina e Rio grande do Sul. Através da
distribuição territorial e paisagística destes vestígios, pesquisadores buscam por
datações que contribuam para corroborar suas hipóteses a cerca da trajetória de
ocupação e mudanças tecnológicas dos povos que chegaram ao Planalto Sul brasileiro,
vindos a serem contatados etnograﬁcamente como Kaingang e Xokleng. Ocorrências
arqueológicas do tipo estrutura subterrânea possuem potencial para datação por
manterem características estratigráﬁcas que ocasionalmente contém fragmentos de
carvão.
OBJETIVOS GERAIS: O objetivo deste trabalho é contribuir com o estudo de dispersão
espacial/territorial das estruturas subterrâneas em vista ao período de ocorrência no
Alto Vale do Rio Negro. Em segundo momento, busca-se discutir sobre as hipóteses
atribuídas as estruturas elipsoidais que ocorrem em terreno inclinado, entre topo de
encosta e meia encosta, assim como propor análises que poderiam apoiar nos estudos de
funcionabilidade entre estruturas.
PESQUISA DE CAMPO E RESULTADOS: Para tais objetivos, será utilizado de um
conjunto de sete ocorrências arqueológicas constituídas de alterações no terreno
indicativas de ação humana pretérita (Figura 01). Estas alterações formam pequenas
estruturas de formato elíptico, medindo em média 5,5 metros de maior eixo,
apresentando-se bastante colmatadas (entulhadas por solos e rochas), sendo percebida
sua intencionalidade apenas pelo padrão similar construtivo.
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As intervenções arqueológicas se deram durante os trabalhos de “Prospecção e Salvamento Arqueológico na Área de Implantação do Loteamento Villages dos Bosques, Campo
Alegre, SC”. As estruturas arqueológicas identiﬁcadas nos limites do empreendimento são de caráter construtivo, implantadas em locais com inclinação topográﬁca entre 15° e
20° próximas a uma nascente. São formadas basicamente por uma depressão, resultante da remoção de camadas do solo que foram depositadas logo abaixo, formando um
aterro anexo que delimita parte da borda dessa depressão (Figura 02). Das sete estruturas identiﬁcadas, cinco delas passaram por intervenções arqueológicas através da
demarcação de trincheira transversal. Estas trincheiras possuíam largura de 0,5 metros e alongaram-se por entre a depressão central, o aterro correlato e áreas externas
seguindo a inclinação do terreno. As escavações nas trincheiras ocorreram em pontos interventivos de 1 metro atingindo profundidades distintas, de acordo com as feições
estratigráﬁcas encontradas em cada uma das 5 estruturas investigadas. Os cortes feitos pelas intervenções visaram identiﬁcar no perﬁl estratigráﬁco as mudanças
sedimentológicas características de intervenção antrópica. Todas as estruturas apresentaram perﬁs estratigráﬁcos característicos de atividade antrópica, porém, nenhum
vestígio material arqueológico foi encontrado em suas delimitações, assim como em sondagens realizadas nas imediações. Apresentamos a seguir os trabalhos realizados na
Estrutura 01, a qual apresentou carvão para datação. Esta recebeu 4 pontos interventivos (PI) intercalados, assim descritos: PI-A, realizado em área externa, na zona mais
elevada de acordo com a inclinação do terreno; PI-B, atingindo a depressão; PI-C que atingiu a porção mais elevada do aterro; e PI-D realizado na zona mais baixa de acordo com
a inclinação do terreno, ao ﬁm do aterro (Figuras 03 e 04). O perﬁl estratigráﬁco comparado dos quatro PIs realizados aponta para ação antrópica local, sob a formação de uma
depressão que atinge em sua base formação rochosa – sendo evidente neste ponto a remoção dos horizontes pedológicos locais – e aterro anexo correlato com estrato
sedimentológico exclusivo, de coloração variegada composta pelas camadas do solo e fragmentos de rocha oxidada originários do terreno. Apesar de nenhum vestígio material
ser evidenciado nestes pontos interventivos, foram identiﬁcados e coletados alguns fragmentos de carvão no ponto interventivo D, a 0,3metros de profundidade a partir da
superfície, inseridos em camada originada durante formação do aterro (Figura 03 e 05). O resultado da análise radiocarbônica apontou a idade de 730±30 AP (Beta-326081).
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DISCUSSÃO: Buscando contextualizar culturalmente a formação deste conjunto de estruturas, partimos de dados arqueológicos regionais
que apontam a existência de sítios arqueológicos vinculados a tradições tecnológicas Itararé e Umbu. Pesquisas realizadas pelo CEPA/UFPR
no primeiro e segundo planalto paranaense, municípios de Mandirituba e São Mateus do Sul respectivamente, identiﬁcaram estruturas
subterrâneas habitacionais, de formato circular, contendo material lítico e cerâmico encerrados em diferentes camadas ocupacionais
identiﬁcadas como pertencentes ao grupo Itararé. Em Mandirituba uma estrutura contendo 13 camadas ocupacionais foi datada em 940±70
AP para a camada mais antiga e 680±70 AP para a camada mais recente. Em São Mateus do Sul duas estruturas datadas apresentaram
datação 1150±40 AP e 920±50 AP. Neste município também foram escavadas duas estruturas elipsoidais (de tamanhos semelhantes as
escavadas em Campo Alegre – SC) que não apresentaram vestígios materiais na parte interna e nem nas imediações, sendo descritas como
possíveis fojos/trincheiras de defesa. Estas não foram datadas. Já no planalto norte catarinense, no próprio município de Campo Alegre,
durante pesquisa destinada ao projeto de implantação da UHE Cubatão foram identiﬁcados quatro sítios líticos a céu aberto, apresentando
mãos de pilão e lâminas de machado. Vinculado ao mesmo projeto, no município vizinho de Garuva, foram identiﬁcadas três estruturas
subterrâneas de pequenas dimensões e formato elipsoidal, em área de encosta da serra, próximas 50 metros do Rio Guilherme. Foi
localizada e associada a uma destas uma ponta de ﬂecha em arenito. Nenhum destes sítios foi datado. Outras ocorrências arqueológicas
isoladas foram encontradas em Campo Alegre, a maioria artefatos líticos e entre estes, informação oral de ocorrência de cerâmica. Ainda
nas proximidades do vale do Rio Negro, Planalto de Canoinhas, foram identiﬁcados no 5º ano do PRONAPA (Programa Nacional de Pesquisas
Arqueológicas) 6 sítios atribuídos a tradição tecnológica Umbu. A área apresenta mata de Araucária, com topograﬁa entre 800 e 1000
metros, com interﬂúvios tabulares, assemelhando-se em parte as áreas planálticas do município de Campo Alegre. Os sítios foram
encontrados em grutas ou abrigos rochosos (arenito), ou então, em ambiente aberto. Sua indústria lítica é representada, notadamente,
pelas pontas de ﬂecha, além de raspadores, batedores e lascas diversas. Foram obtidas duas datações radiocarbônicas para os sítios, ambas
bem recentes no contexto desta tradição: 660 AP e 290 AP (SI-537 e 536). Constatamos assim que para a região do Alto Vale do Rio Negro,
assim como para regiões vizinhas, existe uma diversidade de sítios arqueológicos vinculados aos ancestrais da família linguística Jê do Sul. A
presença de estruturas subterrâneas se dá em todo território e as datações apontam estas como contemporâneas às diferentes tradições
tecnológicas. Aparentemente há uma maior representatividade da tradição tecnológica Itararé ocorrendo juntamente com estruturas
subterrâneas, especialmente às habitacionais. Já as estruturas de pequenas dimensões elipsoidais, ocorrentes em terreno inclinado, apesar
de raramente possuírem material arqueológico associado, parecem estarem vinculadas a tradição tecnológica Umbu. Percebe-se ainda, nos
casos apresentados, que as estruturas habitacionais são recorrentes em áreas planas de topo, enquanto que as pequenas estruturas
elipsoidais estão situadas em terrenos inclinados próximos a drenagens. Relatos etnográﬁcos do Séc. XIX descrevem o Planalto Norte
Catarinense como território ocupado pelos índios Botocudos (Xokleng). Em um destes que discorrem sobre uma comitiva que sai de Rio
Negro em direção ao Vale do Itajaí, integrantes caem em “fojos” entre a mata, cheios de espetos de madeira, ferindo-os ao ponto de
regressarem. Acredita-se que estes fojos eram construídos com a intenção de caça ou defesa, já que em alguns casos foram relatados
próximos aos aldeamentos. Com base neste relato e dado as pequenas dimensões das estruturas pesquisadas em Campo Alegre –
atingiram em média 1 metro de profundidade – é possível a intencionalidade na construção destas para a caça de animais de pequeno a
médio porte. Outros dados que apoiam esta hipótese é a localização próxima a corpo d'água, ponto de passagem de animais, e a não
identiﬁcação de registros materiais que indicassem antigo acampamento. Para conﬁrmar tal hipótese, pesquisas futuras devem atentar a
vestígios de pequenos estaqueamentos no interior de estruturas com as características citadas acima.
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