KEURI
CAMPELO

HISTÓRIA

PRÉ-HISTÓRIA
NO PIAUÍ

16/09/2020

AULA PASSADA: Pré-história
Conceito: “período da história do homem anterior à invenção da
escrita e do uso dos metais”.

Crânio de Luzia.
Parque Nacional da Serra da Capivara, município de
São Raimundo Nonato-PI.
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PRÉ-HISTÓRIA: FASES
1. PALEOLÍTICO
(IDADE DA PEDRA LASCADA):
•Caça, pesca e coleta;
•Utilizam cavernas;
•Pequenos grupos de hominídeos;

2. NEOLÍTICOS:
•Polimento da pedra;
•Utilização da agricultura;
•Domesticação dos animais;
•Sedentarização;
•Formação de comunidades maiores;

3. FINAL DO NEOLÍTICO (IDADE DOS METAIS):
•Fundição e moldagem do cobre
•Construção de Megalíticos.
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Relembrando:
Hipóteses De ocupação do continente americano
• Teoria do Estreito de Bering:
Pesquisas apontam, que
as terras
americanas começaram a ser povoadas
pelos primeiros seres humanos quando
estes, vindos da Ásia, atravessaram o
Estreito de Bering na época da
última glaciação, período em que o
estreito estava coberto com uma camada
de gelo, unindo o continente asiático com
o americano.
Há aproximadamente 12. 000 anos atrás.
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• Serra da Capivara: onde surgiu o homem

americano?
• A pesquisadora franco-brasileira, Niéde
Guidon, em São Raimundo Nonato (1979),
descobriu com a sua equipe 1.350 sítios
arqueológicos com cerca de 750 pinturas
rupestres, a maior concentração do continente
americano, e começou uma disputa científica
que procura demonstrar que a presença do
homem na região é muito mais antiga do que
se imaginava anteriormente.
Niède Guidon – Fonte da imagem:
http://migre.me/qQjvB
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Há cerca de 60 mil anos, homens pré-históricos já
descobriam e desfrutavam das belezas da Serra
da Capivara, no Piauí. Eles deixaram sua marca
num espaço de 130 mil hectares e transformaram
a região na maior concentração de pinturas
rupestres do continente americano, umas das
maiores do mundo.
→ A teoria da pesquisadora é de que o
homem teria chegado diretamente à América
do Sul, vindo da África, na época de uma
grande seca no continente africano.
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É lógico que falar em 100.000 anos
deixa a gente assustado. Mas, por
outro lado, a presença do homem na
África é de 200.000 anos atrás. Não é
impossível que alguém tenha vindo de
barco para a América do Sul”.
Astolfo Araújo, professor do Museu de Arqueologia
e Etnologia da Universidade de São Paulo (USP).

Síto Arqueológio da Serra da Capivara reúne arte rupestre.
(Foto: Reprodução/TV Clube)
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Parque Nacional Serra da Capivara (PI)
São Raimundo Nonato – PI
• O Parque Nacional Serra da Capivara foi criado
em 1979, para preservar vestígios arqueológicos
da mais remota presença do homem na América
do Sul.
•Patrimônio cultural da humanidade (1991);
• Abrangência Canto do Buriti, Coronel José Dias,
São João do Piauí e São Raimundo Nonato.
• A região da Serra da Capivara abriga
1.334 sítios arqueológicos, 172 deles abertos a
turistas. Contém painéis de pinturas e gravuras
rupestres de grande valor estético e
arqueológico.

Os Paredões do PN Serra da Capivara, PI
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Conjunto de Pinturas Rupestres, PN Serrada Capivara, PI
Pintura Rupestre de Cervo, Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, PI
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Sítios arqueológicos do Parque Nacional de Sete Cidades
•O Parque Nacional de Sete Cidades
(1961) possui este nome em alusão às
sete cidades de pedras espalhadas pelo
seu território e são nessas rochas que se
encontram muitas das principais pinturas
rupestres e gravuras registradas na
unidade de conservação.
•A maior parte das pinturas se encontram
na Segunda Cidade, com vários registros
de palmas de mãos, o que é um forte
indicativo
de
pinturas
indígenas,
incluindo-se a mais famosa delas, no Sítio
da Mão dos Seis Dedos.
10

PRÓXIMA AULA: EXERCÍCIOS sobre PRÉ-HISTÓRIA

@keuricampelo
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