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POTENCIALIDADES DOS ECO-SIS1'EMAS E COMPLEXIDADE 
SOCIAL: APLICAÇÃO NO ESTUDO DA PRe-HISTóRIA DO 

NORDESTE 

N. Guidon 
(Universidade Estadual de Campinas) 

Antes da publicação dos trabalhos de Dar\.vil1 a relação entre o Ho
mem e o meio ambiente não constituía um problema, pois a distância que 
os separava era imensa, nada existia na Terra que fosse comparável ao 
Homem, ser criado por Deus e, portanto, qualitativamente diferente de 
qualquer outra entipade biológica . Por mandato divino o Homem era o 
dono incontestável de tudo o que existia sobre a terra, e as leis religiosas 
exigiam dele unicamente respeito ao seu semelhante, reflexo do respeito 
devido ao ser supremo, uma vez que o Homem era feito à sua imagem e 
semelhança. Após o aparecimento da Origem das Espécies surge um novo 
objeto de reflexão: qual o lugar do homem na natureza e quais suas rela
ções com os outros membros da comunidade biológica à qual ele pertence. 
E, mais recentemente, uma nova linha de pesquisa se definiu trabalhando so
bre as influências mútuas que se desenvolvem entre as características bio
lógicas e sociais do homem. 

A utilização de conceitos e categorias da etologia e da ecologia para 
a interpretação dos dados obtidos pela pesquisa em antropologia social 
originou uma vasta polêmica sobre a validade da premissa de que os seres 
humanos se adaptam ao ambiente através de diferentes tipos de compor
tamento. Muitos antropólogos utilizaram argumentos contrários, defen
dendo o ponto de vista de que os tipos de sociedade e de comportamentos 
resultam da ação de fatores internos e não são conseqüência da ação do 
ambiente externo (Harris, 1968, 1979). Mas não trataremos aqui dessa 
discussão, por não ser o objeto do presente trabalho. 

Revista de Antropologia, (30/31/32, 1987/88/89). 
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10 N. Guidon 

O recurso ao arsenal metodológico da ecologia para a pesquisa arqueo
lógica (G. Clark 1952; D. Clark 1970) deu, ao contrário, excelentes re
sultados e desenvolveu-se de modo a ser hoje um dos mais frutuosos e 
inovadores enfoques interdisciplinares no campo da arqueologia (Butzer, 
1972, 1982). Entretanto, no decorrer de todos esses anos, vários proble
mas surgiram, e estão sendo gradualmente resolvidos graças ao estabele
cimento de definição mais clara e abrangentes de certos conceitos (Foley, 
1984). Assim, por exemplo, a consideração da relação Homem-Meio, 
sendo o primeiro descrito como o ator, e o segundo como simples palco, 
com um papel estático e não como um agente interativo constitui uma má 
abordagem. Uma segunda fonte de problemas foi a definição de meio 
ambiente, em geral limitada, não levando em conta as relações entre es
pécies (Pianka, 1978); hoje deve-se considerar que as variáveis ecológicas 
agem sobre todos os organismos, e que o importante é estudar como agem 
essas variáveis . O terceiro fator importante de más interpretações é o tra
tamento do homem como um ser isolado e independente do resto do mundo 
biológico, e a não consideração do fato de que essa hipotética independên
cia é recente, resultado do avanço tecnológico do século XX, e não pode 
ser extrapolada para o passado. Foley salienta, como quarto problema, 
que os antropólogos utilizaram princípios ecológicos sem considerar os 
mecanismos evolutivos nos quais são baseados. 

Os arqueólogos estudam não somente uma variedade, o Homo sapiens, 
sapiens anatomicamente moderno, mas também outras variedades, e mes
mo espécies e gêneros diferentes. Por isso deve-se considerar o ser huma
no, não isoladamente, em relação estreita com seu meio ambiente, mas como 
parte de uma comunidade biológica, ela também em processo evolutivo 
contínuo, o que resulta em uma co-evolução a qual sem dúvida interessa 
o homem pré-histórico. Fizemos esta introdução unicamente para situar, 
rapidamente, o quadro teórico que fundamenta nossa linha de pesquisa . 

As relações entre as sociedades pré-históricas americanas e os eco
sistemas em que viveram foram objeto de vários estudos, mas a maior 
parte deles interessam regiões nas quais as pesquisas são mais antigas, e 
aonde existiam culturas pré-históricas que possuíam um tecno-complexo 
importante incluindo, geralmente, cidades, construções monumentais e/ ou 
uma cerâmica de técnica aprimorada e decoração estéticamente valorizada 
pela sociedade à qual pertencem os pesquisadores, quer dizer nossa socie
dade ocidental. Para o Brasil, a maior parte dos trabalhos se limita à Ama
zônia, e u1n excelente resumo das posições dos principais autores que tra
taram da questão como Steward, Meggers, Carneiro, Lathrap e Gross pode 
ser encontrado na publicação de Anna Curtenius Roosevelt ( 1980) . Aliás, 
o trabalho desta pesquisadora é inovador, pois procura demonstrar como 
a questão da relação Homem-Meio ambiente na Amazônia foi considerada 
e como era possível propor uma nova interpretação desde que se consi· 
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derassem com mais acerto e detalhes as condições do meio ambiente. Os 
erros cometidos na explicação das diferenças culturais observadas na Ama
zônia foram devidos ao fato de que essas sociedades eram todas rotuladas 
como da Floresta Tropical, e nenhum autor havia salientado as diferenças 
que existem entre os eco-sistemas da Amazônia, cada um com um potencial 
diferente. 

Não conhecemos até h~je nenhum trabalho exaustivo sobre o pro
blema ·de relações Homem-Meio e potencialidades dos eco-sistemas feito 
nas regiões semi-áridas do Brasil. Pensamos que o trabalho atualmente em 
curso na região de São Raimundo Nonato é interessante, primeiro, pela 
ausência de antecedentes e, segundo, por dispormos na área de condi
ções ideais: quantidade e diversidade dos sítios arqueológicos, estado de 
conservação dos mesmos. existência de longas seqüências crono-estratigrá
ficas que possibilitaram seguir-se a ocupação humana desde há 32.000 anos 
até a época colonial, equipamento e material l1umano para realizar a pes-

• quisa. 

e. um fato admitido na antropologia que as sociedades de caçadores
coletores, detentoras de tecnologias pobres e vivendo em pequenas comu
nidades, eram igualitárias e se caracterisavam por uma fraca complexidade 
cultural (Sahlins 1972; Clastres 1974; Meggers 1954, 1957a, 1957b, 1971; 
Meggers e Evans 1956; Oberg, 1955). Um exempló clássico e a interpre
tação das culturas1 pré-históricas da desembocadura do Amazonas e a pro
posição de que a Fase Marajoara-caracterizada por uma complexidade cul
tural considerada não compatível com o tipo definido como sendo da Flo
resta Tropical, teria sua origem nas regiões andinas e que, uma vez em 
Marajó, terminou se extinguindo em razão da pobreza do eco-sistema 
(Meggers e Evans 1956a, 1956b) . 

~ 

Esta visão, um pouco marcada por um idealismo rousseauniano, rece
beu críticas e revisões (Eibl-Eibesfeldt 1974; Testart 1982, 1985, 1986; 
Godelier 1984) e pensamos, exclusivamente para poder constituir um qua
dro operacional bem delimitado e seguro que enquadrará nossa pesquisa, 
rever e redefinir os conceitos que ela encerra . 

O problema da caracterização do grau de avanço tecnológico deve ser 
encarado de um ponto de vista evolutivo, e deve ser também relacionado com 
o eco-sistema dos grupos analisados. A definição de nível tecnológico é 
sempre função do desenvolvimento de nossa sociedade industrial, que é 
o parâmetro de comparação. Isto é evidente na visão etnocentrista que 
divide o mundo em três classes: desenvolvido, em vias de desenvolvimento 
e sub-desenvolvido. Apesar de toda a sofisticação de nossas teorias e ideo
logias, não foi possível ainda separar o avanço tecnológico e o desenvol
vimento; aliás, um é utilizado como sinônimo do outro. Isto demonstra a 
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importância da tecnologia, base do sistema de relação entre o Homem e o 
meio,. e graças à qual ele consumou à seu domínio sobre o mesmo e sua 
expansão sobre a face da 'ferra . O llomem é hoje o dono da terra e seu 
domínio se exerce inte·r e intra especificamente. 

O primeiro Hominídeo conhecido hoje, o Australopitecus, existia há 
4 milhões de anos, e era então um. primata te0rrestre como muitos outros 
vivendo em um biota típico da savana africana. Sua comunidade biológi
ca incluía outros primatas, os grandes herbívoros e carnívoros. A especia
ção que o caracterizava (e que, no decurso do processo evolutivo que con
duziu à diferenciação do Homo sapiens, se tomou cada vez mais específica) 
fazia dele um animal dotado de um cérebro com dimensõe.s e qualidades 
diferentes das dos outros membros da mesma ordem. Mas ele era um ma
mífero de dimensões pequenas (o aumento de tamanho, fazendo do gênero 
Homo um grande mamífero, é também uma das características evolutivas da 
família), sem grande força muscular, sem garras, bípede, sem capacidade de 
se locomover em grande velocidade no solo e, sem dúvicta, menos capaz de 
sé deslocar pelas árvores com a mesma facilidade que Ç>s Primata quadrúpe
des. A posição bípede é filogeneticamente recente e requer um aprendiza
do, o que faz com que o filhote humano seja dependente desde o nas
cimentq e por um período mais longo do q~ · os outros primatas. Não 
podemos situar precisamente, no tempo, em que momento, entre os Homi
nídeos, a função sexual se desvinculou da atividade reprodutora com a 
conseqüente aceitação, pela fêmea, de relações com os machos, fora das 
épocas de cio. Isto fez da mulher um animal que pode ge·rar um filho a cada 
10 meses, de modo que se acumulariam dependentes totais, se não houvesse 
um controle de natalidade. Estas duas características biológicas constituíram 
também um problema difícil a resolver, pois aumenou o tempo de dedica
ção dos pais e conseqüente diminuição das horas dedicadas à sobrevivência. 
Para garantir a vida da espécie os Australopitecus tiveram que resolver os 
problemas utilizando o órgão especialmente desenvolvido que tinham, o 
cérebro, caracterizado, aliás, como ficou demonstrado recentemente (Hol-. 
loway 1972, 1974), por uma organização humana apesar de seu pequeno 
volume. Não é nosso propósito · entrar aqui em detalhes, mas a solução en
contrada ao longo da linhagem evolutiva que conduziu à diferenciação da 
espécie Homo foi sempre baseada na tecnologia e no desenvolvimento e 
sofisticação das relações sociais . Assim, os Hominídeos comecaram a f a-.. 
bricar instrumentos e armas que ampliavam o uso das mãos e dos dentes. 
Domesticaram o fogo, criaram as primeiras máquinas que multiplicaram sua 
força e que aumentaram a potencialidade de suas armas . Descobriram em 
seguida co1no utilizar a energia animal, a energia de fontes físico-químicas, 
e · chegaram até o momento atual especificamente· marcado por uma neces
sidade galopante de cada vez mais energia de modo a assegurar ao homem 
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a possibilidade de obter mais alimentos, ter mais poder, poder matar melhor, 
correr mais rápido, viver na terra, no ar, sob a água, em resumo, exercer 
plenamente seu domínio sobre todos os outros elementos e seres do planeta. 
Sem energia o homem moderno não sobrevive. 

Não discutiremos aqui os comportamentos sociais que foram, para nós, 
todos adotados para solucionar os problemas de relacionamento com o meio 
ambiente, em função de garantir a sobrevivência da espécie no decorrer de 
seu processo de especiação, mas pensamos ser válido dizer que sem um 
complexo sistema ideológico o homem moderno não sobrevive. 

O que nos interessa é fazer notar, simplesmente, que a evolução tec
nológica se faz retirando materiais ou energia do eco-sistema, utilizando-os, 
transformando-os e devolvendo ao eco-sistema os refugos. Mesmo a so
ciedade industrial desenvolvida do século XX vive em dependência do 
meio ambiente, apesar de termos a ilusão de uma independência total, ori
ginada pelo avanço tecnológico que permite um aparente domínio do mes
mo. Mas a energia e os materiais que possibilitam a realização desse domí
nio provêm de fontes naturais. 

Tudo isto parece nos afastar demasiado do tema do presente trabalho, 
mas é necessário afirmar bem essas premissas para poder, em seguida, tratar 
do relacionamento Homem-Meio ambiente na pré-história sem levantar 
objeções. 

Esta digressão foi feita a propósito da definição dos níveis de avanço 
tecnológico. Hoje estamos muito longe do quadro simplista de Paleolítico, 
Mesolítico, Neolítico e Era dos Metais, e há uma clara visão de que o pro
cesso de desenvolvimento tecnológico foi um continuum, e que há uma 
relação entre o meio ambiente e o nível de evolução tecnológica, pois há 
meios ambientes restritivos, nos quais o uso de tecnologias mais avançadas, 
não adaptadas, cria problemas. Como exemplos podem ser citados vários 
projetos de desenvolvimento de agricultura intensiva, levados a cabo por 
países europeus em regiões da Af rica durante a época colonial que foram, 
não somente, um completo fracasso, mas resultaram na transformação de 
áreas inteiras em bad-lands, inteiramente improdutivas, ao passo que a agri
cultura extensiva tradicional tinha pouca rentabilidade, mas não alterava o 
meio ambiente, garantindo uma sobrevivência, sem crescimento demográfi
co explosivo, do grupo (Allan 1965; Jones 1959; Jurion e Henry 1951, 1969). 

O trabalho de Testart ( 1982) é uma demonstração desse desenvolvi
mento contínuo das tecnologias de subsistência. Ele estuda a questão da 
sedentarização e sua ligação com a revolução neolítica, e tudo o que, an
tigamente, a caracterizava: agricultura, criação, cerâmica. Analisando grupos 
de caçadores-coletores atuais e fornecendo exemplos pré-históricos, ele 
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demonstra que muitos deles puderam ser sedentários graças à criação de 
técnicas de estocagem, o que permitia o armazenamento de alimentos, que 
sobejavan1 durante certas épocas do ano, para as estações pouco propícias. 

Por isso pensamos que hoje a posição mais adequada na pesquisa , 
em antropologia pré-histórica é procurar identificar o tecno-complexo, 
situá-lo cronologicamente, e considerá-lo dentro do eco-sistema da época, 
na região de estudo. Não é útil definir níveis tecnológicos rigidamente se
parados e de valor universal. Um comportamento útil e inteligente nas 
terras ricas de regiões temperadas pode ser ineficaz e imbecil nos solos po
bres de regiões semi-áridas. A definição dos níveis tecnológicos é impor
tante e extremamente operacional, se for feita para uma área cultural dada, 
considerando-se evidentemente, as diferentes épocas e a evolução climática. 
É significativo, por exemplo, verificar que na área arqueológica de São Rai-. 
mundo Nonato, temos desde 32.000 até 7 .000-6.000 anos uma evolução 
lenta e contínua nas técnicas de lascamento e de pintura e que, por volta 
de 6.000-5.000, a indústria lítica tem características de uma pobreza técni-
ca que a torna semelhante à indústria situada entre 32.000-25.000 anos; o 
mesmo processo de involução ocorre com a arte rupestre. Isto é uma de
monstração evidente de que não há um progresso tecnológico cronologi
camente linear e de distribuição universal . e inútil tentarmos comparar o 
que ocorreu em Machu Pichu com os eventos que marcaram a vida do ho
mem nos sambaquis da costa do Brasil, e estabelecer que o nível tecnológico 
de um era mais avançado do que o do outro, pois isto não quer dizer que 
os dois não representassem o grau de adaptação ideal para a espécie, nas 
condições de meio ambiente em que vivian1. 

É necessário considerar também, além dessa relação tecnologia-meio, 
o fato de que há uma outra característica específica da espécie Homo sa
piens sapiens anatomicamente moderno que é a procura desenfreada de 
estocar, acumular bens materiais ou poder . E não sabemos a partir de que 
momento esta variável de comportamento apareceu no processo de especia
ção, e se a procura de acúmulo de poder precedeu ou antecedeu a de acú
mulo de bens. Em todo caso, a partir de um certo momento, isto aconteceu 
e desde então para poder definir com justeza o nível de tecnologia é neces
sário também tentar identificar em que medida a população estudada esta
va já evoluída no sentido de desenvolver o acúmulo de bens ou poder, isto 
é, se ela estava ou não motivada para buscar o avanço tecnológico que lhe 
permitiria uma maior aquisição de bens ou de conhecimentos que lhe, trariam 
o poder. Esta especiação, juntamente com as potencialidades do meio, po
de ser a origem da procura de novas tecnologias . A observação de que 
povos caçadores-coletores atuais não utilizam integralmente e totalmente 
todos os recursos do eco-sistema pode ser uma demonstração de que nem 
todos os grupos, ao mesmo tempo, evoluiram igualmente nesse sentido. 
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Por exemplo, na literatura etnográfica, há listas de espécies comestíveis e 
listas daquelas que são realmente utilizadas pela etnia em questão, e há 
uma disparidade de números. Há uma preservação de recursos, mas não 
conhecemos nenhum trabalho que trate, a fundo, das razões dessa atitude. 
Pode ser que o grupo ainda não tenha adquirido mais essa especificidade 
humana, mas pode também ser que ele pratique outro meio de entesoura
mento, face às fracas possibilidades de seu meio ambiente. 

Para nossos próprios fins, procuramos definir, (através do estabeleci
mento de fases culturais, os graus de avanço tecnológico das sucessivas 
populações que ocuparam a área de São Raimundo Nonato, desde o apa
recimento do Homem até a época colonial. Estas fases são reunidas em 
tradições, as quais são definidas considerando-se o eco-sistema tipo, a 
situação topográfica do habitat, o padrão de utilização do espaço, técnicas 
d.e subsistência, organização social e sistemas de comunicação. 

A outra variável importante que temos que delimitar e definir é o 
grau de complexidade social. Na literatura especializada encontramos, sub
jacente, a idéia, nu~ça expressa em termos de uma definição precisa, que 
a complexidade social é resultado de uma maior demografia, de maior dis
ponibilidade de recursos) bem distribuídos durante todo ano, e ela se evi
dencia pelo aparecimento de uma diversificação e estratificação social, da 
divisão do trabalho com o aparecimento de classes sociais. Por estas 
razões são consideradas como complexas, na arqueologia americana, as 
grandes culturas do México e do Peru, e algurnas culturas como as de 
l\·farajó ou Santarém, com uma cerâmica espetacular e que mostravam, 
pelos tipos de sepultamento, diferenças de status . As sociedades pré-histó
ricas de caçadores-coletores americanos são definitivamente relegadas à 
classe de sociedades simples igualitárias. 

~ esta posição que questionamos, com base nos dados obtidos em São 
Raimundo Nonato. Os primeiros grupos humanos devem ter chegado à re
gião por volta de 35.000-32.000 anos atrás, e esses grupos a colonizaram in
tegralmente, o que implica uma adaptação ao eco-sistema da região. Esse es
forço é bem mais considerável, se considerarmos que ao longo de sua instala
ção ele viveu várias mudanças climáticas, com a conseqüente alteração das 
comunidades biológicas regionais. Não devemos esquecer que a situação 
climática atual e a situação atual do nível do mar é algo extremamente re.
cente, situando-se entre 4.000 e 3.000 anos. O êxito dessa colonização pode 
ser verificado pela evolução do tecno-complexo, pelo aumento demográfico 
atestado pelo aumento do número de sítios conforme se avança no tempo. 
Isso reflete também uma potencialidade relativnmente importante dos eco
sistemas regionais; aliás, um tema de reflexão que interessa especial111ente 
nossa equipe é o estudo comparativo entre as potencialidades dos eco-siste-
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mas de florestas tropicais e as dos eco-sistemas do sertão de São Raimundo 
Nonato. 

A partir de ttm certo momento, o avanço técnico da arte é também 
mensurável. A arte rupestre do Piauí, por volta dos 12.000 e até os 7.000 
anos, é narrativa e mostra uma variabilidade imensa de temas, mas dentro 
de uma estrutura formal monolítica que perdura no tempo e ocupa novos 
espaços. Esta arte reflete uma estrutura social complexa, na qual já exis
tiam sistemas de dominação (Pessis, Ms .) claramente manifestos nas repre
sentações rupestres . Pela análise das figuras é possível demonstrar que as 
técnicas corporais utilizadas na apresentação de mitos e ritos são extrema
mente sofisticadas, o que nos autoriza a considerar que esses grupos eram 
socialmente complexos . Podemos aqui apoiar-nos na afirmação de Mauss 
( 1985) de que é um erro considerar que só há técnica quando há instru
mento. No caso de São Raimundo Nona to, tivemos a sorte de dispor de um 
imenso corpus de arte rupestre que pôde ser associado a um complexo ar
queológico, e datado. Este exemplo nos autoriza a le,vantar a hipótese de 
que o nível de complexidade social n~o pode ser unicamente considerado 
com base na análise do tecno-complexo, e que os povos, caçadores-coleto
res do Brasil pré-histórico não eram, obrigatoriamente, organizados em so
ciedades simples e igualitárias . 

A capacidade de expansão demográfica e de avanço territorial são 
também duas variáveis importantes que demonstram que a Tradição Nor
deste, cujo epicentro de origem parece ser a área de São Raimundo Nonato, 
constituJa uma sociedade comple~a, bem armada tecnologicamente para 
adaptar-se, com sucesso, a novos nichos ecológicos . 

Sua longa duração é uma prova de que viviam em equilíbrio com o 
meio, e eram capazes de resistir a todos os tipos de agressão. Ora, um dos 
temas mais interessantes de pesquisa que densevolvemos na área é justa
mente porque e como essa Tradição milenar, representativa de umá socie
dade bem estabelecida e equilibrada foi, subitamente, substituída por uma 
o~tra, cujo avanço tecnológico e artístico era bem menos importante. Ignà~ 
ramos ainda esse porquê e esse como, mas sabemos que isso significa que, 
apesar de sua aparente indigência tecnológica e artística a Tradição Agreste 
devia ser portadora de uma tecnologia qualquer, talvez de guerra, que lhe 
possibilitou ocupar o território da Tradição Nordeste. Infelizmente, os 
povos Agreste não tinham uma tecnologia avançada de comunicação, e sua 
arte é pobre e pouco narrativa . Assim, não podemos saber se associaram 
uma forte ideologia a essa tecnologia que lhes abriu as portas da região de 
São Raimundo Nonato. 

Pensamos ter explicado, com estes exemplos, as regras que estão diri
gindo nosso trabalho de reconstituição da ocupação humana e sua interação 
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com o meio na área em questão. Pesquisas, dedicadas aos povos agriculto
res-ceramistas, estão sendo desenvolvidas por ·óutros colegas, seguindo esta 
mesma .linha de reflexão, e pensamos que os resultados serão importantes 
e trarão dados novos para a arqueologia brasileira. Por este motivo, não 
trataremos aqui da questão do problema da co-existência, em uma mesma 
região, de povos caçadores-coletores e agricultores-ceramistas. Poderemos, 
uma vez terminadas as análises dos dados de que dispomos para esses dois 
grupos, verificar se houve ou não uma predominância daqueles que, tec
nologicamente., . eram os mais ~vançados. Aparentemente a conformação 
geográfica da ·região, seu sistema hidrográfico, o-s tipos de eco-sistemas são 
mais favoráveis à economia de tipo caçador-coletor. Mas ao mesmo tempo, 
o cultivo, já na pré-história, de milho e feijão, vegetais fornecedores de 
proteínas, ao contrário da mandioca que é somente uma fonte. de calorias, 
demonstra a existência de solos capazes de oferecer os nutrientes essenciais 
para plantas ip.ais exigentes, o que é uma condição essencial para o desen
volvimento das sociedades agrícolas . 

Um tal tipo de estudo só é possível com a colaboração de uma grande 
equipe constituída por especialistas provenientes de vários horizontes e 
capazes de fornecer a resposta certa à pergunta cert~. 
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