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Este trabalho apresenta parte das pesquisas desenvolvidas pelo Projeto “Análises e Perspectivas Geoambientais 

da Arqueologia e seus Reflexos na Cultura Humana do Vale do Taquari/RS”, realizado pelo Setor de Arqueologia 

do Centro Universitário UNIVATES e vinculado ao Museu de Ciências Naturais e ao Programa de Pós-

Graduação em Ambiente e Desenvolvimento. As pesquisas realizadas visam compreender os processos de 

ocupação por grupos humanos pretéritos no Vale do rio Taquari, Rio Grande do Sul, baseadas nos estudos de 

áreas arqueológicas e na relação entre a arqueologia, geografia, geologia, geomorfologia e história. Como parte 

do Projeto, este estudo pretende analisar a dinâmica das sucessivas ocupações e contatos entre os grupos 

indígenas Guarani, habitantes de grande parte do local analisado, e grupos relacionados aos Kaingang, habitantes 

da parte alta do Vale do rio Taquari. Durante as prospecções arqueológicas e estudos de laboratório são 

identificados assentamentos no Vale do Rio Taquari com características da Tradição arqueológica Tupiguarani e 

também vestígios de possíveis grupos caçadores e coletores. Apenas na porção alta do Vale, precisamente no 

município de Ilópolis, têm-se dados arqueológicos que atestam a presença de grupos relacionados aos Kaingang, 

através das estruturas subterrâneas. Sendo assim, emerge o problema: teriam os  grupos entrado em contato nas 

áreas da bacia do rio Taquari-Antas? Teriam os grupos relacionados aos Kaingang habitado durante algum tempo 

as terras baixas do Vale? Se isto ocorreu, por quais motivos não transparece na cultura material? Como base 

teórica, se utilizará de Barth (1998), Brandão (1986), Clastres (1981, 2003), Soares (1997), Fiegenbaum (2009), 

Kreutz (2008), Milder (2005), Beber (2005) e Dias (2005). Para chegar a tais respostas, se utilizará uma 

abordagem etno-histórica (CALEFFI, 1996; OLIVEIRA, 2009) efetuando uma pesquisa documental em 

arquivos históricos relacionados aos vestígios materiais retirados de sítios arqueológicos pesquisados pelo 

Projeto, e a análise geral das pesquisas arqueológicas já desenvolvidas sobre região.  

 

 


