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PREFAclO
A publica<;:ao da presente obra reveste-se de inumeros significados para 0 Iphan,
em especial para Minas Gerais, alem da contribui<;:ao que sem duvida trara para os que
se debru<;:am sobre 0 estudo da ceramica Tupiguarani.
primeiro e forte significado, remete ao simples fato da Superintendencia
Regional voltar a apoiar firmemente a publica<;:ao de obras de referencia como uma polltica
institucional,
seguindo 0 exemplo dado pela presidencia do Iphan, que reavivou tal
pratica com a utiliza<;:ao de recursos da propria institui<;:ao ou atraves do Programa Monumenta.
Como servidor do Instituto, ja ha muitos anos, acompanhei
com preocupa<;:ao,
compartilhada
com muitos que se dedicam
preserva<;:ao do patrimonio
cultural brasileiro, 0 perlodo que 0 Iphan mergulhado em uma absurda carencia de recursos nao
pode exercer este importante papel de fomentar 0 debate tecnico. Papel que exerceu
com reconhecida
competencia
desde sua cria<;:ao. Imp6e-se, portanto, 0 registro de
merito para a atual equipe do Ministerio da Cultura, pelo solido apoio financeiro aos
projetos da institui<;:ao e pela visao gerencial avan<;:ada, condicionantes
basicas para
atua<;:6es como estas, que destacam-se pelo criterio de valor tecnico, na melhor pratica
republicana.
Outro fato simbolico e que pela primeira vez estamos, atraves da Superintendencia de Minas Gerais, publicando
obra voltada exclusivamente
para a arqueologia.
Ha
muito contamos com 0 inestimavel apoio dos poucos e dedicados colegas arqueologos,
dispersos pelo territorio
nacional, no acompanhamento
das a<;:6es em nosso estado,
que comprovadamente
possui significativa
importancia
para 0 estudo arqueologico
no
Brasil. A enorme demand a determinava, ha muito, a necessidade de cria<;:ao de um setor
especifico na unidade de Minas. 0 embriao de uma area de arqueologia na Superintendencia em Minas Gerais come<;:a a partir do esfor<;:o para fortalecimento
da arqueologia
no Iphan, com a realiza<;:ao de concurso publico que resultou na vinda do tecnico Ale~
xandre Delforge. Na sua atua<;:ao criteriosa e compartilhada
com a comunidade
cientifica, come<;:a a estabelecer uma a<;:aolocal do Iphan cujo primeiro produto palpavel e a
presente parceria para publica<;:ao deste livro.
A presen<;:a, neste volume da coletanea, do capitulo voltado para a ceramica Tupiguarani na Argentina, desenvolvido
por arqueologo daquele pais, entre outros artigos
que virao nos proximos livros, apontam para 0 fortalecimento
da colabora<;:3D das co-
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munidades cientificas na America do Sui que atraves de pequenas iniciativas como esta vem se consolidando.
Esta e uma diretriz que tambem vem
sendo perseguida, tanto pelo Iphan, como pelo conjunto do Ministerio da
Cultura, de fundamental
importancia tanto para 0 desenvolvimento
futuro
de nosso continente como para 0 entendimento
de nosso passado comum.
Como profissional da area tecnica da institui<;ao que se encontra no
desempenho de atividades de chefia, envolvido nos aridos afazeres da administra<;ao publica federal, momentos como este, em que se pode contribuir para que a<;6es de relevancia, como a presente, possam concretizar-se,
SaGum privilegio e um prazer.
Nao poderia deixar de agradecer oapoio da Gerencia de Patrimonio
Arqueol6gico
e Natural do Departamento
de Patrimonio Material e Fiscaliza<;ao do Iphan, na pessoa do incansavel colega Rogerio Jose Dias, ao
pessoal desta Superintendencia
que se empenhou para viabilizar 0 projeto
e de parabenizar, pelo consistente conteudo, a todos os autores e aos idealizadores da obra, Professores Andre Prous e Tania Andrade Lima.

Superintendente

Leonardo
Barreto de Oliveira
do Iphan em Minas Gerais

APRESENT Ac;AO
Esta obra coletiva nasceu quase de um acaso. Em 1998, estava
terminando um longo cicio de pesquisas de campo no Vale do Rio Perua\=u.
Depois de trabalhar
muitos anos preferencialmente
sitios em abrigos,
mergulhado nos vestrgios deixados pelas popula\=oes mais antigas do Brasil
central, analisando tecnologia litica e arte rupestre, senti 0 desejo de iniciar
o estudo de novos grupos, abordar um passado menDs remoto, enfim,
descobrir outros horizontes. Estava na hora de apresentar novos projetos
de pesquisa a agencias de fomento, quer ao CNPq, no Brasil, quer ao
Ministere des Affaires Etrangeres, na Fran\=a e, desta forma, abrir uma nova
frente em minha vida profissional.
Foi neste momenta que Alenice Baeta,
minha colaboradora
de longa data, encarregou-se do salvamento da area
a ser inundada pela usina hidroeletrica
de Aimores, no baixo Vale do Rio
Doce. As primeiras prospec\=oes localizaram
quase exclusivamente
sitios
tupiguarani.
A. Baeta propos entao uma parceria entre sua equipe e 0 Setor de
Arqueologia
da UFMG. Desta forma, enquanto ela se responsabilizaria
particularmente
pelas areas que seriam inundadas, os pesquisadores da
UFMG poderiam estudar os sitios da mesma regiao que nao se encontravam
diretamente
amea\=ados. Um intercambio
permanente
de informa\=oes,
de pessoas nas escava\=oes e de pesquisadores
em laborat6rio
tornaria
possivel um estudo regional integrado, cujos resultados poderiam ser mais
abrangentes que os de um "salvamento"
da zona amea\=ada.
Desta proposta nasceu a ideia de elaborar um projeto (submetido ao
CNPq e ao Ministerio des Affaires Etrangeres) para estudar os Tupiguarani
no estado de Minas Gerais, onde esta cultura pre-hist6rica tinha sido quase
que completamente
deixada de lado nas pesquisas depois das pesquisas
pioneiras do lAB no inicio dos anos 1970 (a parte alguns trabalhos rapidos,
como os de L. Kneip, interrompidos
pelo falecimentos desta pesquisadora).
Ao mesmo tempo, a equipe de arqueologia da UFJF iniciava pesquisas em
sitios desta tradi\=ao na regiao de Juiz de Fora, 0 que nos levou a preyer uma
colabora\=ao entre nossas duas Institui\=oes.

o primeiro trabalho de campo da equipe da UFMG foi realizado no
municipio de Concei<;ao dos Ouros, em dezembro de 2001, a convite da
Prefeitura Municipal,
atraves de Paulo Araujo de Almeida. Ao analisar 0
material de um enterramento ja escavado anteriormente
nesta cidade por F.
Lopes de Paula (IEPHA - MG), tivemos a surpresa de observar desenhos - de
uma complexidade
e de uma qualidade absolutamente
inesperadas - que
decoravam uma das vasilha da estrutura funeraria. Passamos muito tempo
tentando copiar os grafismos e fiquei persuadido
de que, encontrandose, entre os habitantes desta regiao isolada do epicentro tupiguarani,
uma
pintora de tamanha capacidade,
deveria haver muitas outras no resto do
pais. Voltaram
minha memoria as palavras de Jean de Lery, louvando no
seculo XVI as desenhistas tupinamba e decidi empenhar-me em resgatar este
tesouro de cuja existencia nao podia duvidar.
Pouco depois, tendo sido convidado
por Tania Andrade Lima para
compor uma banca no Museu Nacional, conversei com esta pesquisadora
a respeito do meu projeto. Com sua gene rosa colabora<;ao, pude aproveitar
os intervalos entre as sess6es da banca para analisar algumas das vasilhas
entao em exposi<;ao. Minhas suposi<;6es revelaram-se certas: ao se dedicar
preferencialmente
a estudar os fragmentos provenientes de escava<;6es, os
arqueologos tinham deixado em segundo plano a riqueza de composi<;ao dos
desenhos tupiguarani.
Nao que os pesquisadores gauchos (particularmente
P. I. Schmitz, F. La Salvia e j. j. Brochado) nao tivessem ja observado os
desenhos presentes nos numerosos cambuchi
do Brasil meridional,
mas
aqueles do litoral carioca que eu estava decifrando
apresentavam
uma
complexidade e uma qualidade bem superior. Mais tarde, soube que M. C.
Scamattachia tambem tinha-se interessado em analisar estes grafismos, mas
sua tentativa nao tinha ido adiante.
Nao me parecia haver sentido em estudar a pintura independentemente
dos outros vestrgios; eu nao tinha, porem, competencia
e muito menos
recursos para estudar a cultura tupiguarani
em todos seus aspectos e em
toda sua extensao geografica. Desta forma, um projeto come<;ou a tomar
forma durante minhas conversas com a Dra. Andrade Lima: porque nao
tentar congregar todos os estudiosos da cultura tupiguarani
e elaborar
conjuntamente
uma obra que permitisse a um mesmo tempo
fazer um

a

balanc;o dos conhecimentos
atuais e abrir novas perspectivas?
No mes de junho seguinte, aproveitando 0 convite feito pelo Prof. Alexandre
Felizola Diniz para ministrar um curso em Aracaju, estudei as ceramicas e os
fragmentos pintados de varias colec;oes nordestinas
de Sergipe, do Rio Grande
do Norte e da Bahia. 0 interesse e a boa vontade dos responsaveis pelos acervos,
assim como a certeza de que eu nao conseguiria levantar todas as colec;oes do
pais levaram-me a pensar na elabora<;:ao de um catalogo coletivo das vasilhas
pintadas - e, na medida do posslvel, dos fragmentos mais caracterlsticos
- com
a participac;ao dos curadores das colec;oes ou de pessoas designadas por eles. As
minhas viagens (ao MARSUL - RS, em dezembro de 2002 e ao Rio de Janeiro, onde
pude ter acesso irrestrito as colec;oes do lAB, do Museu Nacional - inclusive ao
material inedito escavado por A. Buarque - e da minha colaboradora
L. Panachuk
(que visitou varias colec;oes do estado de Santa Catarina) permitiram amadurecer
os procedimentos e elaborar um roteiro descritivo. 1. Andrade Lima proporcionou
o levantamento da cole<;:ao tupiguarani
e a realizac;ao por F. e W. Crancio de
decalques das pec;as pintadas do Museu Nacional. A colaborac;ao decisiva de
todos os que contatamos evidenciou a possibilidade de se levar adiante um projeto
coletivo, atraves do qual pensamos homenagear 0 grande especialista da cultura
tupiguarani:
Jose Proenza Brochado.
Tendo aceito T. Andrade Lima meu convite para uma colaborac;ao que
levaria a co-edic;ao de um livro sobre os ceramistas Tupiguarani, formalizamos
a proposta de uma publicac;ao conjunta,
convidando
um grande numero de
pesquisadores - inicialmente brasileiros e, mais tarde, uruguaios e argentinos. Uns
foram encarregados de apresentar uma slntese regional da ceramica tupiguarani;
outros, de tratar tao somente aspectos espedficos desta cu Itu ra, enquanto outros,
ainda, foram encarregados de preparar um catalogo do material sob sua guarda
ou facilmente acesslvel.
No XII Congresso da Sociedade de Arqueologia
Brasileira, realizado em
Sao Paulo em setembro de 2003, coordenamos
ambos um simp6sio, durante
o qual um grande numero de comunica<;:oes sobre a ceramica tupiguarani
foi
apresentado pelos nossos primeiros colaboradores;
outros colegas ofereceram sua
pr6pria participac;ao, reforc;ando 0 grupo original. Desta forma, apesar de alguns
sub-projetos
iniciais nao terem sido realizados,
outros foram acrescentados,
levando ao resultado que ora apresentamos ao publico.

Alem da satisfa<;ao de ter contribuido para expandir os conhecimentos
sobre os possiveis ancestrais di retos dos indigenas que receberam os europeus
na orla da Terra Brasilis e de ter aberto novas sendas de investiga<;ao, temos
a felicidade de ter reencontrado
nossos colegas de longa data, desfrutado
da sua confian<;a e da sua generosidade;
de ter encontrado,
tambem,
arque610gos mais jovens que, esperamos, levarao adiante 0 trabalho que
iniciamos. Espero que estes tres volumes cuja abertura e feita por mim eo
fechamento T. Andrade Lima, possam mostrar a nova leva de pesquisadores
que e possivel e frutifero trabalhar em conjunto, apesar das distancias sejam elas geograficas, de orienta<;ao te6rica ou de gera<;ao.
A todas e a todos, meus mais sinceros agradecimentos.

Homenagem a urn mestre, vida e obra
as editores dedicam esta obra a Jose Proenza Justiniano Brochado,
inestimavel contribui<;ao ao estudo dos ceramistas Tupiguarani.

pela sua

R£CIPIE TES CERAMICOS DE GRUIPOS TUPI,
Marcos Albuquerque1
Coord. do Lab. de Arqueologia da UFPE
Pesquisador do CNPq

Depois de atravessarem dois terr;osda cidade e seguir por uma estrada que subia e descia
o terreno ondulado que outrora fora coberto de matal 0 professor de Arqueologia acompanhado
de tres estagiarios finalmente chega a um pequeno sftio na periferia da cidade. 0 que os
trouxera ali foi a curiosidade do proprietario do sftio que soubera que ao se cavar 0 solo para
implantar as estacas de uma cerca os trabalhadores haviam se deparado com 0 inusitado;
o instrumento batera em um material mais solidol mas que cedera as investidas da enxada.
Haviam encontrado um grande pote de barrol que se espatifara. No primeiro momentol a
grande esperanr;al seria uma botija? Desanimo! Apenas terra escura e um outro potezinhol
tambem sem Inadall e que forajogado longel quebrando-se. IIParece que havia tambem alguns
fragmentos de OSSOSImas nada importantel nada que valesse a pena. IITravava-se de mais uma
lurnal tupiguaranil encontrada e destitufda de seu contexto.
Temos af uma situar;ao por demais repetida em todo 0 Brasill e possivelmente mais alem.
Serve como exemplo para se assinalar que esta tem sido 0 modo mais comum como foram
conhecidas as formas inteiras ou reconstitufveis dos recipientes ceramicos: achados fortuitos.
Como caracterizar, como apresentar uma sfntese dos recipientes desta ceramica, que aos olhos treinados pode
ser reconhecida
distancia?
Pela decorac;ao, embora muitos recipientes nao mostrem decorac;ao? Pela forma? Pela
tecnologia usada no fabrico?
Muito provavelmente
seja a forma 0 primeiro elemento que chama a atenc;ao, seguindo-se de imediato a
decorac;ao, a tecnica que se espelha atraves da textura, da colorac;ao. Seria 0 conjunto de tais caracterfsticas que
levariam a se identificar aquela ceramica.
Mas 0 fundamental seria caracterizar-se quem as fabricou, quem as usou,
como as usou.
Qualquer que seja a tendencia te6rica ou metodol6gica do pesquisador em arqueologia, a identificac;ao dos
artefatos tem sido 0 ponto de partida buscado. Identificac;ao que passa, da func;ao, ao uso da distribuic;ao.
Muitos dos aspectos te6ricos que tratam de uma correlac;ao entre a forma e a func;ao nesta ceramica, foram
tratados por diferentes autores e sistematizados por Brochado,2 Scatamachia3 e outros.

a

a

1 0 presente estudo foi posslvel grac;:asa colaborac;:ao de colegas que selecionaram e fotografaram 0 material em suas regioes de atuac;:ao:
Luiz Dutra Souza Neto, que selecionou e fotografou pec;:asdo Museu Camara Cascudo, no Rio Grande do Norte; Deusdedit Leite Filho, que
selecionou, descreveu e fotografou pec;:asdo Maranhao; Francisco Veloso, arquiteto da 4a SR IPHAN, que selecionou e fotografou pec;:asdo
Ceara; e Claudia Alves que selecionou pec;:asdo NEA. 0 Prof.Vicente Alves, conhecedor da Hist6ria do Araripe, foi 0 responsavel pelo apoio
loglstico de nossa equipe e colaborador incansavel na localizac;:ao dos sltios na Regiao. A todos agradec;:opela inestimavel colaborac;:ao.

2

BROCHADO, Jose Proenza. Alimentac,:ao na Floresta Tropical.
Porto Alegre, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas,Universidade
Federal do Rio Grande do Sui, 197, 103p.,il.
3 SCATAMACCHIA, Maria Cristina Mineiro.Tentativa de caracterizac,:ao da Tradic,:aoTupiguarani. Sao Paulo, Dissertac,:aoapresentada ao Curso
de Mestrado Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letra e Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo, 1981,301 p, il.
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Do mesmo modo que a avaliac;ao inicial de sua distribuic;ao, da ocorrencia ate entao conhecida daquela ceramica
levou a correlaciona-Ia
inicialmente
com 0 que Steward4 caracterizou como 'cultivadores de floresta tropical'.
Amplamente dispersa no Sui, Sudeste e Nordeste do Brasil, foi ainda identificada no Norte e mais recentemente
no Centro-Oeste do Pais.
No Nordeste, onde ecossistemas extremos (sob 0 controle da umidade) coexistem com fronteiras muito proximas,
a dispersao Tupiguarani, com complexas aldeias localizadas
em meio ao semi-arido, levou Albuquerque
e Lucena5 a
questionarem a estrita associac;ao com 0 modelo dos 'cultivadores
de floresta tropical'.
A convergencia de algumas caracteristicas mais frequentes em determinadas regioes conduziu Scatamacchia6 a
propor uma subdivisao daquela tradic;ao cultural Tupiguarani, em Guarani, mais ao sui, e Tupinamba, mais a norte.
Embora os sitios arqueologicos
com presenc;a de ceramica conhecida
inicialmente
como Tupiguarani sejam
referidos ha mais de 40 anos, em varios pontos 0 Nordeste, certamente ainda nao foi possivel construir-se uma sintese
regional relacionada
aquelas ocupac;oes.
Algumas tentativas tem abordado a questao por vieses que privilegiam
enfoques ou aspectos espedficos,
constituindo-se
nos alicerces da construc;ao do conhecimento
acerca daqueles
grupos que certamente chegaram a contactar com os colonizadores
europeus.
Por outro lado, a tarefa de elaborar uma sintese abrangendo 0 conjunto das formas dos recipientes Tupiguarani
que ocorrem no Nordeste, a nosso ver, vai bem mais alem do que um trabalho de compilac;ao, de mapear a distribuic;ao
geografica da ocorrencia de formas ou comentar cad a uma delas e suas variac;oes.
0 estado atual dos estudos ja
desenvolvidos
acerca da ceramica tupiguarani exige uma abordagem mais detalhada, que leve em considerac;ao nao
apenas questoes de distribuic;ao geografica mas sobretudo de distribuic;ao espac;o/temporal.
Esta observac;ao, que a
primeira vista pode parecer desprovida de maior importancia,
ate porque e uma abordagem inerente a Arqueologia,
no caso espedfico
dos sitios da tradic;ao Tupiguarani se reveste de uma certa peculiaridade.
0 posicionamento
proto-historico
da tradic;ao, e certamente historico de alguns de seus sitios, impoe a necessidade de um refinamento
cronologico
que permita discernir entre a tradic;ao nativa em si e as resultantes da aculturac;ao decorrente do contato.
Por outro lado, a propria distribuic;ao espacial dos sitios pode, nos casos dos assentamentos do periodo historico, ser
fruto do contato intercultural com os colonizadores.
Os padres missionarios nao apenas interferiam no que concerne
a escolha do local para as aldeias, como frequentemente
promoviam a junc;ao de mais de um grupo em um mesmo
local. Tais 'aldeias', constituidas
por diferentes grupos tribais, sob a orientac;ao de padres, nem sempre apresentavam
uma organizac;ao espacial fundamentalmente
distinta de aldeias nativas.
Mantinham-se
os materiais e as tecnicas de
construc;ao, assim, no contexto arqueologico
bem poderiam ser identificadas como aldeias nativas.
A identificac;ao arqueologica,
seja de um grupo, seja de uma tradic;ao cultural se faz, em primeira instancia,
at raves da identificac;ao de seus sitios, dos elementos materiais produzidos ou uti Iizados.
No Nordeste do Brasil a presenc;a de ceramica tupiguarani tem sido identificada em assentamentos localizados em
distintos ecossistemas. Embora se tenha insistentemente buscado, nao foi possivel, ate 0 momento, reunir caracteristicas
peculiares que possam ser associadas a um determinado ecossistema definido.
Caracteristicas comuns que se restrinjam
a uma determinada
regiao fisiografica.
Na regiao, os sitios arqueologicos
que apresentam este tipo de ceramica se
4 LOWIE, Robert H .. The Tropical Forest; An introduction. Handbooks of South American Indians, Julian H. Steward, ed., v. 3, p. 1-56. Smithsonian Institution, Bul. 143. Washington: Bureau of American Ethnology, 1948.
5 ALBUQUERQUE, Marcos; LUCENA, Veleda. Agricultura Tropical Pre-hist6rica (um sistema de floresta umida ou que integra 0 semi-arido?).
Revista Ciencia e Tr6pico. Recife, 19 (1): 7-33, 1990.
6 SCATAMACCHIA, Maria Cristina Mineiro. A tradi<;:ao policr6mica no leste da America do Sui evidenciada pela ocupa<;:ao Guarani e Tupinamba: fontes arqueol6gicas e etno-hist6ricas Tese de Doutoramento em Antropologia Social (arqueologial apresentado ao Departamento de
Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo, USP, SP,31 Op,1990.
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distribuem em areas que refletem distintos ecossistemas. Sao conhecidos sitios arqueologicos relacionados a:
a) Comunidades que viveram em regioes alagadic;as bem proximas ao mar, cercadas pelos manguezais, proximo
as restingas;
b) Comunidades que se assentaram (ainda que temporariamente)
entre as dunas litoraneas, moveis, desprovidas
de vegetac;ao arborea, ainda que pontilhadas a distancias por pequenas lagoas de agua doce;
c) Grupos que habitavam as matas litoraneas, muito proximas ao mar;
d) Grupos sediados nas matas umidas interioranas, distantes centenas de quilometros do mar;
e) Grupos que habitavam as matas secas;
f)
Grupos que habitavam terras semi-aridas do sertao;
g) Grupos que habitavam as ilhas do Sao Francisco;
h) Grupos que habitavam a vertente mais seca da Chapada do Araripe;
i)
E ainda os que habitavam as altas serras que se destacam da paisagem plana e rebaixada, onde domina 0
semi-arido.
Ali, a brusca mudanc;a de altitude traz consigo (ou preserva consigo) as densas matas. Sao os
brejos de altitude, que na realidade representam 'ilhas' de vegetac;ao florestal em meio a caatinga.
Tal diversidade de ambientes levou, como foi mencionado
anteriormente,
a questionamentos
relacionados a
associac;ao inicial da tradic;ao cultural Tupiguarani aos 'cultivadores de floresta tropical' descritos por Stweard7•
Um outro aspecto tambem considerado para entender-se tal amplitude de ambientes, foi a possivel relac;ao com a
pressao exercida pelos colonizadores (guerras, apresamentos) sobre os grupos que os teria compelido a deixar as matas
litoraneas, fugindo para 0 sertao.
E bem verdade que tais fatos estao relatados na documentac;ao historica. Mas, a
complexidade dos sitios arqueologicos identificados em areas que nao saD de 'floresta tropical' parece nao refletir uma
sociedade sob impacto, dizimada pelas guerras ou de uma populac;ao 'corrida' para fugir ao apresamento.
Ao contrario,
os sitios localizados no semi-arido refletem uma sociedade numerosa, complexa, com uma tralha abundante.
Um outro aspecto que tem sido considerado quanto a distribuic;ao, no Nordeste, dos sitios arqueologicos em que
se apresenta a ceramica Tupigu?rani, e a amplitude temporal daquelas ocorrencias.
A extensao territorial daquelas
ocupac;oes, a complexidade e elaborac;ao de sua ceramica, a pelo menDs aparente uniformidade de muitas de suas
caracteristicas, nao parecem poder se associar a um curto espac;o de tempo.
0 tamanho das aldeias, refletindo a
densidade demografica, tambem sinaliza no sentido de uma sociedade estabilizada em termos de sua economia.
Mas, uma seria questao se poe, em termos do resgate arqueologico: a par de casas punctuais, em que foram
localizados recipientes em profundidade, via de regra decorrentes de achados fortuitos, a grande maioria dos sitios
arqueologicos com ceramica tupiguarani e superficial.
Tal situac;ao traz repercussoes no se refere a estratigrafia, a identificac;ao da cronologia do material intra-sitio.
Ainda, grande parte dos sitios esta localizada em um posicionamento
topografico favoravel a erosao, 0 que
contribui para expor a superflcie os fragmentos ceramicos, para coloca-Ios em um contexto onde as chances de
mascaramento das datac;oes saD evidentes, tanto para as datac;oes com base no Cl4' quanta naquelas fundamentadas
pela fotoluminescencia.
Esta exposic;ao prejudica ainda mesmo as datac;oes por termoluminescencia,
uma vez
que a regiao, devido ao sistema global de circulac;ao atmosferica tende, na atualidade, a receber cargas radioativas
provenientes de eventos distantes.
Eventuais sepultamentos em 'urnas funerarias', que poderiam permitir datac;oes mais confiaveis, como foi referido,
em sua maioria, decorre de achados fortuitos, quase sempre nao relacionados com sitios de habitac;ao do grupo (ou
cujo relacionamento com sitios-habitac;ao nao e conhecido).

Assim, um grande problema que se tem enfrentado no estudo, na sistematizac;ao do tupiguarani e a questao da
datac;ao dos sltios. Problemas que decorrem de:
a) A falta de estratigrafia para uma datac;ao relativa das formas.
b) A intensa oxidac;ao da materia organica (para 0 C14.) associada a superficialidade
de grande parte dos
sltios relatados.
c) A pratica cultural (ate os dias atuais) das queimadas
para 0 cultivo que mascaram datac;oes por
termoluminescencia
e por C14•
d) Ausencia de restos humanos em muitas das 'urnas' relatadas, ou mesmo a perda de tais vestlgios face 0
carater fortu ita de grande parte dos achados.
A maior parte das datac;oes obtidas (um numero reduzido, considerando-se
a quantidade
de ocorrencias
registradas) situam-se entre 700 e 300 anos antes do presente, uma faixa em torno da proto-hist6ria.
A mais antiga
datac;ao obtida, muito distanciada da media das datac;oes da area, foi temporariamente
desconsiderada,
ate que outros
dados v nham a confirma-Ia ou nega-Ia definitivamente.
Do mesmo modo que as caracterlsticas
do assentamento
nao permitem estabelecer-se
padroes de aldeias
associados a ecossistemas, tampouco as datac;oes informam quanto a uma posslvel associac;ao entre tempo e espac;o
ocupado.
0 quadro abaixo exemplifica a questao.
Ambiente

Datavao

Variavao

Min

Media

Max.

do litoral) PE 94-Cm

2130

+/- 400

-580

-180

220

Mata umida «40km do litoral) PE 95-Cm

785

+/- 150

1015

1165

1315

Certamente antes do contato

Mata umida «40km

510

+/- 150

1290

1440

1590

Possivelmente antes, mas talvez pas-contato.

510

+/- 150

1290

1440

1590

Possivelmente antes, mas talvez pas-contato.

Mata umida «40km

do litoral) PE 93-Cm

Brejo de altitude PE 123-Pja
Mata umida litoranea (junto

a praia)

1516

PE 13-Lr

Vertente mais seca da Chapada do Araripe
(cerca de 700km do litoral) PE 137-Bga

AC (temporariamente

desconsiderada)

Contato inicial com portugueses

340

+/- 150

1460

1610

1760

Possivelmente antes, mas talvez pas-contato.

Mata umida «40km

do litoral) PE 86-Cm

225

+/- 150

1575

1725

1875

pas-contato.

Mata umida «40km

do litoral) PE 107-Cm

150

+/- 150

1650

1800

1950

pas-contato.

Por outro lado, em um sltio litoraneo do perlodo hist6rico, foi posslvel constatar 0 contato intercultural
abrangendo colonos europeus do seculo XVI (datado atraves do tipo de faianc;a encontrada) e nativos que se utilizavam
da chamada ceramica tupiguarani8•
Tem-se deste modo registrada a presenc;a no Nordeste dos portadores daquela
8 ALBUQUERQUE, Marcos. Subs(dios ao estudo arqueol6gico dos primeiros contatos entre os portugueses e os ind(genas da Tradi<;:aoTupiguarani no Nordeste do Brasil. CLIO, Revista do Curso de Mestrado em Hist6ria, Recife, (5): 105-116, 1982.
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tradi<;ao, durante 0 periodo inicial do contato com os colonizadores
europeus.
Grupo estabelecido no litoral antes
do contato.
Por quanto tempo mais teria a tradi<;ao se mantido, ou mesmo resistido ao contato.
No estudo das formas de
sitios deste periodo em diante, ha que se considerar a possibilidade de influencias culturais decorrentes do contato com
colonizadores.
Portugueses em sua maioria, mas ainda franceses e tambem holandeses.
A exce<;ao dos franceses que
parece, ate entao pouco teriam buscado interferir no sistema religioso, portugueses e holandeses atuaram fortemente
no sentido catequetico.
Aspecto que geraria uma ampla gama de altera<;6es no conjunto do sistema nativo. A a<;ao
religiosa que desde cedo permeou 0 contato interetnico, com seus rituais misticos, possivelmente exercia uma forte
atra<;ao entre os nativos.
Durante uma forte seca havida em 1583, muitos grupos nativos aproximaram-se,
'desceram'
ate a Vila de
Olinda. Passada a seca, a maioria dos nativos retornou as suas aldeias, outros, no entanto permaneceriam
entre os
colonizadores.
Havia entre eles um, Mitagaia, de grande nome entre os indios, que confiou um de seus filhos ao Padre
Reitor do Colegio dos Jesuitas, "que logo aprendeu a falar portugues, e ajudar a missa e a ler, escrever e contar"9.
as contatos interculturais promoveram, muitas vezes, a coopta<;ao de nativos ora com portugueses, ora com
holandeses; coopta<;ao que os conduzia a guerras entre grupos nativos, a participar das guerras dos brancos contra os
nativos e das guerras entre os brancos.
Na convivencia com os brancos, segundo os relatos, grandes aldeias conhecidas dos colonizadores que com eles
negociavam, participavam de guerras, atendiam a chamados para destruir outras aldeias. Muitos mesmo trabalhavam
em engenhos de a<;ucar, nas minas de salitre, nos currais de gado, e ainda promovendo a pesca, seja em rios, seja nos
'currais' nas praias rasas.
A iconografia relativa ao Nordeste, da primeira metade do seculo XVII, e rica em muitos detalhes que envolvem
a participa<;ao dos indigenas na sociedade colonial, tanto urbana quanta rural; nas atividades produtivas e na
participa<;ao belica.
A analise dos detalhes das iluminuras e particularmente
rico em mostrar as rela<;6es culturais
interetnicas.
_
A associa<;ao entre os poderes temporais e religiosos nao esta presente apenas na coloniza<;ao portuguesa.
A
associa<;ao entre religiosos e militares se mostra tambem nas miss6es que os holandeses calvinistas administravam,
e esta bem representada em uma das iluminuras da planta das capitanias da Paraiba e Rio Grande do Norte.
Embora os detalhes reproduzidos pelo autor permitam identificarem-se
etnias, sexo, status, tipos de armas e ate
mesmo tipos de vegetais como a bananeira, nao existe sequer uma representa<;ao espedfica da tralha domestica.
as
recipientes ceramicos nao estao ali representados e os volumes transportados pelas mulheres indigenas apresentam 0
aspecto comum como san representados os fardos em outras diferentes situa<;6es e por diferentes etnias.
Por outro
lado, 0 modo de transporte (sobre a cabe<;a), sem os suportes tran<;ados, difere das expectativas.
Tais suportes, san
frequentemente referidos nos relatos, e sua persistencia temporal chega aos dias atuais.
Esta iconografia apresentando
as mulheres acompanhando
seus familiares na guerra traz a luz um elemento
possivelmente fundamental
para a longa participa<;ao indigena no conflito entre os brancos (Iuso-brasileiros
e
holandeses).
Segundo a documenta<;ao hist6rica, na tradi<;ao dos nativos do litoral, cabia as mulheres 0 transporte
da tralha, dos suprimentos secos.
Embora coubesse aos homens provir de carne 0 grupo, com a ca<;a, nao
transportavam, como os soldados dos brancos, seus pr6prios suprimentos.
Oeste modo a estruturac;ao social se
mantinha, ao contrario da experiencia que se tentou na implantac;ao das oficinas de salitre.
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I1ustra.;ao 1 - Detalhe da ilusiva.;ao de Franz Post no mapa da Paraiba e Rio
Grande do Norte do conjunto cartognifico de George Marcgrave 1634. Inserto
na obra "Historia dos Feitos Recentes Praticados Durante 8 anos no Brasil",
Gaspar Barleus. Ed. Funda.;ao Cultural da Cidade de Recife 1980, reprodu.;ao
Facisimilar das gravuras que ilustram a 1a edi.;ao. 1647.

No inicio do seculo XVIII recomendava-se que "a oficina nao deve ser com
indios, porque a lembran<;a da ociosidade
com que todos vivem nas suas aldeias dos
fi Ihos, mu Ihereseparentesque nelasdeixaram
os incapacita para qualquer trabalho, nem
se acha meio para impedir com efickia
as
ausencias que ordinariamente
fazem das
minas, retirando-se tao ocultoS ... "lO.
Tambem os h<ibitos alimentares eram
um fator que se alegava dificultar 0 emprego
de mao e obra indigena nas minas do sertao:
" ... no distrito das minas em que nao se
logram as plantas de mandioca, produzem
com fertilidade
milho, feijao e ab6bora,
com estes mantimentos que era bom para os
negros nao pod em passar, nem acomodarse os indios que se criaram, e sustentaram
sempre com farinhas."ll.
Se 0 sertao das
minas de salitre nao se mostrava propicio
ao cultivo da mandioca para a farinha, tal
condi<;ao nao pode ser estendida a todo 0
semi-arido.
Do mesmo modo que nao se
pode atribuir uma incompatibilidade
entre
os Tupi e as condi<;6es de semi-aridez.
Uma
outra
iluminura
mostra
a
participa<;ao indigena no transporte fluvial
e maritimo
de cabotagem.
Suas canoas
a remo atendiam tanto
pesca quanta ao
transporte.
Tambemali
estao representados
os
'volumes'
transportados
sobre as cabe<;as
das mulheres.
E interessante ai nda se observar as
atividades em um engenho de a<;ucar, em
PernambucodoseculoXVII,
em uma iluminura
de um mapa holandes (liustra<;ao 3).

a

I1ustra.;ao 2 - Holandeses e indios no Rio Grande do Norte. Detalhe do Forte dos
Reis Magos pelos holandeses den om in ados de Yon Ceulen, no Rio Grande do
Norte. Desenho Franz Post. Inserto na obra Historia dos Feitos Recentemente
Praticados Durante Oito Anos no Brasil, de Gaspar Barleus. Ed. Fund. Cult.
Cidade do Recife. Recife 1980. Rep. Fac-similar das gravuras que i1ustram a 1a
edi.;ao de 1647.

10 Carta de Inacio de Morais Sarmento, Ouvidor
Geral, e Provedor da Fazenda Real,e do Salitre,
datada de 2 de outubro de 1702. AHU - PE Caixa 11
pag 75/78
11 Idem.

Ali bem se pode observar a divisao etnica do trabalho.
Divisao etnica, mas sobretudo relacionada as habilidades
associadas a experiencia cultural e tambem a seguran~a, no que concerne aos segredos do fabrico do a~ucar.
Estao retratadas atividades ligadas ao fabrico do a~ucar, com 0 'mestre de a~ucar', um bran co; os negros no
servi~o do preparo e cozimento do caldo e plantio da cana.
Acima, ve-se 0 plantio da mandioca, os raladores e a prensa, atividades nitidamente
exercidas por nativos do
Brasil. Observa-se ainda a ausencia de mulheres nesta representa~ao, ainda que as atividades de plantio entre os
indios da costa, tenham sempre sido referidas como atividades femininas.
Por outro lado, associado aos raladores,
observa-se um pote, provavelmente
uma vasilha ceramica, cuja forma sugere ser da tradi~ao tupiguarani.
Ainda
nesta iluminura
ha a representa~ao
de
recipientes, associados as atividades do fabrico do a~ucar.
Poderia se tratar de recipientes
ceramicos,
mas,
as propor~6es
do recipiente
deixam duvidas quanta a
compatibilidade
ergometrica para um elemento ceramico.
Entretanto, bem se pode observar 0 uso de um suporte,
provavelmente
um tran~ado que parte de um apoio na base
e sobe cingindo 0 recipiente.
As al~as, caso associadas a vasilha e nao ao tran~ado,
serviriam de guia para manter a posi~ao do tran~ado, e nao
de suporte em si.
peso que se pode inferir, transportado
em tais
recipientes
(0 caldo
para cozimento),
e a oscila~ao
produzida pelo caminhar certamente deixariam suas marcas
na ceramica, 0 que poderia vir a ser observado na analise
arqueol6gica.
Embora nao conhe~amos
na regiao formas inteiras
da ceramica Tupiguarani
que possam ser associadas ao
trabalho
nos engenhos de a~ucar, sabe-se do empenho
dos padres em redirecionar
0 conhecimento
tecnol6gico
nativo, no sentido de utilizar
aquela mao de obra nas
olarias.
Por outro lado, em meio aos fragmentos coletados
em sitio Tupiguarani,
um fragmento
chama a aten~ao
neste sentido. As caracteristicas
da pasta, do cozimento,
do tratamento
das superficies,
permitem
caracteriza-Io
como Tupiguarani.
A forma, reconstituida
hipoteticamente
(Ilustra~ao 5) com base em fragmentos de base e de bojo das
cercanias, pode nao representar a sua verdadeira forma, mas
nao diferiria de outras formas conhecidas atraves de tecnica
semelhante.
A forma reconstituida
mostra semelhan~as
com as formas representadas na iconografia.
Tambem as
lIustral;iio 3 - Detalhe de uma i1ustral;iio acerca das atividades
em urn engenho de apJcar. Do plantio de cana ao fabrico e
propor~6es saG comparaveis,
embora a capacidade difira.
transporte do al;ucar.
Outros usos, talvez. Vale salientar que no fragmento coletado
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nao foram identificadas marcas que pudessem ser associadas ao atrito continuo de um
suporte.
Por outro lado, ainda 0 contato intercultural conduziu varios nativos a Europa, as
cortes da Europa, as cidades, aos luxos das grandes festas em que eram apresentados.
Muitos nao voltaram, outros retornaram as suas aldeias para contar aos seus acerca do
poderio dos brancos.
A influencia
dos contatos se fazia sentir
entre os indios mesmo no modo de vestir pois,
"Quando Crist6vao de Gouveia chegou, 0 chefe
(indigena) Mitagaia visitou-o vestido de damasco,
com passamanes de oiro e sua espada na cinta."
Nisto seguiam na falta de senso alguns europeus
para com 0 uso de vestimentas tao desconfortaveis
sob 0 sol dos tr6picos.
Na Paralba os holandeses que haviam
conquistado
a simpatia dos nativos, " ... chegaram
Ilustra.;ao 4 - Por.;ao conhecida da
mesmo a levar da Paralba, um pequeno grupo de
pe.;a, a partir da qual se procedeu
I1ustra.;ao 5 - Reconstitui.;ao da fora reconstitui.;ao virtual.
indios brasileiros para a Holanda: Paraupaba, Andre
ma a partir do fragmento. A Iinha que
Francisco, Pedro Poty e outros rnais. A viagem com 0
cinge a pe.;a demarca 0 limite entre a
holandes Bondewing Hendrikszon, representou para
por.;ao conhecida Uunto a borda) e a
esses indigenas um verdadeiro pacta de honra.
parte hipotetizada.
No retorno ao Brasil, aqueles nativos que
haviam estado na Holanda, passaram a comandar
tropas de indigenas, ainda que sob a supervisao
de holandeses."12•
E foram tais tropas que encetaram em 16450 ataque a Cunhau, no
Rio Grande do Norte.
Ali a populac;ao luso brasileira, que correra a esconder-se na
igreja, foi impiedosamente
massacrada, mutilada.
Tais observac;6es tem por objetivo reforc;ar a intensa participac;ao de nativos no
conjunto da sociedade que se forjava nos dois primeiros seculos da colonizac;ao e a
I1ustra.;ao 6 - Detalhe de imagem
conseqUente
aculturac;ao.
anterior, focando a forma da
vasilia
Sabe-se, por outro lado que os nativos que estabeleceram os primeiros contatos .
com 0 colonizador
no litoral de Pernambuco
(Feitoria de Crist6vao Jaques - 1516)
faziam uso de ceramica, conhecida arqueologicamente
como da tradic;ao cultural Tupiguarani.
Ceramica que durante
algum tempo foi abundante no assentamento colonial, possivelmente
tendo servido de recipiente, de contentor de
alimentos usados nas trocas.
Embora nao se disponha de elementos que sugiram alterac;6es na forma da ceramica em
decorrencia deste contato, um elemento da decorac;ao poderia revelar a influencia do contato na produc;ao oleira.
12 Antonio Paraupaba, que acabava de voltar da Holanda, assegurou aos Supremos Conselheiros que 0 pensamento do Conselho dos XIX era
que "holandes algum os governasse, mas que viessem a escolher entre os seus um chefe"; 0 conselho com habilidade obteve que escolhessem
nao um chefe unico, mas tres regentes, um para cada capitania, para governa-Ios, os quais deliberariam com a assistencia do "commandeur"
Listry: Gen. Missive ao Conselho dos XIX, datada do Recife, 27 de junho de 1645. MELLO, Jose Antonio Gonsalves de. Tempo dos Flamengos: influencia da ocupa<;:ao holandesa na vida e na
cultura do Norte do Brasil, Recife, Cole<;:aoPernambucana, vol. XV, 2a. edi<;:ao,Secretaria de Educa<;:aoe Cultura de Pernambuco, 1978.
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E bem verdade que pode se tratar de mero paralelismo cultural, afinal se
trata de um conjunto simples de hemi circunferencias.
Mas, na verdade, tal
motivo nao se mostrou frequente em outros sitios da Regiao, como acontece
com grande parte dos motivos conhecidos.
Certamente, exceto por questoes ritualisticas, a decora<;ao se constitui
em um elemento dentro da tecnologia ceramista, dos que permitem mais
facilmente altera<;oes. Altera<;oes nas formas das vasilhas, requerem, muitas
vezes, um conjunto de ajustes na tecnica de fabrico, 0 que nao se da na
altera<;ao de motivos decorativos.
Mas
0
sincretismo
nao se deu apenas com
a
ado<;ao
de
padroes
decorativos
europeus
pela
ceramica nativa. Ceramicas
tecnologicamente
associadas
aos pad roes coloniais foram
decoradas
com
motivos
nitidamente
relacionados
ceramica tupiguarani.
Tem-se deste
modo
que a ceramica
chamada
Tupiguarani
apresenta
no
I1ustra~ao 7 - Acima, fragmentos de
Nordeste um posicionamento
ceramica Tupiguarani
com pintura
cronol6gico
proto-hist6rico
vermelha sobre engobe branco. AbaiI1ustra~ao 8 - Proveniencia:
aterro do Recife
e
hist6rico.
Entretanto, as
xo fragmento de faian~a grossa, porAntigo (Av. Alfredo Lisboa). Foto Maricelia
dificuldades
decorrentes
tuguesa, comum em sitios historicos
Milanes.
da falta de data<;oes parece
do ordeste, do seculo XVI em diante.
Foto Maricelia Milanes.
ter prejudicado
uma maior
enfase na aval ia<;aode tais relacionamentos culturais no sentido de sua influencia
sobre as formas e a decora<;ao daquela ceramica nos diferentes sitios.
No litoral do Nordeste a ocupa<;ao agricola das terras come<;ou muito cedo, ainda na primeira metade do seculo
inicial da coloniza<;ao.
0 desmatamento extensivo, 0 cultivo intensivo das terras, 0 uso, ana ap6s ano, seculo ap6s
seculo de arados e enxadas, no minima contribuiu para a quebra de recipientes, para a intensa fragmenta<;ao da
ceramica indigena.
Coincidentemente
ou nao, sitios litoraneos, nas restingas e em ilhas cercadas por manguezais,
onde praticamente nao se plantou cana, ali foram encontrados
fragmentos maiores, que permitem tentar-se a
reconstitui<;ao.
Em locais onde a ocupa<;ao colonial foi bem mais tardia, e cuja explora<;ao economica hist6rica conduziu a
baixos indices de densidade demografica,
explora<;ao mais pecuaria que agricola, ali tambem foram registrados
fragmentos de maior tamanho, ainda que em sitios superficiais.
No conjunto, tem-se que um numero relativamente reduzido de pe<;as inteiras foi ate 0 momenta resgatada.
Grande parte do material arqueol6gico resgatado corresponde a fragmentos de pe<;as.
A 'colagem' de fragmentos tem permitido algumas reconstitui<;oes, mas certamente a maior parte das formas
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conhecidas
foi
virtualmente
reconstituida. Certamente a associac;ao
das duas tecnicas torna confiavel a
reconstituic;ao e mais confortavel sua
utilizac;ao pelo pesquisador para efeitos
comparativos.
Sua visualizac;ao,
quando
associada
a pe<;:a original
permite ao leitor 'nao iniciado', uma
melhor compreensao
sem perda do
'encanto' da reliquia.
Considerando
que a grande
maioria do material
coletado
esta
constituido
de
fragmentos
que
nao oferecem
a possibilidade
de
reconstituic;ao por colagem das partes,
outros recursos tem sido buscados de
modo a tornar a reconstitu ic;ao vi rtual
mais confiavel.
A reconstitu ic;ao vi rtual
de
formas de recipientes, a partir do perfil
da vasilha, com 0 uso de programas
lIustra~ao 9 - Fragmentos colados permitem uma segura reconstitui~ao virtual da
graficos,
se torna cada dia mais facil e
pe~a. 0 uso da reconstitui~ao virtual permite uma leitura mais facH aos interessados
mais
rapidos
os calculos de capacidade
no assunto, alem dos especialistas.
de contenc;ao
de cad a uma das
pec;as.
Soma-se a tais facilidades, a
capacidade dos programas disponiveis
em apresentar uma visao dos diferentes angulos que se pretenda analisar. Entretanto, um problema que se apresenta, e
que independe do usa ou nao da reconstitui<;:ao computadorizada,
e a questao do tamanho dos fragmentos encontrados.
Tem sido recuperados fragmentos que abrangem parte da borda e do bojo; mais raramente aqueles que chegam a
insinuar a forma da base. Certamente 0 con junto dos fragmentos de base que integram a amostra, permite conhecerse a gama de variac;ao dos vasilhames do sitio. Entretanto uma das caracteristicas da ceramica tupiguarani, suas formas
multiflexionadas e multiangulares,
representa um fator que dificulta muitas vezes uma reconstituic;ao mais acurada,
mais fidedigna.
Um outro aspecto que tem sido mencionado por Albuquerque13,
quanto as dificuldades para a reconstituic;ao
virtual (mormente quando relacionada a pequenos fragmentos de ceramica), e 0 contorno da abertura de algumas
formas frequentes no Nordeste.
Grande parte das reconstituic;oes tem sido possiveis quando a abertura do recipiente
e de forma circular. Nestes casos e possivel recuperar-se matematica ou graficamente 0 diametro da pec;a.
Entretanto, nos casos das formas quadrangulares
e elipticas, a maior parte dos fragmentos nao permite, ate 0
momento, seja atraves de calculos, seja atraves de abacos, recompor-se as proporc;oes, as dimensoes da abertura.
13 ALBUQUERQUE, Marcos. Recomposir;:ao da forma em ceramica Tupiguarani. CLIO - Serie Arqueologica,
Revista do Curso de Mestrado em Historia da UFPE, numero extraordinario dedicado aos Anais do I Simposio de Pre-historia do Nordeste Brasileiro, Recife, (4); 121122, 1991.
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I1ustra.;ao 10 - Reconstitui.;ao hipotetica de diferentes aberturas de recipientes eHpticos e circulares,
com trechos coincidentes da curvatura.

A variac;ao da curvatura ao longo da borda nos recipientes
quadrangulares e elipticos, associada
irregularidade
inerente
tecnica de modelamento
manual, pode, eventual mente,
durante a reconstituic;ao da forma, induzir a falsos valores de
abertura do vasilhame.
Tais erros pod em ser tao mais frequentes quanta menores
I1ustra.;ao 11 - Reconstitui.;ao hipotetica de diferentes
forem os fragmentos da amostra.
aberturas
de recipientes
quadrangulares,
com uma
Um outro aspecto a ser considerado saG as i rregu laridades
mesma
abertura
angular.
na parede do vasilhame que, ainda nos fragmentos de menor
tamanho, pode induzir
a enganos.
Nos casos onde a
recuperac;ao da curvatura se mostra prejudicada pelo tamanho do fragmento, a informac;ao que se pode obter fica restrita
ao perfil parcial do recipiente.
Este 0 caso do material proveniente de muitos dos sitios arqueologicos.
Enquadramse neste tipo de apresentac;ao de formas, as representac;6es de recipientes cujo contorno da 'boca'
quadrangular
e
eliptico. E tais formas saG efetivamente muito comuns entre a ceramica Tupiguarani dos grupos do Nordeste, podendo
ser observadas tanto a partir das formas inteiras resgatadas, quanta dos fragmentos que se busca reconstituir.
Mas, para a reconstituic;ao virtual das formas outros fatores saG de fundamental
importancia:
a profundidade
da
vasilha, a altura do ponto de inflexao do bojo.
Certamente 0 recurso da associac;ao com formas conhecidas, tem orientado muitas das reconstituiC;6es a partir
de fragmentos. Outro recurso buscado com sucesso foi 0 estabelecimento
da altura da vasilha a partir de cakulos
matematicoS14•
A formula a que se chegou permite, com um alto indice de correlac;ao (correlac;ao linear de 0,9,
para um valor maximo de 1,0) conhecer-se 0 ponto de inflexao do bojo para a base das vasilhas circulares, de bordas
reforc;adas.

a

a

e

e

Quando se tenta buscar associac;6es entre as formas da ceramica e areas fisiograficas, considerando a possibilidade
de variac;6es alimentares, de habitos e necessidades de conservac;ao de alimentos, a principio parece ser possivel se
tecer tais associac;6es. Entretanto,o universo conhecido de cad a area, as dificuldades de associac;6es com a cronologia,
sugerem que talvez seja ainda incipiente 0 conjunto das informac;6es disponiveis.
Oeste modo seria mais correto do ponto de vista cientifico apenas apresentar algumas das diferentes formas
conhecidas, informando seus locais de ocorrencia.
As tigelas quadrangulares
parecem ser mais frequentes que as elipticas e as circulares; aquelas com bases

SO em
Ilustra~ao

q -Formas

Araripe (PE).

reconstituidas a partir de fragmentos, proveniente de sitio na Chapada do

praticamente
planas, em sua maioria apresentam
bordas reforc;adas
externamente.
Ocorre ainda, com menor freql.il'~ncia, bordas reforc;adas
externa e internamente.
Por outro lado, as tigelas de borda simples, diretas, em sua maioria
apresentam base arredondada e mostram uma ampla gama de variac;ao de
tamanho.
Formas simples, comuns em diferentes culturas, inclusive entre a
ceramica dos colonizadores, se apresentam em diferentes tamanhos, sendo
freqUentes aquelas com 10 a 12 centimetros de diametro.
Seriam de uso
individual, como as tigelinhas de mingau ou de ac;ai, ou serviriam para 0
preparo de meizinhas, chas, infusoes?
Algumas pec;as inteiras, ou pelo menos cujos fragmentos permitem
uma reconstituic;ao segura do con junto, sao conhecidas na Regiao.
As pec;as inteiras, como foi mencionado, em sua maioria, nao resultam
de uma escavac;ao arqueol6gica,
mas saG fruto de achados fortuitos.
E,
ao contrario do que aconteceu no caso relatado no inicio, nem sempre
um arque610go
chamado para avaliar 0 achado in loco. Em grande
I1ustral;ao 14 - Forma reconstituida
a
parte dos casos, sequer tem sido possivel aos arque610gos revisitar a area
partir de fragmentos. Origem Chapada
de tais achados.
Os achados se deram em desmontes de barreiras, em
do Araripe (PE).
construc;oes de estradas, ac;oes que alteraram inteiramente 0 local, que
destruiram quaisquer outros indicios que por ventura pudessem estar associados.
Entretanto, tais achados fortuitos, via de regra, tem entre si um denominador comum:
provavelmente a maioria
de tais achados se encontravam abaixo da superffcie do solo, ao contrario dos incontaveis fragmentos que restaram
superficie. Certamente 0 fato de estarem
subsuperffcie contribuiu para que as pec;as se mantivessem inteiras. Outras
pec;as inteiras poderiam ter sido deixadas
superffcie
epoca da ocupac;ao e terem sido quebradas, intencionalmente
ou nao, pelas sucessivas ocupac;oes do terreno ao longo dos seculos.
Mas as questoes que se poem saG: por que
algumas pec;as se encontravam sob a superffcie? Seria decorrente de uma sobreposic;ao natural de sedimento?
Teriam
sido enterradas? Por que? Quais formas saG mais freqUentes entre as pec;as inteiras (enterradasl, por que? Onde teriam
sido deixadas ou escondidas (enterradasl em relac;ao
habitac;ao?
Dois tipos funcionais parecem predominar
entre as formas resgatadas inteiras e que se encontravam
na
subsuperffcie: potes introvertidos (comumente associ ados a urnas funerariasl e tigelas.
Embora sejam mais comuns
as referencias
presenc;a de restos humanos em recipientes capazes apenas de conter sepultamentos
secundarios,
existem registros da presenc;a de restos humanos em grandes recipientes capazes por suas dimensoes de terem servido
a inumac;ao primaria. Por outro lado, como chamou atenc;ao Albuquerque15,
recipientes ceramicos de tais dimensoes
certamente nao foram elaborados em um dia. Sua manufatura, queima e resfriamento teria ocupado varios dias. Um
tempo talvez maior que aquele possivel de ser mantido exposto um cadaver, sobretudo em um c1ima tropical.
Pelo
menos muito inconveniente,
a despeito de possiveis e elaborados rituais funerarios como aquele descrito, no qual 0
morto, besuntado de mel, era coberto por plumas.
E possivel que 0 uso do sepultamento primario em urnas estivesse restrito a eventuais circunstancias ou
personalidades, e que envolvesse uma previa preparac;ao dos objetos rituais.

e
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Tal hip6tese entretanto, nao se coaduna com a
observa<;ao de que tais 'urnas', sistematicamente,
se
mostram quebradas abaixo da borda ou
altura do
ombro.
Esta mesma observa<;ao e frequente em 'urnas'
associadas a sepultamentos secundarios. Esta pratica
talvez seja decorrente da necessidade de ampliar a
abertura do recipiente para a deposi<;ao dos despojos.
Um recipiente ja existente, possive/mente em uso em
outra fun<;ao. Na realidade tais formas associadas a
sepultamentos nao divergem daquelas reconstituidas
a partir de seus fragmentos, cuja fun<;ao e atribuida a
conten<;ao de Iiqu idos.
Um outro aspecto a ser ainda considerado e a
presen<;a frequente de uma outra vasilha cobrindo a
abertura da 'urna'. As dimens6es desta segunda pe<;a
nao sugerem que tenha sido especial mente fabricada
como operculo da primeira. Antes representa uma
tigela, semelhante a tantas outras reconstituidas, seja

a

I1ustral;iio 15 - Observe-se que os bordos da vasilha foram removidos.
Foto Francisco Veloso

na forma, na dimensao ou na decora<;ao.
Por outro lado, algumas destas 'urnas' nao
apresentavam
restos humanos16•
Pelo menos
um caso nos foi possivel constatar que apesar
de coberta pelo segundo recipiente,
a 'urna',
fora preenchida
por sedimento, que se infiltrara
talvez, atraves de rachaduras. De permeio com 0
material que se assentara em seu interior nao havia
vestigios de ossos humanos, ou mesmo dentes bem
mais resistentes
decomposi<;ao.
Nestes casos,
provavelmente
0 enterramento
da vasilha nao
estaria associ ado a praticas rituais de conten<;ao
dos despojos do morto.
Guardaria outros valores
mais peredveis ou simplesmente
representa uma
tecnica de preparo de alimento? Decorreria, por
exemplo, do processo de prepara<;ao de uma bebida
fermentada, circunstancialmente
abandonada?

a

I1ustra~iio 16 - Duas pe~as da Tradi~iio Tupiguarani encontradas na
Serra do Teixeira, Paraiba. Trata-se de urn achado fortuito de moradores locais, que informaram da presen~a de ossos em seu interior.
Origem PB 0001 Acervo Laboratorio de Arqueologia da UFPE. Foto
Doris Walmsley.
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16

ALBUQUERQUE, Marcos; LUCENA, Veleda; SANTOS,
C1aristella. Ausencia de Sepultamento em Urna
Operculada. Programa e Resumos da VII Reuniao
Cientffica da Sociedade de Arqueologia
Brasileira.
Joao Pessoa, p. 39, 1993.

1. Recipiente sem decoral;30 medindo 56cm de diametro por 22cm de altura
(utilizado como receptacu10 das tres vasilhas, descritas abaixo, encontradas em
seu interior).
2.
Recipiente
medindo
46cm de diametro
por
17,5cm de altura, com
engobo vermelho externo
e pintura policromica interna (faixas vermelhas e
desenhos retilineos e curvilineos no interior da pel;a
com
preenchimento
de
pontilhados interno).
3.
Recipiente
medindo
42cm de diametro
por
16cm de altura (engobo
vermelho
interno, faixas
marrons e vermelhas internas e desenhos retilineos
geometricos
com preenchimento de pontilhados
internos).
4.
Recipiente
medindo
19cm de circunferencia
por 6cm de altura (engobo
branco com motivo floral
em expans30 na parte interna intercalando vazios
e cheios com pontilhados
vermelhos).
5.
Recipiente
medindo
12cm de diametro por 7cm
de altura sem decoral;30
em associal;30 com 0 conjunto descrito acima.
6. Pel;a em forma de "calice" sem decoral;30 medindo 9,5cm de diametro por
13cm de altura. Tambem
associado ao conjunto descrito acima.

Um outro tipo de conjunto tem sido ainda referido, que parece nao envolver praticas funerarias.
Entre eles
chama especial aten<;ao aquele localizado no Maranhao. 0 conjunto envolvendo
6 pe<;as, inclui uma forma, ao que
parece ate entao nao descrita na regiao.
"Trata-se de um achado fortuito efetuado por operarios em uma area de ocupa<;ao de moradia popular. A vasilha
maior, que continha as outras tres, foi danificada e nao apresentava decora<;ao."17
Um outro tipo de associa<;ao observada diz respeito as formas quadrangulares
e as bases aplanadas. Grande
parte das formas inteiras observadas revela que as formas quadrangulares apresentam-se proporcionalmente
com altura
menor que as formas circulares, suas bases tendem a ser planas, como se pode observar no conjunto da ilustra<;ao

18.

Naquele conjunto acima se tem uma vista de topo (que mostra 0 perfmetro quadrangular)
vista lateral mente, quando se pode observar a base aplanada.
Da mesma cole<;ao do Ceara, tem-se formas que tendem a circular, proporcionalmente
bases nao se mostram aplanadas (figura 19).
17 Deusdedit Filho, informa<;:ao pessoal.
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e abaixo a mesma pe<;a
mais profundas,

cujas

Como na montagem
do conjunto
anterior, neste
conjunto tem-se acima cada uma das peyas vista de topo e
abaixo as mesmas peyas vistas na lateral. Observe-se ainda
que a segunda peya nao e circular, mas eliptica.
Nas fotos, 0 tamanho relativo entre as peyas nao deve
ser considerado pois, no conjunto se busca observar a relac;ao
entre 0 diametro e a altura de cada pec;a.
E ainda do Ceara, a pec;a carenada (Ilustrayao 20) cujos
bordos foram removidos, embora de resto se mostre integra.
A semelhanc;a do que se observa nesta pec;a, tambem
a vasilha proveniente das matas litoraneas de Pernambuco
(Ilustrac;ao 21) teve os bordos removidos. Trata-se de um
recipiente
de ceramica
tupiguarani
fragmentado,
em
forma ovalar, carenada, com base arredondada.
Apresenta
decorayao pintada. Sobre ela, havia uma outra vasilha que
cobria a abertura (informayao pessoal de trabalhadores que
a encontraram).
0 material resgatado em seu interior nao
apresentou vestfgios que pudessem sugerir tratar-se de um
conjunto funerario.

I1ustral;3o 20 -Pel;a do acervo do Ceara.
Foto Francisco Veloso

Recipiente de ceramica tupiguarani fragmentado, em forma
oval ada, carenada, com base arredondada. Apresenta decora<;ao
pintada. Nao apresenta borda, que poderia ter sido removida para
facilitar 0 encaixe de outro recipiente como operculo. Acreditouse tratar, 0 conjunto, de uma urna funeraria coberta, porem nao
apresentou vestrgios de conteudo. Medidas aproximadas (internas):
eixo maior = 58cm; eixo menor = 45,5cm; profundidade = > 66cm
(incompleta). Origem PE 0159 Jb (achado fortuito).

Ilustra4;ao 21 - Origem: PE 0159 Jb. Acervo Laboratorio de
Arqueologia da UFPE. Foto Doris Walmsley.

Recipiente de ceramica tupiguarani
em fragmentos
(praticamente completo), em forma retangular, borda refor<;ada
externamente, base semi-plana. Apresenta decora<;ao pintada na
superflcie interna e borda externa. Foi utilizado como operculo para
outro recipiente (foto acima). Acreditou-se tratar, 0 conjunto, de
uma urna funeraria com cobertura, porem nao apresentou vest(gios
de conteudo. Medidas aproximadas (internas): eixo maior = 54cm;
eixo menor = 44cm; profundidade = 15cm.

Ilustra4;ao 22 - Origem: PE 0159 Jb. Acervo Laboratorio de
Arqueologia da UFPE. Foto Doris Walmsley.

As tigelas quadrangulares,
de base aplanada parecem constituir 0
grupo de maior incidencia, pelo menos entre as pec;as inteiras que foram
resgatadas.

Recipiente de ceramica tupiguarani completo, em forma
retangular, borda levemente reforc;ada externamente, base semiplana (tigela). Apresenta decorac;ao pintada policromatica na
superflcie interna e borda externa, e monocromatica no bojo
externo. Apresenta marca de uso: fogo na base externa. Medidas
aproximadas (internas): eixo maior = 41 cm; eixo menor = 34cm;
profundidade = 17cm.

lIustra~ao 23 - Pe~a do ace reo do Nucleo de
Estudos Arqueologicos - EA UFPE. Foto
Doris Walmsley.

Recipiente de ceramica tupiguarani
fragmentado
(23 fragmentos colados)
,em forma quadrangular, borda reforc;ada
externamente, base semi-plana (tigela).
Apresenta decorac;ao pi ntada na superfrcie
interna e borda
externa.
Medidas
aproximadas (internas): eixo maior = 66cm;
eixo menor = 62cm; profundidade = >
20cm (incompleta).
IIustra~ao 24 -Origem
Serra de Triunfo, PE 0123 PJa. Acervo Laboratorio
Arqueologia da UFPE. Foto Doris Walmsley.

de

Fragmento de panela de ceramlca tupiguarani (8
fragmentos colados) sem decora<;:ao, com borda refor<;:ada,
nao circular. A por<;:aoresgatada nao apresenta base.

Ilustral;ao 25 - Origem Araripina,
PE 0111 BGa. Acervo Laborat6rio
UFPE. Foto Doris Walmsley.

Pernambuco sitio
de Arqueologia da

Entretanto, as formas de perfil mais complexo
nao SaD incomuns
na Regiao.
Infelizmente
de tais
pe<;as SaD conhecidos sobretudo fragmentos; as pe<;as
inteiras SaD menos frequentes.
A ceramica
Tupiguarani
no Rio Grande do
Norte, gentilmente
levantada por Luiz Dutra, reflete
tambem as caracteristicas das formas quadrangulares.
conjunto das formas inteiras, entretanto,
nao nos
permite tecer maiores comentarios,
pois, certamente
SaD insuficientes para representar 0 universo das formas
ali utilizadas.
Vales
alientar
ainda a observa<;ao de que
o universo
da ceramica
Tupiguarani
no Nordeste
provavelmente
vai
alem
das
pe<;as utilitarias
relacionadas
alimenta<;ao e a sepultamentos.
Certamente
as dificuldades
encontradas
em
termos de estratigrafia, ja discutidas, tem dificultado
uma data<;ao mais precisa para tais ocorrencias.

o

a

Ilustral;ao
Dutra.

26 - Pel;as da colel;ao do Rio Grande

do Norte. Foto Luis

Tem-se observado em sftios arqueol6gicos
da Tradi<;:ao Tupiguarani
formas figurativas,
provavelmente representa<;:6esde quelonios.

I1ustra~ao 27 - Fragmento de pe~a nao identificada; constitui-se em uma cabe~a zoomorfa,
modelada, encontrada em sitio superficial, com
ceramica Tupiguarani. Origem: PE 0141 BGa,
Araripina. Acervo Laboratorio de Arqueologia
da UFPE. Foto Maricelia Milanes.

Sao ainda freqUentes as pec;as que funcionam
como 'volantes',
especial mente confeccionadas
como tais.
De inicio foram registradas
varias pec;as deste tipo elaboradas
por desbaste de fragmentos
ceramicos.
Entretanto as pec;as resgatadas na Chapada do Araripe
foram confeccionados
especificamente
para esta func;ao.

Tais 'volantes' servem para estabilizar 0 giro de
um eixo de madeira, podendo ser usadas seja para a
obten<;:aode fogo, seja para fiar (fuso).

IIustra~ao 28 - Fuso em ceramica tupiguarani, encontrado em sitio superficial, com ceramica Tupiguarani.
Origem: PE 0137 BGa, Araripina. Acervo Laboratorio de Arqueologia da UFPE. Foto Maricelia Milanes.
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Fragmento de pe<;:a nao identificada. Trata-se,
provavelmente, de vasilha geminada ou de bojo duplo,
de caracterrsticas tupiguarani, com decora<;:ao pintada,
em vermelho sobre branco, na superfrcie interna e
vestigio do vermelho e do branco na externa. Apresenta
vestigio de borda.

Ilustral,:ao 29 - Fragmento possivelmente de vasilha de bojo duplo. Origem Araripina, PE. Acervo Laboratorio de Arqueologia da UFPE.Foto
Maricelia Milanes.

Um outro tipo de pec;a foi ainda registrado em sitio arqueol6gico superficial na Chapada do Araripe. Trata-se de
um fragmento de vasilha provavelmente de bojo duplo.
G fato de se tratar de um sitio onde 0 material arqueol6gico se encontra exposto a superficie, e mais, a area ter
sido cultivada, permite levantar-se algumas duvidas quanto a real associac;ao de pec;as que poderiam ser consideradas
intrusivas. Entretanto as caracteristicas de pasta e de cozimento da pec;a permitem associa-Ia ao material arqueol6gico
Tupiguarani do sitio.
Um outro aspecto, que no caso e relevante considerar, e a caracteristica
peculiar da vegetac;ao florestal
remanescente
nas escarpas dos anfiteatros escavados pela erosao regressiva que se impoe na area. Andrade Lima18,
que teve a oportunidade de estudar a composic;ao floristica das matas remanescentes (meados do seculo XX) na Serra
da Ibiapaba, observou um notavel paralelismo entre as especies daquelas matas e as especies comuns na Floresta
Amazonica.
Segundo a teoria entao desenvolvida dos movimentos de avanc;o e recuo das areas nucleares, durante
18 LIMA, Dardano de A ..Contribui<;:ao ao estudo do paralelismo da flora amazonico-nordestina.
Pesquisas Agronomicas de Pernambuco,1966, 30p.
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o altitermal (ca 5.000BP)19 uma grande area florestada se estendia da Amazonia
costa Leste. Uniam-se as Florestas
Amazonica e Atlantica, principalmente
ao longo do litoral~ mas com um significativo
avan<;o para 0 interior, atraves da
Serra da Ibiapaba.
Altera<;6es climaticas posteriores teriam promovido 0 recuo das areas florestadas, e a Ibiapaba teria
se constituldo em um remanescente florestal, uma 'ilha' vegetacional,
um brejo de altitude.
A Serra da Ibiapaba ao longo dos limites dos Estados do Piau Ie Ceara, com 0 nome de Serra Grande, continua
ate a Chapada do Araripe, fronteira com Pernambuco.
0 movimento tectonico (muito anterior ao altitermal de
S.OOOBP)que promoveu a eleva<;ao do Araripe, direcionou
atraves da inclina<;ao das camadas, as aguas que caem
sobre a Chapada para as terras do Juazeiro do Norte (Ceara).
Assim, a face pernambucana
da Chapada e bem mais
seca que a do Ceara.
Tais observa<;6es saG mostradas no senti do de lembrar a possibilidade
de que 0 'corredor' de
vegeta<;ao
podera ter-se mantido ate perlodos muito mais recentes e ter servido de via de contato entre grupos do
Norte e do Nordeste.
Saliente-se ainda os sucessivos esfor<;os feitos pelos colonizadores
europeus para assenhorearse da Serra Grande, para submeter 0 grande contingente
das popula<;6es nativas daquela area. Foram muitas as
tentativas mal sucedidas, experimentadas
por padres e leigos, por soldados e aventureiros que buscaram submeter
aquelas popula<;6es, no seculo XVI.
As terras da vertente pernambucana
da Chapada do Araripe, tiveram uma ocupa<;ao colonial tambem tardia,
a partir dos currais do Sao Francisco.
Aquelas terras saG frequentemente
referidas como ocupadas pelos tapuias,
denomina<;ao generica de grupos de um tronco linguistico nao tupi.
Ainda nas cercanias daquela chapada as terras
san designadas pelo nome de Cariri.
Os Cariri (incluldos entre tapuias) no inlcio do contato com os portugueses
ocupavam uma grande extensao territorial da Bahia para 0 norte; posteriormente
teriam se concentrado
nos sert6es de
Pernambuco e mais tarde ocupado parte dos sert6es da Paralba, do Rio Grande do Norte e do Ceara. Tais informa<;6es
etnograficas trazem novas quest6es quanto
presen<;a de sltios arqueol6gicos
tupiguarani
na area.
A data<;ao de 340 ~ 150 BP posiciona em uma faixa cronol6gica
entre 0 perlodo imediatamente
anterior ao contato
com os colonizadores
europeus, 0 perlodo dos intensos conflitos e dizima<;6es, ate a epoca da retomada das grandes
miss6es religiosas (ap6s a expulsao dos holandeses) e sua transforma<;ao em vilas no perlodo pombalino.
Foram anos
de grandes atribula<;6es, de mudan<;as intensas que envolveram
nao apenas altera<;6es no modo de vida dos grupos
como dizima<;6es, sucess6es, coalescencia
for<;ada de grupos, imigra<;6es.
Neste quadro, onde se posicionam os
grandes sltios arqueol6gicos
tupiguarani
datados neste perlodo?
Como conciliar as informa<;6es da documenta<;ao
hist6rica com os grandes sltios arqueol6gicos com ceramica tupiguarani localizados na Chapada do Araripe?
Estas saG
quest6es que 0 estudo das formas dos vasilhames tupiguarani
nos diferentes facies fisiograficos pode vir a contribuir
para melhor elucidar.
Por sua natureza de caracterlstica
essenciapo na feitura da ceramica, as formas dos vasilhames assumem um
carater de maior permanencia
no tempo e no espa<;o. Assim, as varia<;6es em termos de recursos disponlveis, bem
podem se refletir no usa dos recipientes, na propor<;ao entre as formas da vasilhame. Por outro lado, seu estudo em
detalhe podera vir a contribuir no tra<;ado dos contatos e de suas influiencias, sejam contatos intertribais sejam contatos
interetn icoso

a

19 De acordo com a curva apresentada para 0 setor ao norte de Salvador (BA), tem-se que entre 7.100 BP e aproximadamente 4.000 BP, 0
nivel do mar manteve-se acima do atual. 0. SUGUIU, Kenitiro et alii 1985 - Flutua\=oes do Nivel Relativo do Mar Durante 0 Quaternario
Superior ao Longo do Litoral Brasileiro e suas implica\=oes na Sedimenta\=ao Costeira. Ver. Brasileira de Geociencia,
15(4): 273-286
20 SHEPARD, Anna O. Ceramics for the archaeologist.
Washington, Carnegie Institution of Washington, 1963,414 p., il.
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