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Os tupiguaran i que 

exi t iram no N rdeste do 
Brasil antes 0 descobri
mento hab itavam quase 
,emp m em aldeias cam 
postas por varias ocas. 
Em alguns casos, entre-· 
tHI,tO , moravam em urna 
(mica oca, como jA foi 
comprovado atraves de 
pesquisas realizadas pelo 
Laborator io de Arqueolo
gia da Universidade Fe
deral de Pernambuco, re
vela 0 professor Marcos 
Albuquerque, responsa 
vel pelas inv es tiga~oes 
arqueo lbgicas . 

Pesquisas de iabora
torio e de campo de
monstraram que os tupi
guarani habitaram pra ti
camente todo 0 Br asil , 
sobretudo a faixa costeira. 
Em Per nambuco fo ram 
descobertos varios sltios 
arqueologicos pertencen
tes a essa trad i ~iio cul
tu ra l, e m r e gioe s do 
Agreste e ate mesmo do 
Sertiio , co n stat a n d o 

./ grande ocupa~iio desse 
grupo em territorio per
nambucano . 

Bas/camente , est iio 
os tupiguarani inclu idos 
entre os habitantes de 
fioresta tropica I, po s
suindo habitos de v ida 
be m ea racte ri st icos. 
Eram agricultores, culti
vando sobretudo a man 
dioca, que consti tuia seu 
alimento principal , Para 
tal , desenvolveram urna 
ja complexa tecnologia 
de plantio e sobretudo de 
preparo, pois, como se 
sabe, possui a mand ioca 
o ;\cido cianidrico que se 
toma letal quando in 
gerido . 

Embora seja aparen
temente simp les a elimi
na~iio desse acido pelas 
populac;:oes rurais, dev e
se levar em considera~ao 
toda a problem litica da 
sua descob e rta por 
aque la popu 1a~ iio pre 
historica. A tecnologia 
da m andioca ex igia 
grande variedad e d e 
utensilios e ceramicas, 
sendo os tu piguaran i, 
excluindo-se os ceramis
tas do Norte (Maraj6, 
Santarem etc.), os que 
possuiam uma vasta ex
pefl encia cera mist a, 
sobretudo em qualidade. 

Urn detalhe de pera ceram ica tupiguarani 

. Os tupiguarani ·a 

povoavam a Regi80 
antes do 8110 1500 

A grande tr 'Iit;liio 
tupiguaraui que habitou 
o Brasil encontra-se clivi
d ida arqueologicamente 
em tres subtra~oes: a 
pintada, a corrugacla e a 
e novada - estasubdi isiio 
esta relacionada com as
pecw decorativos e pos
su i urna conota~iio cro
II logiea . 

Alem da ceramica, 
possuiam 0 tup iguarani 
grande quan tidade de ar
tefato!'; confeccionados 
em ped ra a lguns dos 
quais poJidos e outroa las
cadps . Entre estes ul ti 
mos predommam as pe
c;: as d e s ilex . Foi este 
grupo que manteve as 
primeiros con tatas com 
o portugues por oeasi - 0 

d a insta lac;:iio d a Feitoria 
de Cr istovam, em 1516, 
no li toral do E stado de 
Pernam buco. epulta
vam seus mortos em ur
nas funerarias de cera
mic a , a co lJ1 pa n hados 
quase sempre de uten 
sil in dn mortO. como 
t a mb e n t a s (ad orn08 
labiais), pe~as de colar e 
outros . 

A equi pe do Labora
t()rio de A rqueologia da 
UFPE, chefiada pelo ar
que6 ago Marcos Albu
querque e compOlta pelos 
pe sq ui s a dore s S u e ly 
Luna , Ana Nascimento, 
Clii udi :l Alve , S llvia 
And rade Lim e Claris 
tella Alve. , retom ou re
cen lemen te de trabalhos 
de ampo em que foram 
escavados variDS it ios ar
queol6gicos dessa tradi
~ iio cu ltural , tendo sid a 
r ec o lhid a gr a n d e 
quantidade de material 
ceriim ico e IItico que esta 
sendo no mumento sub 
metido a ana lise de 1a
borat6 rio. 

Fora m descobertos 
recentemente alguns ves
tigios desaa tradi~iio no 
Alto Sertao pemambu
cano , 0 q ue vern mad in
car 0 que se pensava a 
respeito de sua ocupa<;<io e 
penctTa ~ii.o no Estado . 
Por es ta raziio, a proxima 
cam panha de escava~iio 
se ra realizad a naquela 
regiao, a eim de que se 
camplemente a mosaico 
da ocupa~iio desta trad i
~ao pr e-hist6rica bra 
sileira . 


