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“Anybody can tell stories” Iff replied. “Liars, and cheats, and crooks, for example. But for stories 

with that Extra Ingredient, ah, for those, even the best storytellers need the Story Waters. 

Storytelling needs fuel, just like a car; and if you don’t have the Water, you just run out of 

Steam.”  

 

(Extrato de texto retirado de Salman Rushdie, Haroun and the Sea of Stories). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitua-te a pensar que a morte nada é para nós, visto que todo o mal e todo o bem se encontram 

na sensibilidade: e a morte é a privação da sensibilidade. 

 

É insensato aquele que diz temer a morte, não porque ela o aflija quando sobrevier, mas porque o 

aflige o prevê-la: o que não nos perturba quando está presente inutilmente nos perturba também 

enquanto o esperamos. 

 

(Extratos de textos retirados de Epícuro, A filosofia e o seu objetivo) 
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Em 1990, deu-se o seguinte diálogo entre Zé Augusto (A), líder de cantos 

e fitoterapeuta da região do rio Purus, Sueiro (S), antigo líder dos Kaxinawá 

do Jordão, e eu (C)1: 

C “O que faz a alma de uma pessoa quando chega no céu? 

A Vive. Elas vivem lá sempre em festa, fazendo chidin, uman chani, nixpu 

pima, bunavai, kachanava [rituais]. Dizem que elas estão sempre se divertindo. 

S Lá, diz-se que não têm mais dor de dente, não sofrem mais, não comem mais. 

C Não comem? 

A Dizem que elas estão sempre em festa, fazendo sai sai iki [ritual]. 

S Todo mundo animado. É aqui que a gente trabalha no sol quente e come. 

Sofre muito. Mas onde elas estão não é assim. É tão bom lá, dizem que elas 

não sofrem mais. 

C E lá elas namoram? 

S Dizem que não; isso é aqui. Eu acho que lá elas não fazem mais extravagância. 

Não têm dor de cabeça, não têm nada, não têm mais história. Não morrem 

mais.” 

 (Extrato de texto retirado de McCallum 1996:49) 
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RESUMO 

 

 

Esta tese de doutorado aborda os contextos funerários tradicionais na Amazônia. Mesmo tendo 

como pontos de partida e final a arqueologia, utilizamos dados da antropologia sociocultural e da 

etnologia como um todo, tanto para estruturar nossos conceitos teóricos quanto para analisar os 

dados. Os contextos funerários recentes podem ser uma chave para o passado, mas são 

principalmente evidência da complexidade do tema e da necessidade de se considerar os 

indivíduos e suas identidades na hora da morte. 

Através dos contextos analisados iremos dialogar com algumas hipóteses de ocupação vigentes 

na Arqueologia Amazônica: como a associação entre alguns tipos de cultura material e falantes 

dos principais troncos linguísticos da região (Arawak, Tupi, Karib e Jê). 

Foram trabalhados contextos arqueológicos da região do médio rio Solimões até o estado do 

Amapá. Os principais elementos analisados foram: os gestos, os contextos, os 

acompanhamentos, os mortos, a localização dos sepultamentos, etc. Ao final percebemos que ao 

mesmo tempo em que existem conceitos pan-amazônicos sobre o que seria uma “boa morte”, 

existem também sociedades que buscam se diferenciar e possuem códigos próprios, 

individualizantes. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation addresses the traditional funerary contexts in the Amazon. Even though 

archaeology is the starting and ending points of our work, we used data from socio-cultural 

anthropology and ethnology as whole, to structure our theoretical concepts and to analyze the 

data. Recent funerary contexts may be a key to the past, but mostly they are evidence of the 

complexity of this topic and the need to consider individuals and their identities at death. 

Through the contexts that were analyzed, we will engage with some of the prevailing occupation 

hypothesis in the Amazon Archaeology, for instance: the association between some types of 

material culture and speakers of the main languages in this region (Arawak, Tupi, Karib and Jê). 

Archaeological contexts from the Middle Rio Solimões all the way to the state of Amapá were 

studied. The major elements taken into consideration were: the gestures, the contexts, the grave 

furniture, the dead, the location of the burials, etc. At the end we realized that while there are 

pan-Amazonian concepts of what should be a "good death", there are also societies that seek to 

differentiate themselves and have their own, individualized codes. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta tese é o resultado de mais de dez anos de pesquisas voltadas para contextos funerários na 

Amazônia, ao longo desse tempo posso dizer que muita coisa mudou... pesquisas, 

financiamentos, acesso a informações, minha própria formação profissional e eu mesma, eu 

também mudei. As leituras e o contato com pesquisadores, professores e comunidades diversas 

na Amazônia a fora, me fizeram repensar muito dos porquês deste meu estudo. Por um lado ficou 

cada vez mais claro que os dados contidos nos contextos funerários são imprescindíveis para se 

compreender um pouco mais sobre as populações Amazônicas no passado; por outro, fui 

percebendo o peso e a “invasão” que representa este estudo, exatamente por ele nos permitir ter 

acesso às pessoas, temos acesso aos “avôs” e “avós” de muitos indígenas que ainda estão aqui. 

Foi muito importante para mim, como pessoa e como pesquisadora, ver o interesse das 

populações indígenas sobre o meu trabalho: por exemplo, os Mura da aldeia São Félix tinham 

muita curiosidade para saber quem estava nas antigas urnas encontradas em suas aldeias e os 

Zo’é acharam muito interessante conhecer outros indígenas, nem que fosse somente através de 

seus ossos. 

Acho que a arqueologia tem um papel social e uma responsabilidade em relação às populações 

indígenas que poucos arqueólogos compreendem. Quando falamos de contextos funerários e 

simbólicos isso deveria ter um peso ainda maior, infelizmente isso não é o caso para alguns, que 

pensam e mexem nos remanescentes ósseos como se fossem “brinquedos” e ”curiosidades”. 

Ossos humanos NÃO são brinquedos, eles são pessoas, eles contam uma história e merecem 

respeito, pois se algumas pessoas não se incomodam de ter os “ossos” de seus parentes 

remexidos porque acreditam que suas almas e sua identidade não estão mais ali, outros se 

incomodam e devem ser ouvidos.  

Ao longo de todos esses anos procurei ter o máximo de respeito possível em relação à 

arqueologia e a esses contextos, por isso também a ênfase que procurei dar na questão de 

“identidade”, tema novo para mim, mas que me pareceu importante para “humanizar” os 

contextos arqueológicos. Na qualificação para o doutorado, essa ideia ainda estava germinando 

na minha cabeça, foi aos poucos e com a orientação dos membros da banca que ela foi ganhando 

corpo. Contudo, faço uma ressalva, me limitei ao mundo das práticas funerárias e não dos rituais, 
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pois, como tentarei mostrar ao longo do texto, o significado pode mudar de uma pessoa para a 

outra, e de uma época para a outra, mas o gesto é mais duradouro. 

Assim, aos poucos um diálogo mais intenso com a etnologia foi necessário, isso também foi 

novo para mim. Mesmo se a etnologia não trouxe respostas milagrosas às minhas perguntas, ela 

me ajudou a pensar e a considerar com mais cuidado os meus próprios dados. Outro elemento 

importante ao longo deste estudo foi o grande número de trocas de experiência que pude fazer 

com os pesquisadores mais diversos, abrindo caminhos para pensar no que são padrões de 

comportamento humano, no que são identidades individuais e coletivas, etc. 

Ao final optei por uma estrutura clássica para a tese, mas procurando proporcionar o diálogo com 

a antropologia em todos os momentos. O Capítulo 1 é A INTRODUÇÃO; O capítulo 2, A 

AMAZÔNIA: UMA OU VÁRIAS ÁREAS DE PESQUISA? CONHECENDO AS PESQUISAS 

ARQUEOLÓGICAS NA AMAZÔNIA (ÁREAS ESTUDADAS), aborda a área de pesquisa e 

alguns dos problemas teóricos relacionados à região, visa apresentar as principais questões 

teóricas com as quais vamos dialogar, dentro da arqueologia amazônica. O capítulo 3, AS 

PRÁTICAS FUNERÁRIAS E A CONCEPÇÃO DA MORTE, tem um duplo propósito 

apresentar as questões teóricas relacionadas aos estudos de contextos funerários e à identidade na 

arqueologia, além de abordar as informações levantadas sobre os contextos funerários na 

etnografia amazônica. O capítulo 4, A ARQUEOLOGIA DA MORTE OU A 

ARQUEOTANATOLOGIA?, se refere aos materiais e métodos empregados nesta pesquisa. O 

capítulo 5, OS DADOS, apresenta os nossos resultados de campo e laboratório junto com 

algumas reflexões oriundas da etnologia. O capítulo 6, A DISCUSSÃO, é o momento em que 

tento pensar nos dados a partir das questões teóricas apresentadas anteriormente. Por fim, o 

capítulo 7 é a CONCLUSÃO. 

 



Capítulo 1 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO: O INÍCIO 

O que a morte tem a ver com isso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belief in death from natural causes and belief in death from witchcraft are not mutually 

exclusive. On the contrary, they supplement one another, the one accounting for what the other 

does not account for. Besides, death is not only a natural fact but also a social fact. It is not 

simply that the heart ceases to beat and the lungs to pump air in an organism, but it is also the 

destruction of a member of a family and kin, of a community and tribe. Death leads to 

consultation of oracles, magic rites, and revenge. Among the causes of death witchcraft is the 

only one that has any significance for social behaviour. The attribution of misfortune to 

witchcraft does not exclude what we call its real causes but is superimposed on them and gives 

to social events their moral value. 

(Evans-Pritchard 2004:117). 

 

Todos os dias, deparamos com escolhas que podem ser triviais ou que poderão nos afetar 

por anos a fio – são uma espécie de “seleção cultural”. Ao contrário da seleção natural, que 

escolhe os indivíduos naturalmente mais bem adaptados de uma espécie, a seleção cultural 

avança por meio de escolhas feitas pelos indivíduos. 

(Cavalli-Sforza 2003:232). 
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A proposta deste projeto de doutorado surgiu inicialmente como uma continuação da 

dissertação de mestrado “Arqueologia da Morte no Sítio Hatahara durante a Fase Paredão” 

(Rapp Py-Daniel 2009), porém a “continuação” sofreu algumas alterações, principalmente nas 

questõesteóricas. O material usado para o estudo e as questões metodológicas abordadas 

acabaram sendo diferentes e bem mais amplos. Esse estudo parte do princípio de que o “mundo 

dos mortos” pode contribuir muito para entendermos o “mundo dos vivos”, mesmo no passado, 

no qual os eventos aparecem distantes e distorcidos. 

A “arqueologia da morte”, apesar de pouco conhecida no Brasil, interage com quase 

todos os outros aspectos teóricos da arqueologia como disciplina e coloca em evidência um 

material de estudo diferenciado e pouco explorado, os sepultamentos humanos. Enquanto que na 

grande maioria das vezes, os sepultamentos humanos são tratados como apêndices nos estudos 

de sítios e resumos regionais, aqui eles foram tratados como tema central para as interpretações e 

discussões que são arqueológicas no sentido amplo do termo. Quando tratamos de sepultamentos 

não falamos exclusivamente de ossos humanos, ao contrário, ao abordar o tema dos 

sepultamentos uma gama muito maior de vestígios nos vem à mente. Por isso, os contextos nos 

quais as pessoas foram enterradas, os gestos envolvidos no tratamento dos corpos antes, durante 

e após o sepultamento, as concepções de mundo, as escolhas culturais, os modos de vida, o 

reconhecimento das identidades individuais e coletivas, as questões de preservação e também os 

ossos, todos são elementos implícitos dentro da perspectiva de análises de sepultamento. 

O estudo dos sepultamentos pode fornecer dados interessantes sobre os processos de 

formação dos sítios arqueológicos e sua “evolução” através do tempo (contexto ambiental e as 

mudanças na paisagem) por meio de estudos tafonômicos (Gowland e Knüssel 2009:ix). Assim, 

vemos nos trabalhos mundialmente conhecidos de Lewis Binford, a partir dos anos de 1960 um 

cruzamento de dados oriundos dos estudos tafonômicos aplicados à zooarqueologia para 

entender os processos de formação de sítios arqueológicos e a identificar de áreas de atividades 

(Binford 1978). Seguidos pelos estudos de Schiffer e outros sobre a compreensão dos processos 

de “mudança” e de formação desses registros arqueológicos, baseados em estudos sobre 

tafonomia (sedimentação, transporte, etc.) (Schiffer 1995). Contudo demora certo tempo para 

que os sepultamentos deixem de ser periféricos nessas análises e se tornem o foco principal das 

pesquisas, mesmo em contextos claramente funerários (Gowland e Knüssel 2009:ix). A 
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separação metodológica e teórica da arqueologia e da análise dos indivíduos dentro dos 

sepultamentos também se fez em função de estudos osteológicos mais preocupados com ossos, 

do que com a identidade das pessoas que eles representavam (Gowland e Knüssel 2009). 

Como bem lembra Mendonça de Souza et al. (2001): 

 

Na maioria dos casos a perda de segmentos anatômicos de esqueletos 

originalmente organizados, a dispersão de ossos de um mesmo esqueleto, 

inversões ou migrações de partes de um mesmo indivíduo, ou de um mesmo osso 

nas camadas arqueológicas, assim como sinais de erosões, compressões, quebras, 

queimas, incrustações, descolorações, e outros indícios tafonômicos, permitem 

discutir e reconstituir processos pós-deposicionais. Alguns destes são processos 

cadavéricos específicos, naturalmente associados à morte; outros dizem respeito 

às mudanças que afetam genericamente o sítio; ainda que possam estar mais 

obviamente demonstrados numa estrutura funerária, outros são associáveis à ação 

antrópica pré ou pós-deposicional. (Mendonça de Souza et al. 2001:487). 

 

A análise de esqueletos humanos era vista – e ainda é por alguns pesquisadores – como 

um estudo separado das teorias das ciências sociais, mas esse tipo de proposta tende a “esquecer” 

que o corpo de um indivíduo não é puramente biológico, é também um conjunto de ações 

culturais, tanto individuais quanto coletivas (Gowland e Knüssel 2009:x), sendo muitas vezes 

“construídos” (Viveiros de Castro 2008). O que é frequentemente olvidado também é que o 

sepultamento em si é só um aspecto das ações mortuárias, os rituais são muito mais complexos, 

respondendo a estresses emocionais e interesses sociais relacionados à morte (Pettitt 2009:292). 

A arqueologia da morte interage com um material de estudo diferenciado: as práticas e os gestos 

funerários, indo além dos remanescentes ósseos. Assim ela nos permite acessar contextos 

simbólicos repletos de “escolhas culturais”, mesmo que não possamos explicitar seus 

significados. Como nos diz Carneiro da Cunha (1975:2): “a morte não se satisfaz em destruir o 

que chamamos de organismo, mas inicia também um processo de dissolução do homem social, e 

isso em vários estágios de seu ciclo de vida.” Por isso ao lidar com a morte estamos de fato 

vendo as ações dos vivos (Ribeiro 2002), pois ao analisar a morte e o tratamento funerário 

estuda-se o comportamento dos vivos, o impacto da morte sobre esses vivos, as escolhas que os 

vivos fizeram de acordo com a identidade do morto, não pesquisamos o comportamento dos 

mortos, mas também não os deixamos de lado para observar somente o que lhe acompanhava. O 

tratamento dado aos mortos e todo o funeral em si estão profundamente influenciados pelos 
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códigos sociais compartilhados dentro de uma sociedade, tanto as regularidades quanto as 

transgressões das normas estão dentro do limite de possibilidades aceitas (ou impostas) dentro de 

uma determinada sociedade (Ribeiro 2002:203). Além disso, o tratamento funerário raramente é 

uniforme e único, mesmo dentro de uma única sociedade, o destino do morto está normalmente 

relacionado ao seu status/identidade, ao local onde o mesmo faleceu e ao acesso da sociedade 

sobre o mesmo (Chaumeil 1997:84-85; por exemplo, os guerreiros Araweté ou os inimigos 

mortos em batalha eram deixados para trás por medo, Viveiros de Castro 1986:579). Como 

veremos a importância da morte e do morto dentro da antropologia foi estudada de maneira 

descontínua. Mas, na etnologia temos alguns estudos para a América do Sul que foram 

norteadores dessa tese, como o de Viveiros de Castro (1986) a décadas atrás: 

 

[...] evidente no âmbito da conversação cotidiana e na vida cerimonial, sugere o 

valor da morte como lugar estruturante da cosmologia Araweté. Enfim e em 

suma, é através dos deuses e dos mortos, essas duas legiões que povoam o 

cosmos, que melhor saberemos dos viventes. (Viveiros de Castro 1986: 57). 

 

A morte é comum a todos, isso é inquestionável, processos de estudos reflexivos 

baseados em experiências pessoais aproximam e podem ajudar a entender rituais e crenças 

mortuárias, por exemplo, Robben (2004:13) fala de Malinowski – provável – e Rosaldo – 

admitido – que ao passarem por momentos de luto puderam aprofundar suas próprias análises 

etnográficas. Isso não quer dizer que vamos trabalhar com este tema a partir de nossas próprias 

experiências de vida, mas é inegável que entender as necessidades sociais, familiares e 

emocionais de um luto, passa pela compreensão do que isso significa dentro de sua própria 

cultura, família e vida. Somente após a constatação do que a morte significa para si mesmo, 

podemos olhar para o “outro” e ver como esse “outro” pensa este grande “momento” da vida, 

que não necessariamente seguirá as regras impostas pelo mundo ocidental (Viveiros de Castro 

2008). A morte é um tema simples, por ser comum a todos, e complexo, por todas as emoções 

que ela traz em si e pela dificuldade que a antropologia/sociologia/psicologia têm de avaliar o 

que se passa na cabeça de cada um que perde alguém próximo (Metcalf e Huntington 1995).  

Apesar da universalidade da morte, da necessidade de se “lidar com ela” e da quantidade 

de modos de se ritualizar a morte, não existe uma forma universal de se pensar os mortos, cada 

sociedade é única (Carneiro da Cunha 1978). Os gestos por vezes podem ser parecidos entre 
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grupos diferentes, mas são únicos na sua concepção e execução. Não existem emoções ou 

práticas universais (Metcalf e Huntington 1995). Ao contrário do que propõe Malinowski todos 

os rituais dos povos “primitivos” – termo usado por ele, mas que não concordamos!! – não se 

parecem, mas como o próprio antropólogo avisa eles são muito mais complexos do que se pensa 

(Malinowski 2004): 

 

Of all sources of religion, the supreme and final crisis of life–death–is of the 

greatest importance. Death is the gateway to the other world in more than the 

literal sense. According to most theories of early religion, a great deal, if not all, 

of religious inspiration has been derived from it – and in this orthodox views are 

on the whole correct. (Malinowski 2004:19). 

 

Malinowski vê os ritos funerários como uma resposta mágica à ansiedade criada pela 

morte de alguém, enquanto Radcliffe-Brown pensa que esses ritos servem para criar a ansiedade 

e não diminuí-la (Binford 1971:8). A perspectiva dentro desta tese, de que a sociedade dos vivos 

e a sociedade dos mortos estão profundamente associadas, está implícita e explícita ao longo de 

todo o texto. Porém, este relacionamento não é tão direto quanto parece, pois ao mesmo tempo 

em que o “fazer” funerário representa a sociedade, essa também o idealiza, o complementa, 

como podemos ver nos trabalhos de Viveiros de Castro (1986) e Carneiro da Cunha (1978).  

Junto com a reflexão sobre o papel social da morte, a compreensão sobre as maneiras de 

fazer, ou seja as práticas funerárias em geral também estão ligadas à presença de um cadáver e à 

interação, ou não, da sociedade com este cadáver em processo de decomposição (Nilsson Stutz 

2008). A maneira escolhida por uma sociedade de lidar com a morte – e todos os elementos a ela 

relacionados – além de estar ligada à cosmologia, está associada a questões práticas. Um corpo 

nunca é ignorado, o modo como ele será tratado pela sociedade é culturalmente estruturado 

(Nilsson Stutz 2010b:35). O trabalho com sepultamentos envolve diferentes aspectos da 

identidade, que são difíceis de serem avaliados e estimados, mas que são centrais: gênero, idade, 

status, religião, etc.  

 

Desde os trabalhos realizados por Nordenskiold, no começo do século XX e 

posteriormente Lathrap (1970a), Brochado (1984), Noelli (2008), Heckenberger (2001), Neves 

(2012), Almeida (2013), Garcia (2012) e Moraes (2013) (entre outros), hipóteses de trabalho têm 
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sido elaboradas tentando associar cultura material arqueológica e populações de grandes troncos 

linguísticos na Amazônia (Tupi e Arawak principalmente). Apesar das limitações de qualquer 

modelo, essas hipóteses têm sido usadas como ferramentas de trabalho para se pensar a ocupação 

humana e a dispersão das práticas funerárias das populações pré-contato na Amazônia. Desde o 

início desta tese optou-se por trabalhar com quatro grandes troncos linguísticos, Tupi, Arawak, 

Jê e Karib, em função das hipóteses arqueológicas sobre possíveis filiações culturais entre os 

falantes destas línguas e a produção de material cerâmico. Muitas críticas já foram feitas ao 

sistema de classificação de material cerâmico na Amazônia, muitas delas extremamente 

pertinentes, contudo é inegável que não temos como trabalhar atualmente sem algum modo de 

classificação (Cabral 2011). As propostas de separação das cerâmicas em fases, tradições e 

séries, apesar de passarem por contínuos aperfeiçoamentos e revisões, têm funcionado em muitos 

casos na Amazônia e se mostrado coerentes nas análises de novos sítios arqueológicos (Neves 

2010). 

Uma coisa chama atenção para os contextos arqueológicos na Amazônia que os diferem 

consideravelmente de outras regiões no mundo: as distâncias que populações distintas 

percorriam para entrar em contato umas com as outras ou para ocupar diferentes locais. 

Processos similares são observados, arqueologicamente, com populações de línguas bantu, 

austronesiana e indo-europeia, reforçando a ideia de que, em alguns contextos, línguas e cultura 

material podem ser associadas. 

De acordo com Neves (2012:73) a arqueologia da Amazônia tem seguido um caminho 

distinto do resto da arqueologia feita no Brasil, pois ela dialoga de maneira mais intensa com 

outras disciplinas como a antropologia cultural, a linguística e a ecologia humana. Deste modo 

foram surgindo ao longo dos anos, alguns problemas de pesquisa específicos e presentes em 

quase todos os trabalhos realizados na região (Neves 2012):  

1- A compreensão da correlação do meio ambiente e os processos sociais dentro da 

ocupação humana da região;  

2- A relação entre a identidade étnica e os vestígios materiais da arqueologia;  

3- Compreensão do nível de impacto da colonização europeia sobre as organizações 

sociopolíticas pré-coloniais.  
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A arqueologia da morte, com o acúmulo de dados suficientes, pode trazer informações 

para esses três principais questionamentos da pesquisa arqueológica contemporânea na 

Amazônia. Contudo, temos ciência que este tipo de pesquisa está no seu início, assim, para esta 

tese, nos voltaremos principalmente para o segundo tópico, fazendo eventualmente menção a 

questões voltadas para o primeiro e o terceiro tópico.  

Os estudos sobre “se” e “como” a presença europeia na Amazônia impactou as formas de 

organização sociopolíticas indígenas dividiu, e ainda divide, as opiniões. Muito foi escrito sobre 

as estruturas políticas das populações Amazônicas, que foram inicialmente definidas como 

caçadoras-coletoras sem hierarquia social (Meggers 1971), sendo depois descritas como 

socialmente complexas, análogas aos cacicados Tainos (Roosevelt 1993). Vários fatores – 

ambientais, demográficos e tecnológicos – foram procurados para explicar as diferenças nos 

processos de ocupação dos diferentes grupos humanos nessa região, mas nenhum conseguiu dar 

conta da diversidade encontrada. Diferentes tipos de estruturas sociais são muitas vezes 

percebidos (ou idealizados) por meio dos modos de sepultar, nos quais a igualdade ou a diferença 

no tratamento dos corpos estão comumente relacionados à identidade e o papel que os indivíduos 

recém falecidos exerciam em vida. Hierarquias e diferenciações sociais são comumente mais 

marcadas no “mundo dos mortos” e os vestígios humanos diretos fornecem um conjunto de 

dados a serem estudados pelos conhecimentos biomédicos, permitindo acesso a informações 

sobre sexo, idade, etc. Aplicações arqueológicas dessa abordagem ainda aparecem raramente na 

arqueologia Amazônica. Dois exemplos são o doutorado de Schaan (2004:1), no qual a 

pesquisadora propõe que as sociedades marajoaras seriam cacicados simples em função de vários 

aspectos, dentre eles, “o culto dos ancestrais e o tratamento diferencial dos mortos” [nossa 

tradução], bem como o livro de Anna Roosevelt, Moundbuilders of the Amazon de 1991, que 

apresenta análises feitas sobre material ósseo e discute rapidamente a saúde da população.  

Acreditamos que uma visão arqueológica holística é necessária para criar um diálogo 

mais frutífero entre as diferentes disciplinas que trabalham com a morte na Amazônia. Para tal, 

sabemos que é necessária uma boa compreensão sobre os possíveis processos de formação desse 

tipo de contexto, essas informações estão parcialmente acessíveis nos registros escritos de 

cronistas e etnólogos. Por isso sentimos a necessidade de sistematizar os dados etnográficos 

amazônicos conhecidos para os contextos funerários. De forma alguma esses dados serão usados 



29 

 

para fazer uma analogia simples e direta (Silva 2009; Binford 1983) mas, ao contrário fornecem 

um corpo de dados para a criação de um panorama sobre o mundo funerário amazônico num 

passado recente e para uma avaliação sobre mudanças nas estruturas funerárias (gestos, locais, 

etc.) nos últimos 500 anos, pois, as práticas são o fruto de processos históricos, sociais e 

cosmológicos.  

Existem estudos de sistematização das descrições sobre as práticas funerárias (Silva 

2005; Ribeiro 2002; Mendonça de Souza 2010; Métraux 1947), entretanto a maior parte desses 

trabalhos focam essencialmente nos rituais ou em possibilidades de pesquisa, e não na morte em 

si e nos gestos envolvidos em cada etapa, desde a morte até após o sepultamento. Estes 

levantamentos feitos a partir de descrições etnográficas ou de relatos foram, por vezes, 

associados à arqueologia, como o fez Silva (2005), que buscou identificar técnicas funerárias 

como “possibilidades interpretativas” para contextos arqueológicos (Silva 2005:96)
1
. De certa 

maneira, demos continuidade à sistematização de dados sobre as práticas funerárias iniciada por 

Silva (2005), mas focando em contextos amazônicos. Enquanto isso, nos trabalhos de Chaumeil 

(1997a, 1997b) encontramos um exemplo de estudo bem estruturado sobre como as populações 

se relacionam com seus mortos na América do Sul, apresentando também questões como ruptura 

ou continuidade entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos.  

 

 Os objetivos e o recorte geográfico presentes no projeto de doutorado apresentado ao 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo em 2010 sofreram alguns 

ajustes ao longo desses últimos anos. Uma vez que os resultados começaram a aparecer e que a 

disponibilidade de material ficou mais evidente
2
, os objetivos se firmaram e ficaram mais claros, 

com isso também o recorte geográfico da pesquisa, definido mais ou menos próximo à calha do 

rio Amazonas.  

Assim, os dados obtidos, de maneira amostral, provêm: 

1- Da calha do rio Solimões: lagos Amanã e Tefé 

2- Da Amazônia Central: municípios de Iranduba e Manacapuru;  

                                                           
1
 Métraux (1947) fez um dos primeiros levantamentos sobre as práticas funerárias na América do Sul mostrando a 

diversidade encontrada. Ribeiro (2002) faz em seu trabalho uma associação entre contextos funerários Tupi e Jê no 

Brasil, comparando os tipos de enterramento e o material associado.  
2
 Como será mencionado ao longo do trabalho, esta tese só foi realizada graças a parcerias com diferentes 

instituições.  
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3- Do baixo rio Madeira: município de Borba; 

4- Da região entre os rios Tapajós e Tocantins: municípios de Itaituba e Novo 

Repartimento (ao longo da BR 230); 

5- Do Estado do Amapá: municípios de Calçoene e Laranjal do Jari. 

 

Apesar da grande dispersão geográfica dos dados, percebemos que o número de 

sepultamentos é relativamente limitado, se resumindo a somente um indivíduo por sítio 

arqueológico em alguns casos. Um problema que tivemos ao longo da pesquisa foi a conservação 

dos sepultamentos, normalmente profundamente impactados e frágeis. Em função dessas 

condições delicadas, do número relativamente pequeno de sepultamentos e do fato de muitos 

contextos serem pouco conhecidos – em função de escavações rápidas ou dados não publicados – 

optamos por trabalhar somente com material arqueológico que nós mesmos escavamos. Contudo 

ao elaborar mapas comparativos também utilizamos descrições presentes na bibliografia. 

 

Quanto aos dados comparativos de origem escrita para períodos mais recentes (relatos de 

cronistas/viajantes e etnografias), o recorte teve que seguir outra lógica, pois, enquanto os relatos 

sobre as práticas funerárias nas calhas dos rios Amazonas e Madeira são muito antigos e pobres, 

a maior parte das etnografias, ricas em detalhes, só foi produzida no século XX, com sociedades 

em diversos níveis de relacionamento com a sociedade nacional e que normalmente se 

encontravam afastadas das margens dos grandes rios (onde estão a maior parte dos sítios 

estudados)
3
.  

 

Em Mendonça de Souza (2010), a pesquisadora questiona o dogma de que não existiriam 

evidências de ossos humanos em contextos arqueológicos Amazônicos e apresenta uma listagem 

de sítios arqueológicos na Amazônia onde já foram encontrados vestígios diretos de 

enterramentos, indo da foz do rio Amazonas até o Solimões. Pensando nisso, decidimos que um 

dos objetivos desse trabalho seria o de montar um banco de dados sobre as práticas funerárias 

arqueológicas e etnográficas. Assim, o nosso principal “problema” de pesquisa foi: organizar 

                                                           
3
 Essa situação se dá, em parte, em função da ocupação agressiva dos europeus e posteriormente dos brasileiros. 
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um corpo de dados de maneira coerente, analisando os padrões ou características afins 

entre os contextos funerários e dentro dos diversos períodos cronológicos na Amazônia. 

Os objetivos específicos são: 

1. Analisar vestígios de práticas funerárias: sepultamentos, contextos e parafernália 

oriundos dos contextos funerários arqueológicos do baixo rio Madeira, do médio rio 

Solimões, da Amazônia Central, de contextos próximos dos rios Tapajós e Xingu e de 

algumas regiões do Amapá; 

2. Fazer um levantamento das práticas e gestos funerários relatados (em crônicas, 

compilações, “relaciones” diversas e estudos etnográficos) nos últimos 500 anos e 

compará-los aos dados arqueológicos; 

3. Identificar os gestos funerários que possam estar relacionados às particularidades das 

populações pretéritas específicas; 

4. Uma vez recolhidos os dados, compará-los às teorias modernas sobre contatos, ocupação 

da Amazônia e possíveis filiações linguísticas.  

 

Durante todo o início deste projeto nos questionamos sobre “até onde” deveríamos ir, 

pois, como muitos, nos sentimos numa corda bamba entre um combinado das premissas 

processualistas e francesas que nos pedem/exigem o máximo de rigor, muitos dados e padrões 

identificados para que, talvez, se chegue numa hipótese sólida ou estatisticamente relevante; e as 

premissas mais subjetivas, mas também muito interessantes e fundamentais do Pós-

Processualismo, no qual a identidade, o simbólico e os contextos altamente ritualizados dos 

sepultamentos não são ignorados. Assim, ao longo do trabalho questões sobre “identidade” 

foram surgindo no meio dos “padrões” que tanto procurávamos. Esses questionamentos foram 

incorporados à maneira de olhar “histórico-culturalista”, no sentindo de ainda praticarmos uma 

arqueologia da classificação e de ainda estarmos, de certo modo, num período exploratório na 

Amazônia (Neves 2012). Em função de todos esses questionamentos ligados à arqueologia como 

disciplina, ao contexto Amazônico que é tão particular e às implicações sobre o mundo dos 

mortos, acabamos desenvolvendo dois capítulos (2 e 3), que podem ser considerados como 

teóricos, mas que são também apresentações: sobre as pesquisas na Amazônia (capítulo 2); e 

sobre as discussões da morte na arqueologia e na antropologia (capitulo 3). 
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Em seguida, no capítulo 4, nos voltamos para os materiais e métodos, como abordar 

dados de origem tão diferentes? Os preceitos da arqueotanatologia guiaram as análises de campo 

e laboratório, além de definirem as nossas abordagens e as perguntas que seriam feitas “ao 

material”.  

No capítulo 5, apresentamos os dados arqueológicos de laboratório e de campo. Ao final, 

começamos a propor algumas interpretações a partir dos dados brutos, tabelas e mapas e 

voltamos a discutir os dados etnográficos. Adotamos três níveis de análise: micro, ou seja o 

contexto do sepultamento; médio, o estudo de sepultamentos dentro de uma determinada 

categoria (fase/tradição); macro, análise comparativa entre tradições, limitadas ao contexto 

amazônico. 

Foi no capítulo 6, no momento da discussão, que nos vimos obrigados/compelidos a 

realmente trabalhar com os diversos “mundos teóricos” ao mesmo tempo. Ao longo da jornada 

acadêmica percebemos, o que muitos já haviam feito antes, que em algum momento deveríamos 

fazer “a leap of faith” e propor ideias, mesmo sabendo que elas serão totalmente reformuladas 

com o tempo e o avanço das pesquisas. No último capítulo (7), nossa conclusão é uma revisão do 

que conseguimos como dados e propostas de trabalho. 



Capítulo 2 

 

 

 

 

 

A AMAZÔNIA: UMA OU VÁRIAS ÁREAS DE PESQUISA? 

Conhecendo as pesquisas Arqueológicas na Amazônia e algumas 

hipóteses sobre a ocupação humana 

(áreas estudadas) 

 

 

 

 

 

O Rio das Amazonas é o maior do orbe    

 

O famoso rio das Amazonas percorre e banha as mais ricas, férteis e povoadas terras de 

todo o império do Peru, aquele que, de hoje em diante, sem usar hipérboles, podemos 

classificar de maior e mais célebre do orbe. Pois se o Ganges rega toda a Índia, e, de tão 

caudaloso, escurece o mar quando nele deságua, fazendo-o perder seu nome e chamar-se 

Sinu-Gangético, ou Golfo de Bengala; se o Eufrates, afamado rio da Síria e parte de 

Pérsia, faz a delícia desses reinos; se o Nilo irriga o melhor da África, fecundando-a 

com sua corrente – o rio Amazonas banha reinos mais extensos, fertiliza mais planícies, 

sustenta mais homens e aumenta com suas águas oceanos mais caudalosos. Para vencê-

los em felicidade, só lhe falta ter sua origem no Paraíso, como daqueles outros afirmam 

grandes escritores. A respeito do Ganges, conta-se que nele deságuam trinta caudalosos 

rios, em cujas praias se veem areias de ouro; inúmeros rios deságuam no das Amazonas, 

que também possui areias de ouro e banha terras que guardam em si infinitas riquezas 

[...] As províncias vizinhas ao rio das Amazonas não necessitam de bens raros, porque há 

abundância de peixes em suas águas, de caça em suas montanhas, de pássaros em seus 

ares, de frutos em suas árvores, de colheita em seus campos, de minas em seu solo, e os 

nativos que ali habitam possuem muitas habilidades e aguda inteligência para tudo o que 

lhes importa,como iremos vendo no curso desta história. 

(Acuña 1994:68-69). 
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Nesse capítulo nosso objetivo é contextualizar parte das pesquisas arqueológicas 

realizadas na região amazônica, descrevendo o embasamento teórico que as orientaram – e que 

nos orientaram nessa tese. Visto a extensão da área estudada, de Tefé até Macapá, foi necessário 

selecionar os temas a serem abordados e o período cronológico. Assim, na primeira parte 

faremos uma exposição geral sobre as diferentes abordagens e hipóteses envolvendo as 

populações ceramistas pré-coloniais. 

Trabalhamos com contextos funerários provenientes de períodos relativamente recentes, 

menos de quatro mil anos, se considerarmos algumas datações antigas para o período formativo, 

contudo, os principais contextos estudados se referem ao momento em que os vestígios 

cerâmicos e os sítios arqueológicos com Terra Preta Antropogênica (TPA ou Terras Pretas de 

Índio – TPI) ficam abundantes no registro arqueológico, isso ocorre nos últimos 2 mil anos. 

Como a maior parte dos estudos arqueológicos feitos até o momento se concentraram exatamente 

nesse período, pudemos contar com hipóteses mais robustas sobre a ocupação humana na 

Amazônia e mais especificamente sobre possíveis filiações linguísticas/identidades para os 

contextos arqueológicos. Ainda nessa primeira parte será apresentado um resumo sobre a história 

da disciplina na Amazônia, alguns dos paradigmas e hipóteses de pesquisa, e suas 

transformações ao longo do tempo.  

A segunda parte do capítulo será destinada às descrições e exposições de algumas 

particularidades de cada “sub-região” analisada, evidenciando as principais pesquisas que fazem 

interface com os contextos funerários estudados na tese. Contudo, na maior parte dos casos 

existem estudos mais detalhados sobre essas “sub-regiões”, onde são apresentadas as análises de 

material cerâmico, lítico e/ou de formação de sítios arqueológicos de maneira mais completa, 

enviaremos a essas pesquisas quando necessário. A quantidade de estudos realizados em cada 

área difere grandemente, isto ficará claro nas descrições, pois, enquanto algumas regiões vêm 

sendo estudadas de maneira sistemática a mais de 15 anos, outras receberam uma ou duas 

intervenções, por arqueólogos, no último século.  

No capítulo 3 focaremos principalmente nas propostas teóricas voltadas para a 

arqueologia da morte ou arqueotanatologia, aproveitando para desenvolver alguns temas que só 

serão mencionados aqui (como o papel das línguas como marcador identitário e cultural ou as 

diferentes concepções sobre a morte na Amazônia). Várias das discussões apresentadas nesse 
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capítulo também serão retomadas ao final da tese (capítulos 5, 6 e 7), onde queremos fomentar 

um diálogo entre as diferentes pesquisas arqueológicas e os resultados de nossos estudos sobre os 

contextos funerários nessa região. 

 

 

2.1 Histórico e Pressupostos da Arqueologia Amazônica: O início das “descobertas” 

arqueológicas 

 

 

Nessa seção seguimos um grande eixo central, o dos diferentes modelos propostos para as 

ocupações por populações ceramistas na Amazônia, todavia para poder começar abordaremos as 

reflexões sobre a existência do homem americano e as primeiras descobertas na região. Não 

podemos esquecer que os modelos propostos para as ocupações na América do Sul são fruto do 

momento em que os diferentes estudiosos viveram, estando muitas vezes repletos de 

preconceitos. Não entraremos no mérito desta questão, mas mostraremos algumas mudanças de 

percepção ao longo do tempo. 

A partir do século XX, a maior parte das hipóteses de ocupação e/ou migração das 

antigas populações ceramistas estão correlacionadas às sociedades indígenas contemporâneas. 

Mais especificamente procurava-se elementos da cultura material que pudessem servir de 

marcadores étnicos. Isso levou à constituição de uma série de classificações, principalmente em 

função da língua, que não poderiam deixar de ser mencionadas. Ao final dessa seção faremos um 

rápido resumo sobre as principais características dos quatro grandes troncos linguísticos 

presentes nas terras baixas da América do Sul, como veremos alguns desses conjuntos são a base 

de diversas hipóteses sobre a filiação da cultura material encontrada nos registros arqueológicos. 

Como mencionado no capítulo 1 a maior parte das pesquisas arqueológicas na Amazônia 

vêm buscando não somente encontrar e entender os processos históricos que possam explicar a 

relação entre os contextos arqueológicos e as sociedades contemporâneas, mas estão também 

direcionadas para compreensão de como se deu a interação do homem com o meio ambiente e do 

impacto da colonização europeia (Neves 2010a). Nas últimas décadas se desenvolveram estudos 

sobre a disponibilidade de recursos e eventuais alterações na paisagem que permitiriam a 
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ocupação humana (Balée 1998; Balée e Erickson 2006; Moraes 2013; Junqueira e Clement 2012; 

etc.). Apesar de extremamente importante para a arqueologia Amazônica como um todo, 

optamos por não apresentar essas discussões, pois fugiriam demasiadamente do nosso tema.  

 

2.1.I Os primeiros relatos e descrições 

O contato entre as populações americanas e as populações europeias suscitou o início de 

uma série de questionamentos dentro da sociedade europeia, pois colocou em xeque a visão 

cristã e eurocêntrica sobre o surgimento do homem
1
. Junto a essa situação vemos surgir 

curiosidades e preconceitos em função da diversidade do que será, posteriormente, chamado de 

“cultura” (Caneiro da Cunha 2009; Wagner 2010). Apesar de muitos autores mencionarem esses 

“estranhamentos” como anedotas, se prestarmos atenção, muitos dos preconceitos e dos mal 

entendidos por parte da sociedade nacional brasileira (ou dos outros países americanos) 

começam a nascer nesse momento e perduram, de certa maneira, até os dias de hoje.  

Nos relatos dos séculos XVI, XVII e XVIII encontramos indagações sobre esses “novos 

homens” e suas origens. Por exemplo, o Pe. João Daniel, no século XVIII, tenta conciliar a visão 

bíblica da formação do mundo com a presença dos indígenas, afirmando que os mesmos tinham 

que ser descendentes de Cã ou de alguma tribo perdida de Israel (Daniel 2004). Ao mesmo 

tempo em que surgem essas explicações “bíblicas” para a existência do homem nas Américas, a 

semelhança física entre os povos americanos e os povos asiáticos não passava despercebida pelos 

viajantes da época (Neves e Piló 2008).  

A partir do século XVII achamos nos relatos de viajantes/naturalistas as primeiras 

menções sobre descobertas arqueológicas fortuitas, que obviamente não eram chamadas assim. A 

compreensão sobre a antiguidade desse material era normalmente muito clara, mas não sua 

origem. Temos alusões a esses vestígios em diversas regiões como: no século XVII no Amapá, 

Jesse de Forest se refere a cemitérios com urnas e ossadas perto do Oiapoque (Rostain 1994); e 

na região de Manaus, material lítico é encontrado por Alexandre Rodrigues Ferreira no século 

seguinte. A prática de descrever e/ou colecionar essas “curiosidades” na Amazônia vai se 

                                                           
1
 É importante notar que pouco sabemos sobre como os diferentes grupos indígenas interpretaram a presença do 

“homem branco” nas terras baixas sul americanas no momento do contato. Ao ler as etnografias feitas no século XX 

é possível perceber que grande parte das sociedades indígenas inclui o “branco” (talvez uma melhor tradução seja “o 

externo” ou “o outro”) em suas cosmologias. É seguro pensar que o contato com os europeus também causou muito 

estranhamento para todos os grupos indígenas americanos. 
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intensificar com o passar do tempo e ganhará cada vez mais apoio financeiro dos governos 

europeus e neoamericanos. Dessa maneira, muitos cientistas geraram conhecimento científico 

sobre o “Novo Mundo”, esse é o caso: do próprio Alexandre Rodrigues Ferreira enviado pela 

coroa portuguesa; de Henri Coudreau, no século XIX – que tinha como objetivo marcar as 

fronteiras entre os estados do Pará e do Mato Grosso, (Coudreau 1977); de Charles Hartt ou J. 

Steere – que encontraram artefatos enterrados, sambaquis, montículos construídos e Terras 

Pretas Antropogênicas na região de Santarém e na ilha de Marajó, Estado do Pará
2
 (Papavero e 

Overal 2011); e vários outros. Esses viajantes ao mesmo tempo em que cumpriam suas missões 

descreviam
3
 as “curiosidades”, ambientais e sociais que encontravam. O “colecionismo” que se 

intensificou no século XIX não é específico das Américas, ele aconteceu no mundo inteiro e 

eventualmente deu origem à própria Arqueologia como disciplina em várias regiões (Trigger 

2004).  

No século XIX, encontramos tendências mais “científicas” e a priori menos religiosas 

por parte dos naturalistas. Essas novas interpretações são oriundas de estudos mais “rigorosos e 

sistemáticos”, mas muitas vezes impregnados de um espírito profundamente racista e 

evolucionista (diferente do que foi proposto pelo próprio Charles Darwin com “A Origem das 

Espécies”) para os contextos sociais americanos, asiáticos e africanos
4
. Por exemplo, no início 

desse século, Carl Friedrich Philipp von Martius (1982) visitou o Brasil e causou muito impacto 

com suas publicações embasadas nas correntes teóricas biológicas mais expressivas em seu 

tempo – anteriores a Darwin – e nas observações feitas em campo. Von Martius descreveu as 

populações autóctones contemporâneas como sendo “inferiores” e os vestígios arqueológicos 

como pertencentes a populações “mais evoluídas” que teriam desaparecido, exterminadas pelos 

“selvagens” mais recentes – encontraremos propostas parecidas em várias regiões das Américas, 

como por exemplo, as interpretações absurdas feitas sobre os “Mounds” (ou montes de terra 

artificiais) norte-americanos. Esse período racista das ciências sociais será duramente criticado a 

partir do século XX.  

                                                           
2
 Ambos percebem o descompasso entre a monumentalidade e a abundância dos vestígios enterrados e a 

simplicidade do material produzido pelas sociedades que lhes eram contemporâneas (Papavero e Overal 2011). 
3
 Deve-se mencionar que desde o início do período das grandes viagens marítimas europeias desenvolve-se o 

costume de se publicar o relato das viagens e dos achados, tanto por testemunhas de “vista” (aqueles que 

presenciaram os eventos) quanto por testemunhas de “ouvido” (ou seja, aqueles que ouviram descrições sobre os 

eventos) (Ugarte 2011). 
4
 Eventualmente a fundação dessas bases deu origem às ciências biológicas e sociais. 
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Ao final do século XIX expedições puramente arqueológicas começaram a aparecer. Foi 

dessa maneira que a arqueologia do Amapá entrou no “imaginário” dos pesquisadores com a 

descoberta de sítios megalíticos e poços funerários por Emílio Goeldi (Goeldi 1905) e de 

cavernas com dezenas de urnas antropomorfas extremamente bem preservadas, descritas por 

Domingo Ferreira Penna e Aureliano Lima Guedes (Rostain 1994:5; Rapp Py-Daniel 2004)
5
.  

Esse período “exploratório” da arqueologia vai continuar até meados do século XX 

(Neves 1999), sendo o pesquisador autodidata
6
 alemão Curt Nimuendajú o representante que 

mais se destacou, tanto em função de sua seriedade com os dados referentes às suas coletas e 

escavações arqueológicas, quanto em relação à sua competência em reconhecer, descrever e 

interpretar os vestígios e sítios encontrados – na Amazônia inteira –, seguindo métodos rigorosos 

de registro (Nimuendajú 1949, 1952, 2004). Nimuendajú também é considerado precursor no 

campo da etnologia (Amoroso 2001), pois foi responsável pela descrição e contato de numerosos 

grupos, e pela criação de um mapa etnohistórico-linguístico que continua sendo referência para o 

estudo das populações americanas até os dias atuais. Além de representar as diferentes línguas 

presentes nas terras baixas, o pesquisador buscou compreender os diferentes processos de 

movimentação e migração populacional após o contato com os europeus (Nimuendajú 2002). 

Vale ressaltar que grande parte dos relatos sobre as práticas cotidianas, funerárias e costumes em 

geral, conhecidos hoje em dia, provém de suas observações feitas em campo durante mais de 40 

anos. 

 

2.1.II O início da profissionalização da arqueologia e o estabelecimento de algumas 

correntes teóricas  

Na Amazônia, a partir de 1948 pode-se dizer que se iniciam as pesquisas arqueológicas 

profissionais propriamente ditas – pois foram realizadas por indivíduos formados como 

arqueólogos/antropólogos –, com o casal de norte-americanos, Betty J. Meggers e Clifford 

Evans. Ambos estavam ligados aos antropólogos/etnólogos de vanguarda da época, responsáveis 

pelo Handbook of South American Indians (HSAI). O HSAI foi editado por Julian Steward 

(1948a), mas contou com a participação de praticamente todos os pesquisadores especialistas em 

                                                           
5
 Recomendamos o capítulo de Barreto e Machado (2001) como revisão das diferentes formas de “ver” a Amazônia 

desde o primeiro contato entre europeus e populações indígenas. 
6
 O fato de Curt Nimuendajú ser autodidata em nada retira o mérito do seu trabalho, ao contrário, o brilhantismo de 

suas observações incitou respeito e reconhecimento de arqueólogos e antropólogos profissionais que o sucederam. 
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populações sul americanas de seu tempo. Esses grandes volumes de síntese foram inicialmente 

sugeridos, mas não concretizados, por Erland Nordenskiold
7
 do Museu de Gotemburgo na Suécia 

(Neves 2011). A partir de seus trabalhos de campo no extremo oeste Amazônico e de coleções 

observadas em museus, Nordenskiold queria sintetizar os conhecimentos sobre a América do Sul 

e compreender as semelhanças observadas na cultura material do norte ao sul do continente. Em 

diversos artigos e livros Nordenskiold (1930; Brochado 1984; Lathrap 1970a) fez sínteses sobre 

a difusão de material histórico e arqueológico associados a grupos falantes de línguas do tronco 

linguístico Arawak, chegando a propor que apesar dos limites geográficos corresponderem a 

limites culturais entre os Andes e a Amazônia, isto não era o caso das outras regiões, visto que 

não haveriam limites claros entre os outros grandes ecossistemas das terras baixas sul 

americanas.  

No HSAI uma série de dados etnográficos foi apresentada pela primeira vez, assim como 

hipóteses sobre a ocupação da América do Sul formuladas a partir desses dados e de relatos da 

época do contato. Baseado nisso, Julian Steward (1948a) e Robert Lowie (1948) propuseram um 

modelo de ocupação, que teve grande impacto no meio acadêmico, onde as populações indígenas 

do continente sul americano seriam divididas em quatro grandes categorias seguindo uma ordem 

evolutiva, considerando o nível de complexidade cultural/tecnológico e o meio-ambiente 

ocupado. Apesar de essas duas variáveis estarem correlacionadas, o meio-ambiente seria o fator 

determinante
8
, de acordo com os autores, para que uma sociedade tivesse a capacidade de se 

desenvolver
9
.  

As quatro grandes categorias propostas para a América do Sul foram (Steward 1948a): 

- O grupo “marginal”: que seria composto por grupos de poucos indivíduos caçadores-

coletores-pescadores vivendo exclusivamente dos recursos mais próximos. Seriam sociedades 

igualitárias nômades ou seminômades, vivendo às margens da floresta tropical, em áreas de 

cerrado, desertos, etc. Rouse (1953) atribuia populações antigas a esse nível principalmente 

quando não encontrava artefatos cerâmicos relacionados à agricultura; 

                                                           
7
 Arqueólogo amador da região Amazônica e financiador de pesquisas, como as de Curt Nimuendajú. 

8
 Para uma análise sobre as limitações das hipóteses deterministas em contextos funerários no mundo ver Bendann 

(1969:1-18). 
9
 De acordo com Myers (1992), as conclusões de Alfred Métraux após várias pesquisas de campo seriam 

responsáveis pelo pessimismo de Steward e Lowie e, por consequência de Meggers e Evans, em relação aos relatos 

seiscentistas onde estão descritas grandes aldeias e populações numerosas.  
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- A cultura de floresta tropical: seriam populações com agricultura incipiente ou de coivara, 

mas sem regularidade. Compostas por pequenos grupos, com uma organização social igualitária, 

mesmo se todos os indivíduos não eram necessariamente tratados da mesma maneira, com 

períodos de nomadismo. Teriam se desenvolvido exclusivamente na área de floresta tropical, o 

uso de canoas e redes seriam atributos dessa categoria. As populações indígenas Amazônicas 

encontradas, por Alfred Métraux, foram usadas como referência para elaboração dessa categoria 

(Myers 1992); 

- Os cacicados do circum-caribe (em contato com sociedades da Mesoamérica e Andinas): 

seriam sociedades caracterizadas por uma organização complexa, com verdadeiros chefes 

regionais, profissionais religiosos e grandes assentamentos. As populações encontradas pelos 

primeiros viajantes europeus nas ilhas do Caribe (ex. Taino) foram usadas como exemplo para 

esse nível de sociedade; 

- Civilizações Andinas: seriam impérios complexos com administrações centrais. Somente 

algumas sociedades nos Andes teriam alcançado esse nível, que estaria mais próximo do padrão 

europeu, reconhecido como mais “evoluído” e “civilizado”, com classes sociais e hierarquias 

descritas no século XVI e com a presença de construções monumentais em pedra simbolizando 

um poder centralizador. 

Dentro desta classificação estava implícito que todas as sociedades inicialmente estavam 

no nível “marginal” e que as mudanças culturais teriam tido origem na região Andina para em 

seguida serem difundidas pela América do Sul e pelo Caribe (Rouse 1961). A primeira vinda à 

Amazônia de Meggers e Evans em 1948 teve como objetivos a coleta, a sistematização de dados 

de campo e finalmente o teste do modelo de Cultura de Floresta Tropical (Meggers e Evans 

1957). Com o decorrer dos trabalhos na ilha de Marajó, Meggers e Evans detectaram algumas 

anomalias no sistema de classificação elaborado por Steward (Meggers e Evans 1957), pois se 

depararam com material arqueológico extremamente elaborado em sítios onde haviam 

construções de grande porte, características que a priori seriam típicas, de acordo com o HSAI, 

das populações mais complexas da região do Caribe e dos Andes. Para explicar tal 

“discrepância” entre os dados e as hipóteses, os pesquisadores, retrabalharam seus dados a partir 

das correntes teóricas vigentes sobre migrações e difusões. Assim, eles interpretaram os vestígios 

arqueológicos mais antigos encontrados como pertencentes ao nível de “Cultura de Floresta 
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Tropical”, mas que depois teriam sido seguidos por populações mais “avançadas”, dessa maneira 

o modo de vida complexo das populações que ali habitaram seria exógeno (Rouse 1961). De tal 

modo, Meggers e Evans propõem diversas levas de migrações andinas ou caribenhas para a 

Amazônia, o que explicaria a presença de tecnologias mais sofisticadas em ambientes 

considerados hostis para o desenvolvimento de “culturas complexas” (Meggers e Evans 1961, 

1983). Diferentes povos teriam se deslocado dos Andes, se aventurando pelas terras baixas da 

floresta tropical, até encontrar locais de ocupação permanente, entretanto, após certo tempo o 

ambiente tropical teria “agido” e inviabilizado a manutenção do seu padrão de vida complexo 

original, forçando-os, portanto, a decair rapidamente ao nível de Cultura de Floresta Tropical. 

Fora o material recolhido na ilha de Marajó e os contextos megalíticos do Amapá, todos os 

vestígios encontrados em 1948 foram considerados como sendo “simples”, portanto pertencentes 

ao grupo “marginal” ou à “cultura de floresta tropical”. Para verificar a validade de suas 

hipóteses o casal de arqueólogos trabalhou na região do rio Napo, afluente do alto rio Amazonas, 

a partir de 1954, onde havia uma grande concentração de material cerâmico polícromo que 

poderia, de acordo com eles, explicar a origem da fase Marajoara (Evans e Meggers 1968). Mais 

recentemente Meggers (1990, 1992) continuou afirmando que o perfil demográfico encontrado 

nos diferentes contextos etnográficos – grupos pequenos e dispersos – refletiria o mesmo padrão 

encontrado nos sítios arqueológicos anteriores ao contato com os Europeus e que grandes 

assentamentos seriam completamente inviáveis, pois a Amazônia seria muito instável 

ecologicamente, com terras pobres, várzea inconstante, El Niño, etc. (Meggers 1992:203, 

1990:201).  

Em 1961, Meggers e Evans elaboraram um quadro operacional hipotético para 

classificação do material cerâmico em toda a Amazônia. Seguindo os moldes do que era então 

realizado nos Andes, eles utilizaram a decoração das cerâmicas, o antiplástico e as técnicas de 

decoração empregadas para propor esses grandes conjuntos (Meggers e Evans 1961, 1983). 

Como descreve Meggers (1990) a análise de material cerâmico proposta por ela se fundamentava 

na teoria da Evolução, considerando que a seleção natural e, principalmente, a deriva são 

elementos essenciais para identificar mudanças no registro arqueológico (Meggers 1990:185). 
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Assim, Meggers e Evans (1961, 1983) propuseram quatro grandes tradições
10

 (inicialmente 

chamadas de horizontes): Hachurado Zonado, Borda Incisa, Polícroma e Inciso Ponteado 

(Meggers e Evans 1961)
11

, ver tabela 01 para períodos e fases associadas às tradições por 

Meggers e Evans, ver mapa 01 para distribuição das três tradições citadas em nosso trabalho a 

partir de dados mais recentes. Dentro dessas tradições haveriam fases arqueológicas 

estabelecidas a partir do resultado de seriação de material cerâmico baseado no método Ford 

(Meggers 1990:191) e equivaleriam às “comunidades” (Meggers 1990:192). Ao contrário de 

Lathrap (1970a), Brochado (1984), Oliver (1989) e outros, Meggers é contra a associação de 

tradições ou fases arqueológicas a troncos linguísticos, pois afirma que grupos distantes podem 

possuir cultura material parecida e que grupos próximos podem fazer cerâmicas muito diferentes 

(Meggers 1990:191).  

Barreto (2008) chama atenção para um ponto extremamente importante sobre a 

elaboração desse sistema de classificação: não há questionamento sobre o tipo de cerâmica que 

se está usando para criar as grandes tradições, que são principalmente vasos para usos rituais 

e/ou provenientes de contextos funerários, além disso, foram analisados principalmente aspectos 

formais e não simbólicos para definir as fases, as tradições e os horizontes (Barreto 2008:20). 

Apesar dessa ponderação, Neves (2012) aponta para o fato de que as tradições elaboradas como 

“hipotéticas” eventualmente ganharam um caráter permanente, pois ganharam uma maior 

                                                           
10

  Posteriormente Meggers afirmará que as tradições seriam a associação de fases com o mesmo conjunto de 

técnicas de decoração (Meggers 1990:191). 
11

 Mais recentemente foi proposta mais uma tradição para a Amazônia por Eduardo Góes Neves, a Tradição Pocó 

(Neves 2006, 2010a; Lima 2008) ou Tradição Pocó-Açutuba (Neves et al. 2014), em função da grande dispersão 

espacial e cronológica do que teria sido inicialmente definido como só uma fase. Esta fase foi inicialmente definida 

por Hilbert e Hilbert (1980), que chamaram atenção para a semelhança dela com o material da série Barrancóide e 

aventaram a possibilidade desta série e da tradição Taquara (conhecida para o sul do Brasil) terem a mesma origem, 

a Tradição Tupiguarani. Contudo essa hipótese não foi confirmada até o presente e na maior parte dos trabalhos 

atuais as possíveis fases da Tradição Pocó/Tradição Pocó-Açutuba continuam associadas à tradição Borda Incisa ou 

à Série Barrancóide. Por isso, ao apresentar as fases e as tradições trabalhadas nos basearemos nas propostas de 

Meggers e Evans (1961), mas apontaremos sobre a possibilidade do material ser classificado como Tradição Pocó. 

De acordo com Neves et al. (2014) não haveria rupturas históricas entre as Tradições Pocó e Borda Incisa, as 

diferenças seriam principalmente na quantidade de elementos decorativos, superior na Tradição Pocó e a melhor 

qualidade da pasta na Tradição Borda Incisa. O que chama atenção é a homogeneidade do material relacionado à 

Tradição Pocó-Açutuba que talvez represente a primeira grande ocupação ceramista da Amazônia (não relacionada 

às cerâmicas mais antigas encontradas pontualmente em sítios como o Sambaqui de Taperinha ou a Caverna da 

Pedra Pintada e ainda sem um local de origem definido), seria neste momento também que se daria início à 

formação da terra preta (Neves et al. 2014). Em Neves et al. (2014) também vemos o retorno de hipóteses 

relacionando as grandes dispersões de material cerâmico a migrações externas à Amazônia, além disso os autores 

propõem uma correlação direta da Tradição Pocó-Açutuba com a Série Barrancóide, enquanto que a Tradição Borda 

Incisa lhe seria posterior. 
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profundidade cronológica, passando de horizonte para tradição, e continuam servindo como 

“espinha dorsal” para grande parte da arqueologia Amazônica (Neves 2012:127). Pensando 

principalmente nos contextos funerários, talvez seja oportuno que o material analisado para a 

elaboração das tradições provenha, em grande parte, justamente desses contextos. 

 

Tabela 01: Tradições arqueológicas definidas por Meggers e Evans (1961) e fases associadas, por eles. 

Observação: as datas propostas por Meggers e Evans (1961) são hipotéticas e não estavam fundamentadas 

em datações absolutas, veremos ao longo do texto que algumas delas foram revistas. 

Tradição Período Fases 

Hachurado Zonada (500 a.C. a 500 d.C.) Ananatuba, Tutishcainyo, Yasuní e 

Jauari 

Borda Incisa
12

 (100 d.C. a 800d.C.) Mangueiras, Boím, Manacapuru, 

Nericagua, Cotua e Los Caros 

Polícroma (600 d.C. a 1300 d.C.) Napo, Coarí, Araçá, Guarita, 

Marajoara e Aristé 

Inciso Ponteada (1000 d.C. a 1500 d.C.) Mabaruma, Arauquín, Itacoatiara, 

Santarém, Konduri e Mazagão 

 

As tradições definidas por Meggers e Evans (1961, 1983) serão apresentadas de maneira 

sintética abaixo com algumas das revisões que vêm sendo feitas ao longo dos anos (para 

discussões mais aprofundadas sugerimos os trabalhos de Neves 2006, 2010a, 2012; Lima 2008; 

Almeida 2013, para críticas a esse modelo sugerimos Schaan 2007; para ponderações sobre as 

dificuldades de se trabalhar com ou sem essas classificações sugerimos Cabral 2011). O que foi 

denominado de “Tradição” e “Fase” por Meggers e Evans pode ser correlacionado com o que 

Cruxent e Rouse chamaram de “Série” e “Complexo” (Meggers e Evans 1983:290; Lima 2008; 

Rocha 2012:11). Esses termos foram empregados como instrumentos e não representam etnias 

ou populações específicas
13

, voltaremos ao tema ainda nesse capítulo. Além disso, uma 

observação importante é que o termo “tradição” é amplamente aplicado para conjuntos de 

material cerâmico encontrado nas Guianas e Caribe, mas com abrangências temporais e 

geográficas diferentes. Brochado (1984), Almeida (2008, 2013) e Garcia (2012) falam também 

                                                           
12

 Rouse e Cruxent ao trabalharem na região do Circum-Caribe e Venezuela também criaram tipologias a partir do 

material cerâmico, os dois conjuntos mais importantes, para nossa discussão, foram identificados como a Série 

Saladoide e a Série Barrancóide (Rouse 1983; Oliver 2014). Eventualmente outros pesquisadores questionaram a 

separação das duas séries, afiliando a série Saladoide à série Barrancóide (Oliver 2014). Lathrap (1970a) e mais 

recentemente Heckenberger (2005) e outros associaram a série Barrancóide à Tradição Borda Incisa, mas 

semelhanças já haviam sido notadas anteriormente. 
13

 Fase arqueológica para Willey e Philips (1958; Lima 2008:206) era definida a partir de elementos diagnósticos 

com dispersão temporal e espacial limitadas. 
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de Tradições Tupinambá e Tupi-Guarani, mas que apesar de presentes em algumas partes da 

Amazônia, são típicas de outras regiões do Brasil.  

Entendemos que o uso dos conceitos de Tradição e Fase de Meggers e Evans (1961), 

possuem implicações teóricas importantes e por vezes questionáveis. Contudo visto que essas 

são as ferramentas utilizadas pela maior parte dos arqueólogos na Amazônia, seria difícil 

construir um diálogo com eles sem usar esses elementos. 

 

 

 

A Tradição Hachurado Zonado 

 De acordo com Meggers e Evans (1961) essa tradição representaria algumas das 

produções cerâmicas mais antigas das populações Amazônicas. Sendo a técnica decorativa 

diagnóstica o uso de linhas largas incisas para delimitar áreas preenchidas com linhas finas 
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paralelas ou cruzadas, haveria também pintura em forma de largas linhas na borda ou bojo
14

 

(Meggers e Evans 1961:375) (ver figura 1).  

 Apesar de Meggers e 

Evans apresentarem 

inicialmente essa tradição com 

uma ampla dispersão geográfica 

(dos Andes a Marajó), com o 

tempo as fases associadas foram 

revistas e poucos pesquisadores 

puderam confirmar a presença 

de material da Tradição 

Hachurado Zonado em regiões 

fora da ilha de Marajó. Sendo 

assim a publicação do 

PRONAPA
15

 (1970), só 

reconhece dois locais com 

cerâmicas dessa tradição: a ilha 

de Marajó e próximo de 

Alenquer, ambos no Estado do 

Pará, com datação do século X 

antes de nossa era. Em função 

da raridade dos achados alguns 

pesquisadores questionaram a existência dessa categoria. Recentemente cerâmicas e contextos 

relacionados à fase Ananatuba, pertencente a essa tradição, foram encontradas no Estado do 

Amapá por João Saldanha e Mariana Cabral (comunicação pessoal 2014). Até o presente não há 

relatos ou publicações sobre contextos funerários associados às fases dessa tradição (PRONAPA 

1970), por isso não voltaremos a abordá-la no decorrer do texto. 

                                                           
14

 Posteriormente ao momento de definição das tradições serão encontradas cerâmicas mais antigas em diversos 

contextos Amazônicos, em Sambaquis e Cavernas (Roosevelt et al. 1996). 
15

 PRONAPA: Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, fomentado e financiado pelo Smithsonian Institute e 

coordenado por Meggers e Evans. Esse programa foi responsável pela formação de grande parte dos arqueólogos 

brasileiros até os anos 1980. 

 
Figura 1. Imagem retirada de Meggers e Evans (1961), representando 

as decorações características da Tradição Hachurado Zonado. 
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A Tradição Borda Incisa 

É interessante notar que Meggers e Evans (1961) ao definirem os horizontes/tradições 

afirmaram que a Tradição Borda Incisa seria a mais hipotética de todos os horizontes, contudo ao 

observarmos os trabalhos mais recentes essa tradição surge como a mais bem descrita e com 

maiores possibilidades de representar um conjunto populacional coerente. De fato, essa 

afirmação é um pouco exagerada, mas vários trabalhos vêm mostrando uma possível associação 

dos produtores de cerâmicas classificadas como pertencentes à Tradição Borda Incisa com 

populações que possuiriam um “ethos” Arawak (Heckenberger 2005). Para além dessa hipótese 

de filiação linguística/étnica, vários conjuntos cerâmicos antigos vêm mostrando certa 

similaridade, tanto no estilo quanto nas datas, Neves (2006), Guapindaia (2008), Lima et al. 

(2006), Neves et al. (2014) e Lima (2008) argumentam por uma unidade pan-amazônica dessa 

tradição, que seria mais antiga do que a Tradição Zonado Hachurado. Várias datas obtidas por 

Guapindaia (2008) e Hilbert e Hilbert (1980) nos sítios arqueológicos do rio Trombetas colocam 

a fase Pocó séculos antes da era cristã, Hilbert e Hilbert (1980) possuem uma data do século XIV 

a.C. que inicialmente foi descartada, contudo após pesquisas mais recentes ela vem sendo 

reconsiderada. 

Para Meggers e Evans (1961) as principais características dessa tradição seriam: borda 

larga, produzida por espessamento interno, a superfície da borda é normalmente decorada com 

largas linhas incisas, sendo que engobo e pintura vermelha seriam sempre usados para cobrir a 

superfície externa e/ou interna de alguns vasos (Meggers e Evans 1961:378) (ver figura 2). Lima 

(2008) apontou para a existência de uma ampla gama de cores para as cerâmicas atribuídas a essa 

tradição.  

Posteriormente essa tradição foi relacionada à série Barrancóide, definida a partir do sítio 

Los Barrancos na Venezuela (Howard 1943 apud Lima 2008), mas desde o momento de sua 

definição Meggers e Evans (1961) já chamavam atenção para similaridades estilísticas entre os 

sítios venezuelanos e o resto da Amazônia. As fases atribuídas a essa tradição estariam 

principalmente na bacia do rio Orinoco e ao longo do rio Amazonas a partir do Município de 

Manacapuru. Atualmente pode-se incluir as regiões de Tefé (Costa 2012), de Roraima (Neves et 

al. 2014), baixo rio Xingu (Almeida 2013) e possivelmente Amapá (Saldanha, comunicação 

pessoal 2014). 
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A partir de estudos na Amazônia 

Central (Lima 2008; Moraes 2006, 

2010) foi possível perceber que apesar 

de diferenças significativas permitindo a 

separação em fases, existe certa 

continuidade entre as fases atribuídas à 

Tradição Borda Incisa (Açutuba, 

Manacapuru e Paredão) na região. 

Assim, não foi possível detectar rupturas 

bruscas de ocupações ou da cultura 

material, diferente do que acontece com 

o surgimento da cerâmica polícroma na 

mesma região algum tempo depois 

(Moraes 2013). Enquanto isso, na região 

do alto rio Xingu, Heckenberger 

(2005:68) aponta para o fato de que a 

indústria pré-colonial e aquela 

identificada até o presente foi 

variavelmente associada às tradições 

“Borda Incisa”, “Inciso Modelado” e 

“Barrancóide Amazônico”, por isso ele propõe que não se deve distinguir esses conjuntos. Lima 

(2008) faz observações parecidas para a Amazônia Central. 

De acordo com Lima (2008), Hilbert teria atribuído em sua publicação de 1968 o 

surgimento de enterramento em urnas e uso de assadores de mandioca à Tradição Borda Incisa, 

essa afirmação é interessante, voltaremos a ela quando apresentaremos os nossos resultados e 

discussões
16

. Contudo, já podemos adiantar que em quase todos os contextos funerários 

associados a essa tradição temos presença de urnas, sejam elas vasos reutilizados ou feitos para 

serem urnas. 

                                                           
16

 Se a divisão desta tradição em Tradição Pocó-Açutuba e Tradição Borda Incisa (Neves et al. 2014) for 

eventualmente confirmada e começar a ser usada por outros pesquisadores, as urnas funerárias mais antigas estariam 

relacionadas à Tradição Pocó-Açutuba. 

 
Figura 2. Imagem retirada de Meggers e Evans (1961), 

representando as decorações características da Tradição 

Borda Incisa. 
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A Tradição Polícroma 

Meggers e Evans (1961) ao definirem essa tradição se baseavam na presença de material 

polícromo desde o rio Napo até a ilha de Marajó. A policromia “diagnóstica” para esses autores 

consistia em pinturas vermelhas e pretas sobre branco
17

, sendo que outras técnicas complexas de 

decoração também estavam associadas, como excisão e incisão retocada com pintura vermelha 

ou branca antes da queima (ver figura 3). Outras características sendo a incisão ou excisão sobre 

superfícies engobadas de vermelho ou branco e bordas reforçadas com seção quadrada. Mais 

especificamente para a fase Guarita (principal fase polícroma a ser abordada nesta tese) 

Tamanaha (2012:125) afirma que não há padronização nas escolhas relacionadas ao preparo da 

pasta e a tecnologia empregada. Contudo, seriam as formas e as decorações que dariam 

continuidade aos diversos vestígios, de sítios diferentes (Hatahara, Lauro Sodré, São Paulo II, 

etc., todos próximos à calha do rio Amazonas) analisados pelo autor. Outros marcadores fortes 

são o lábio reforçado e a flange mesial, mas que não estão presentes em todas as formas e que 

podem ser encontrados em outras fases. Em Almeida (2013), encontramos descrito de maneira 

detalhada as dificuldades de se trabalhar com essa tradição, por causa da enorme variabilidade 

artefatual, da extensão geográfica e cultural, e por fim das confusões geradas pela própria 

definição desta (existem fases e tradições onde cerâmicas foram pintadas com diferentes cores, 

sendo portanto polícromas, mas que não pertencem à Tradição Polícroma). 

A decoração polícroma das cerâmicas amazônicas foi vista, durante boa parte do século 

XX, como marcador de avanço tecnológico, contudo não existem trabalhos específicos voltados 

para explicar essa suposição (Barreto 2008).  

Essa tradição arqueológica é de extrema importância para todas as discussões 

relacionadas a mudanças tecnológicas, ao relacionamento com populações Tupi, ao contato com 

os primeiros europeus, etc.. Meggers e Evans (1961) sugerem uma origem andina dessa tradição, 

enquanto que Lathrap (1970a) propõe que seu surgimento seria na Amazônia Central e que seria 

um sinal de que o encontro de grandes rios e a presença da várzea levariam não só ao 

crescimento populacional, mas também às inovações tecnológicas. Barreto (2008) chama atenção 

para o fato de que no Baixo Amazonas o surgimento de cerâmicas com decorações polícromas 

                                                           
17

 De fato, a policromia dessa tradição é simples. Em alguns casos encontramos também as cores laranja, amarelo e 

vinho na composição, mas que não são características da Tradição Polícroma e sim da Tradição Borda 

Incisa/Pocó/Pocó-Açutuba (Lima 2008; Neves 2006; Neves et al. 2014). 
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eventualmente levou a uma grande profusão de estilos cerâmicos, indicando provavelmente 

contato e grandes redes de interação. Essa situação é diferente do que se passa no Oeste 

Amazônico, onde a partir do rio Madeira e depois no rio Solimões, percebemos a omnipresença 

da cerâmica da fase Guarita (alguns autores falam de sub-tradição
18

 Guarita). Outros elementos 

de diferenciação entre o leste e o oeste Amazônico são o tamanho e a profundidade dos pacotes 

arqueológicos, que são muito maiores a leste, onde também encontramos uma maior 

concentração de técnicas decorativas. A leste, Roosevelt (1991), depois Schaan (2004) e Barreto 

(2008) falam de um surgimento local da fase Marajoara
19

, sem influências andinas ou 

caribenhas, e que alguns elementos técnicos e decorativos estariam presentes nas fases mais 

antigas (atribuídas a outras tradições). Enquanto isso ainda existe algumas dúvidas sobre a 

origem da cerâmica da fase Guarita, que não está diretamente relacionada com as fases que a 

antecedem. 

 As fases arqueológicas associadas à Tradição Polícroma foram encontradas em grande 

parte da Amazônia, mas os conjuntos presentes nas extremidades leste e oeste são os mais 

conhecidos, Marajoara e Guarita/Napo respectivamente. Contudo apesar da policromia em 

ambos os contextos, nunca pôde ser comprovado que existia contato direto entre essas regiões e 

se tem mais de 1000 km de vazio
20

 que separam esses conjuntos. Assim, enquanto a associação 

desses extremos pareceu tranquila para alguns (Meggers e Evans 1961), para outros ela pareceu 

problemática, pelo menos nos moldes propostos (Almeida 2013). 

 Rostain e de Saulieu (2013:124-125) baseados nos dados do alto rio Amazonas, 

apresentam uma hipótese para explicar a distribuição da cerâmica polícroma na Amazônia 

Ocidental baseada em duas observações: 1- a presença desse material seria o resquício de um 

projeto de “imperialismo comercial”, pois os produtores teriam intensificado simultaneamente 

sua presença ao longo das calhas dos grandes rios com mais recursos, controlando também as 

rotas comerciais com os Andes; 2- a fase Napo estaria em contato com outra cultura 

                                                           
18

 Almeida (2013:25): “Sub-tradição: frequentemente usada e raramente definida, tende a indicar um conjunto de 

fases (ou sítios) em uma região mais restrita [do que uma tradição] (e.g. bacia de um rio). Pressupõe a existência de 

uma Tradição que a englobe.” 
19

 Em Meggers e Evans (1957) a fase Marajoara foi utilizada como exemplo de cultura que teria sofrido influências 

andinas ou caribenhas diretamente, visto a alta qualidade e decoração exuberante do material cerâmico e as 

estruturas construídas nos sítios desse período. 
20

 Esse vazio se refere à ausência de material cerâmico polícromo com características da Tradição Polícroma e não à 

ausência de vestígios arqueológicos como um todo. 



50 

 

arqueológica para a qual se comprovou uma origem oriental e as fontes etno-históricas mostram 

que sociedades da região eram especializadas em intercâmbios entre as terras baixas e altas. Para 

os autores as evidências assinalam que o material cerâmico polícromo da fase Napo era 

produzido pelos antigos Omáguas, contatados por Carvajal em 1541/1542 (Rostain e de Saulieu 

2013:184). 

 Em 2013, Almeida apresentou em sua tese de doutorado uma hipótese para explicar a 

presença de policromia em ambos os extremos amazônicos que nos parece muito pertinente. De 

acordo com Almeida (2013) a Tradição Polícroma teria origem na Tradição Borda Incisa. No 

baixo rio Xingu e no baixo rio Tapajós existem evidências de cerâmicas antigas, provável 

fase/Tradição Pocó, associadas à Tradição Borda Incisa, que possuem uma decoração polícroma 

muito rica. Além disso, a diversidade 

de técnicas decorativas encontradas na 

fase Marajoara corresponderia melhor 

ao que se sabe sobre a grande 

diversidade tecnológica dentro da 

Tradição Borda Incisa. Quanto à 

origem Borda Incisa da policromia no 

Oeste Amazônico, isto é um elemento 

mais frágil, pois faltam elementos que 

demonstrem uma presença antiga de 

cerâmicas da Tradição Borda Incisa na 

região, principalmente no rio Madeira. 

As datas mais antigas para Tradição 

Polícroma foram encontradas no alto 

rio Madeira 700 a.C. por Eurico Miller 

(Miller, 2009; Almeida 2013; 

Tamanaha 2012), mas ainda não 

foram reconfirmadas por estudos mais 

recentes (Almeida 2013). Contudo, 

Almeida (2013) argumenta que parte 

 
Figura 3. Imagem retirada de Meggers e Evans (1961), 

representando as decorações características da Tradição 

Polícroma. 
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do material antigo do sítio Teotônio (no alto rio Madeira) teria mais elementos em comum com 

as cerâmicas da Tradição Borda Incisa do que com a Tradição Polícroma, o mesmo sugere que 

essa última teria surgido como uma “cópia”, feita por grupos locais da cerâmica trazida por 

grupos externos (Tradição Borda Incisa). 

Recentemente Zuse (2014) analisou material do rio Madeira que ela associou à Tradição 

Borda Incisa e o datou entre 500 a 1300 d.C., ou seja, bem mais recente. De acordo com 

Almeida, no rio Madeira e no alto Amazonas teríamos a Tradição Polícroma de fato, fruto de 

uma interação contínua entre populações produtoras de cerâmicas da Tradição Borda Incisa e 

outras, enquanto que no Baixo Amazonas teríamos fases que deveriam ser associadas à Tradição 

Borda Incisa. Achamos que a hipótese de Almeida para o Baixo Amazonas, onde as decorações 

policromas fariam parte da Tradição Borda Incisa é além de interessante, consistente com as 

interpretações propostas por Barreto (2008) que propõe um forte componente Arawak na ilha de 

Marajó, se aceitarmos que pode existir uma forte correlação entre falantes de línguas Arawak e a 

Tradição Borda Incisa/Série Barrancóide. Enquanto isso, algumas datas antigas foram 

encontradas para cerâmicas polícromas no rio Solimões (Tamanaha 2012), mas sem índices de 

continuidade com as antigas cerâmicas da Tradição Borda Incisa. 

Ao contrário do que propuseram Meggers e Evans (1961) a prática de sepultar em urnas 

não surgiu dentro dessa tradição, há evidências mais antigas nas outras tradições, principalmente 

a Tradição Borda Incisa.  

 

A Tradição Inciso Ponteada 

Desde a elaboração do sistema de classificação proposto por Meggers e Evans, em 1961, 

já se havia mapeado certa semelhança entre alguns conjuntos de materiais cerâmicos ao longo 

dos rios Orinoco e Amazonas – próximo aos rios Tapajós e Trombetas –, incluindo também 

partes das Guianas Brasileira (Amapá e a parte norte do Pará) e Inglesa.  

Os elementos diagnósticos são o uso de incisão, ponteado e modelagem, sendo os dois 

primeiros os mais comumente associados em forma de bandas ocupando a parte interna de 

tigelas ou externa de pescoços dos vasos. Também é diagnóstico o preenchimento de áreas com 

finas linhas paralelas desenhadas próximas umas das outras. A presença de adornos 

antropomorfos, zoomorfos, geométricos e engobos vermelhos também seria um elemento 
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comum. Guapindaia (2008:3) fala de adornos bimorfos, que de acordo com a posição mudariam 

a representação e do cauixi, que de acordo com Lathrap, seria um elemento introduzido na 

Amazônia, porém outros estudos mostram que o uso de cauixi não é exclusivo desse material. O 

“ápice” qualitativo e quantitativo das cerâmicas dessa tradição seria de certa forma as cerâmicas 

Tapajônicas na região de Santarém (Guapindaia 2008), contudo Meggers e Evans propuseram 

uma origem na região da Colômbia (Meggers e Evans 1961:381).  

Boomert (2003:181), Guapindaia (2008) e Rocha (2012:13) sugerem que a Tradição 

Inciso Ponteada tenha se originado de uma “invasão” de produtores de cerâmica da Tradição 

Arauquinoide a partir do rio Orinoco, pelo canal do Cassiquiare. A distribuição dessa tradição 

“se daria ao longo do Orinoco (Arauquín), do Amazonas (Santarém, Itacoatiara e Konduri) 

alcançando a Guiana Inglesa (Mabaruma) e no Amapá (Mazagão)” (Guapindaia 2008:3). 

 

O centro de origem e dispersão do Horizonte Inciso Ponteado [...] poderia ter sido 

os altiplanos colombianos, de onde teriam se dispersado para o Orenoco e depois 

penetrado na bacia amazônica. [...] uma expansão Arauquinóide, que foi 

identificada agora com a Tradição Incisa Ponteada, tanto em direção as Antilhas 

como a bacia Amazônica. Assim, segundo os autores, pode-se concluir que a 

origem do estilo Santarém e de cerâmicas correlatas poderia ser explicada através 

de uma migração que se originou na Venezuela [...]. As diferenças entre as 

cerâmicas das duas áreas (amazônica e altiplanos venezuelanos) poderiam ser 

explicadas através de processos de aculturação, migração e comércio (Meggers, 

1983). (Guapindaia 2008:4). 

 

Visto o local provável de origem e a semelhança com material encontrado no escudo 

guianense (incisões finas e profundas em forma de V, quase sempre formando motivos retilíneos, 

forma de uso dos apliques e uso do cauixi) alguns autores propõem que exista uma relação direta 

entre a Tradição Inciso Ponteada e as populações do tronco linguístico Karib (Lathrap 1970a; 

Rocha 2012:12).  

Na publicação do PRONAPA (1970) foi relatada a presença de urnas funerárias de 

pequenas dimensões contendo material ósseo cremado, contudo nesse artigo não há 

especificações dos locais onde essas urnas foram achadas. Em alguns trabalhos mais recentes, 

como os de Martins et al. (2010) e Martins (2012), que voltaremos a rever no capítulo 5, 

encontramos associações explícitas de urnas funerárias à Tradição Inciso Ponteada. Como 
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veremos com o desenvolvimento de nosso trabalho encontramos um grande número de urnas 

associadas a essa tradição, que até o presente são de grandes dimensões.  

 

Fizemos descrições sucintas das tradições, existem trabalhos que elaboram muito mais 

essa temática. Um tópico que passa atualmente por revisão é o papel dos antiplásticos como 

elemento “chave” para distinção de fases e tradições. Trabalhos recentes (Almeida 2013; Lima 

2008; Moraes 2006, 2010, 2013; Tamanaha 2012, etc.) vêm mostrando que esse atributo talvez 

não tenha a importância pensada originalmente ou que pelo menos seja significativa somente 

para uma parte das fases e/ou tradições Amazônicas. 

 

2.1.III Construindo novas hipóteses e estabelecendo um corpo de dados  

No momento da publicação do HSAI, as interpretações e modelos propostos não foram 

muito contestados em função do estado das populações contemporâneas, que viviam, 

normalmente, em pequenos grupos e com alta mobilidade. O modelo
21

 proposto por Lowie e 

Steward não considerava o impacto do contato com as populações europeias sobre as sociedades 

indígenas (mortalidade, doenças, invasão das terras, etc.) (Myers 1973). Contudo, desde 1961, 

Rouse começa a chamar atenção para o nível extremamente amostral de todas as pesquisas 

arqueológicas na América do Sul (Rouse 1961). Anteriormente, Rouse (1953) ao tentar testar, e 

não comprovar, as hipóteses do HSAI, percebe que a Cultura de Floresta Tropical na região do 

leste do Caribe existe de maneira independente do complexo cultural Circum-Caribe e que ela 

não representa uma “degeneração”. A origem desses traços sendo possivelmente a região do rio 

Orinoco, no mesmo artigo o autor chama atenção para o perigo de se ter usado tantos dados da 

etnologia no momento de formular as hipóteses do HSAI, pois as evidências arqueológicas não 

eram tão escassas quanto se pensava e não estavam comprovando a visão proposta. De acordo 

com Oliver (1989), aos poucos, diferentes pesquisadores encontraram vestígios que sustentavam 

invenções estilísticas sem influência das populações Andinas.  

O antropólogo Robert Carneiro, desde o fim dos anos 1960, começou a questionar a 

hipótese determinista de Steward, Meggers e Evans, após estudos na região do alto rio Xingu, 

onde encontrou sociedades hierarquizadas, parecidas com a definição utilizada para os 

                                                           
21

 Conhecido como Standard Model (Barreto 2008; Heckenberger 2002; Lima 2008). 
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“cacicados” Taino, ocupando uma mesma região durante longos períodos de tempo. Carneiro 

propõe um modelo baseado em circunscrições, sociais e ambientais, para explicar o surgimento 

de organizações sociais complexas em diferentes locais (Carneiro 1970). Aproximadamente ao 

mesmo tempo, o arqueólogo Michael Coe questiona as limitações propostas para os ambientes 

tropicais, utilizando o exemplo da cultura mesoamericana Maia, que surge em uma área tropical 

e depois se espalha para áreas mais áridas e altas (Myers 1992). A possibilidade de realizar 

datações radiocarbônicas a partir de 1950 foi decisiva para reforçar a necessidade de revisão de 

alguns pressupostos. 

Algum tempo depois o modelo proposto no HSAI também será questionado pelos 

arqueólogos Donald Lathrap
22

 (1970a), José Brochado (1984) e José Oliver (1989), que de certo 

modo vão propor uma inversão da visão que se tinha sobre a Amazônia, ao invés de enxergá-la 

como um “inferno verde”, que não permitiria o desenvolvimento de “complexidades” sociais e 

culturais, a consideram como “um paraíso”. Lathrap (1970a, 1977; Neves 2011) seguindo uma 

linha teórica parecida com a de Meggers (o difusionismo), mas influenciado pelo geógrafo Carl 

Sauer – que afirmava que a confluência de grandes rios seria importante para a distribuição e 

contato de pessoas e ideias – e por Erland Nordenskiold – para o qual a presença de cerâmicas e 

línguas Arawak muito parecidas através da América do Sul implicaria em processos de migração 

e contato –, propôs que a várzea amazônica, principalmente a região central da Amazônia, seria o 

local ideal para o desenvolvimento cultural das sociedades sul-americanas e a domesticação de 

plantas, como a mandioca (Lathrap 1970a; Neves 1998).  

Como mencionado anteriormente Lathrap (1970a, 1977), Oliver (1989) e Brochado 

(1984) propõem que o aumento populacional, proporcionado pela várzea, além de permitir que 

as populações se fixassem e, posteriormente, se expandissem – em função do espaço limitado e 

do aumento populacional –, permitiria que inovações se propagassem pela Amazônia, ou seja, 

saímos de uma visão onde a Amazônia seria um espaço vazio apresentando grandes dificuldades 

para a ocupação, para uma perspectiva de abundância, na área de várzea.  

Outros aspectos abordados por Lathrap vão marcar uma mudança de paradigma na 

arqueologia amazônica a partir dos anos 1970 (Brochado 1984; Oliver 1989): como por exemplo, 

a correlação entre cultura material arqueológica e populações etnográficas, as cerâmicas da 
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 Lathrap trabalhou no alto rio Amazonas onde constatou que a cerâmica polícroma era abundante, mas não era 

antiga o suficiente para dar origem à policromia no Baixo Amazonas (Lathrap 1970a). 
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Tradição Polícroma estariam associadas aos grupos Tupi, enquanto que as cerâmicas da Tradição 

Borda Incisa estariam associadas a falantes de línguas Arawak; além disso, ele propôs que 

haveriam diferentes pré-requisitos e possíveis limitações demográficas de acordo com o local 

habitado (a Amazônia não seria homogênea).  

Como descrito por Oliver (1989) a consideração de Lathrap por todos os elementos 

apresentados acima e por alguns pressupostos (expostos na citação abaixo), fizeram com que sua 

hipótese para desenvolvimento cultural na Amazônia aparecesse como uma “revolução” dos 

paradigmas arqueológicos vigentes até aquele momento: 

 

A wide spatial distribution of a related language stock is a reliable indicator of 

ancient population movements; the more widely spread, the more ancient and 

possibly the larger the number of speakers. If there is strong evidence of massive 

linguistic expansion, then it is logical to propose that (except in catastrophic 

events) the cultural, economic and ecological conditions at the hearth (area of 

origin) promoted this process of expansion. For a significant population 

expansion to take place, one must assume a steady population growth which, at 

some point, will far exceed the available food resources and will tax the social 

institutions. When either of both of these fail, the population will tend to expand 

into a niche which would replicate as closely as possible the previous one. 
39

 For 

such a drastic population growth to occur would require an efficient and 

dependable and balanced food production. In Amazonia, only the annually 

flooded varzea (floodplains) would permit such a high concentration of nutrients 

to support as efficient agricultural production, and a river which not only 

provides the necessary proteins, but also the best means of communication and 

routes of expansion.(Oliver 1989:41). 

 

Em outras palavras, a hipótese de Lathrap era a de que a maior parte das grandes 

“inovações” – cerâmica, decorações polícromas, agricultura, etc. – teria surgido na Amazônia 

Central, em função de sua localização, que por sua vez teria funcionado como um coração 

enviando “cultura” para todas as direções através da macro rede hidrográfica da região, essa 

proposta ficou posteriormente conhecida como “o modelo cardíaco” (Lathrap 1970a; Carneiro 

1971; Brochado 1984). Apesar de muito “elegante” (Oliver 1989:41; Heckenberger, Neves e 

Petersen 1998) a hipótese de Lathrap não era baseada em dados e sim em pressupostos teóricos e 

modelos elaborados para outras regiões do mundo. O “caminho” proposto por Lathrap estava 

baseado no que era conhecido, naquela época, para o desenvolvimento sociocultural do Neolítico 

no Oriente Médio. Isso levou a certa “obcessão” do processo de “neolitização” na Amazônia 



56 

 

(essas ideias estão presentes em Lathrap 1977; Oliver 1989; Rostain 2004; e muitos outros). 

Tanto Lathrap, quanto outros pesquisadores acreditavam – e alguns ainda acreditam – que o 

desenvolvimento cultural e social humano seguiria um mesmo caminho, independente da região, 

indo de pequenos grupos nômades de caçadores-coletores até chegarem a sociedades 

hierárquicas sedentárias, que se manteriam através da agricultura. Atualmente, como observa 

Neves (2012), temos cada vez mais indícios de que existe uma maior diversidade cultural do que 

o esperado. Não existindo uma única direção para o desenvolvimento das populações, o caso do 

grupo Parakanã ilustrando bem essa ideia
23

 (Fausto 2001). A procura constante por “evidências” 

do processo de neolitização fez esquecer essa diversidade, contudo a Amazônia apresenta 

indícios cada vez mais eloquentes de que a agricultura – assim como vários outros pressupostos 

estabelecidos por Gordon Childe, para o Oriente Médio –, não é necessária para o 

estabelecimento de grandes populações ou complexidade social (Moraes 2013). Sendo assim, a 

Amazônia e a América do Sul não deveriam buscar modelos prontos de outras regiões, mas 

fornecerem seus próprios modelos (Neves 2012). 

As dimensões amazônicas são gigantescas, quase 7 milhões de km
2
, contudo, como 

vimos até o presente, grandes hipóteses de ocupação foram feitas até os anos 1980 sem que 

houvessem dados suficientes no centro da Amazônia que pudessem validar ou descartar as 

mesmas – de fato até os dias atuais grande parte da Amazônia continua extremamente mal 

conhecida arqueologicamente. Naquela época a maior parte dos dados provinha dos extremos da 

Amazônia (Meggers e Evans 1957; Lathrap 1970a; Rouse 1953). Mesmo no extremo baixo 

Amazonas e Guianas, onde temos um histórico de pesquisa antigo, também temos um 

desenvolvimento da arqueologia descontinuo. Após os trabalhos promissores e de vanguarda 

realizados no Amapá e nas ilhas da foz do Amazonas no começo do século, seguidos pela visita 

de Nimuendajú (2004) nos anos 1920, e por Meggers e Evans em 1948 (1957), houve muitos 

momentos de inércia, onde trabalhos muito pontuais foram realizados, como: os de Hilbert no 

Amapá nos anos 1950 (Rostain 1994); as escavações de Anna Roosevelt na ilha de Marajó 

(1991); e algumas ações esporádicas dos profissionais do Museu Paraense Emílio Goeldi 
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 Os grupos Parakanã após se separarem, em períodos recentes, escolheram o tipo de economia que desejavam 

(caçadores-coletores nômades ou agricultores mais sedentários). 
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principalmente no litoral paraense e em levantamentos rápidos vinculados ao PRONAPABA
24

. 

Nos anos 1990 os trabalhos de Stéphen Rostain (1994) dão destaque para o fato de que existe 

continuidade entre o Amapá e as Guianas, apesar de ser uma afirmação óbvia, muitos 

pesquisadores não a levavam em consideração. É importante fazer um parêntese e notar que a 

arqueologia Amazônica no Brasil, de um modo geral, pouco dialogou com a arqueologia 

produzida nas Guianas ou sopé andino, também amazônicas – por razões linguísticas, mas 

principalmente por diferenças nas maneiras de se abordar os contextos e os materiais. Inclusive o 

emprego das nomenclaturas
25

 – e seus significados, que podem ser mais ou menos abrangentes – 

para os distintos períodos, diferem grandemente (tradições, horizontes, séries, complexos, 

culturas, estilos e fases). No final dos anos 1990, mas principalmente a partir dos anos 2000 

“ressurge” uma maior integração dessas regiões, que estão intimamente ligadas, abordaremos 

mais sobre esse assunto na próxima seção. 

Para a região de confluência dos rios Amazonas, Negro e Madeira até a região de Tefé, o 

trabalho do arqueólogo alemão Peter Paul Hilbert também aparece como um elemento isolado 

que será retomado posteriormente (Hilbert 1968). A cronologia e as fases arqueológicas 

estabelecidas por ele continuam, em grade parte, a serem utilizadas até os dias atuais (Lima 

2008; Neves et al. 2003; Neves 2010a; Rapp Py-Daniel 2009). Por exemplo, as fases Guarita, 

Paredão, Manacapuru e Caiambé dessa região, datadas em 1150 +-57 d.C., 880 e 870 +- 70 d.C., 

425 +-58 d.C. e 640 +-60 d.C. respectivamente (Hilbert 1968; Lima 2008; Costa 2012), datas 

que após mais de 50 anos ainda se confirmam e põem em cheque a hipótese de que a Amazônia 

Central seria o centro de origem da policromia ou da série Barrancóide (ver hipótese em Lathrap 

1970a; Oliver 1989), visto que várias outras regiões possuem datas mais antigas para essa 

série/tradição ou para a própria técnica decorativa. Veremos mais dados sobre a Amazônia 

Central na próxima seção.  

O trabalho de Hilbert (1968) na Amazônia Central apesar de duramente criticado por 

Lathrap (1970b), forneceu dados para que se pudesse avaliar as hipóteses de surgimento e 
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 Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica, fomentado e financiado pelo Smithsonian 

Institute coordenado por Meggers e Evans. 
25

 A multitude de termos com significados e escalas de análise diferentes, dificulta a comparação dos dados e 

observações de vários trabalhos. Além disso, outros pesquisadores como Schaan (2007) propõem que o uso das 

fases e tradições atrapalharia o andamento dos estudos, mas tanto a multiplicação quanto a ausência de categorias 

comparáveis nos levaram a utilizar a nomenclatura propostas pelos próprios autores.  
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expansão Tupi e Arawak. Os troncos linguísticos Tupi e Arawak são emblemáticos na literatura 

da arqueologia e da linguística amazônica, pois a difusão dessas línguas através de grande parte 

do continente americano e as descrições do contato estabelecido entre os europeus e esses 

grupos, permitem acessar um corpo de dados muito rico (Brochado 1984).  

 

Os Troncos linguísticos Tupi, Arawak, Jê e Karib 

Nesse momento gostaríamos de explicar a nossa decisão de trabalhar com os quatro 

troncos linguísticos mencionados. A escolha dos troncos linguísticos Tupi e Arawak são claras, 

se deram em função das diferentes hipóteses de ocupação elaboradas desde o início do século 

XX. Como vimos anteriormente, para o tronco linguístico Karib, também existe uma série de 

reflexões sobre a associação entre o material da Tradição Inciso Ponteada e falantes de línguas 

Karib. Apesar de terem sido pouco exploradas, a probabilidade de que parte, talvez não toda, a 

produção cerâmica desta tradição esteja relacionada a esse tronco linguístico é grande. Para o 

tronco linguístico Jê não conhecemos hipóteses de associação de material arqueológico 

amazônico e falantes dessas línguas. Contudo visto que eles estão presentes no sul da Amazônia, 

que estiveram no centro de várias reflexões sobre as sociedades indígenas desde os estudos de 

Lévi-Strauss, e que um dos trabalhos mais completos sobre a morte ameríndia foi feito com os 

Krahô (Caneiro da Cunha 1978), pensamos que os dados referentes a esse tronco linguístico 

poderiam fornecer elementos comparativos e complementares interessantes.  

Como chama atenção Hill e Santos-Granero (2002:12) um problema da antropologia lato 

sensu, na Amazônia, foi o de tentar reduzir culturas a uma “lista de traços ou limitá-las a 

estruturas normativas”, que apesar de facilitarem a comparação, não representam a realidade. Ou 

seja, existe um limiar tênue entre perceber elementos definidores de “identidade” e a 

flexibilidade implícita dentro de cada sociedade, voltaremos a esse tema no próximo capítulo, 

onde buscaremos mostrar que apesar das limitações pode-se tirar informações sobre o passado. 

Não existe uma relação simples entre línguas e cultura, mas não se pode negar que filiação 

linguística tem significado sociocultural (Hill e Santos-Granero 2002:4). A classificação genética 

da linguística não equivale às classificações etnológicas ou biológicas, os processos históricos 

tem que ser avaliados de maneira ainda mais intensa a cada caso (Silva Facundes 2002:83). Além 

disso, outro fator a ser considerado simultaneamente é a situação de contato e troca entre grupos 
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diferentes, por isso não se pode deixar de analisar geograficamente a dispersão de alguns 

elementos culturais, como foi observado por diversos antropólogos. 

Whitehead nos adverte para o fato de que até o século XIX “língua” e “cultura” eram 

praticamente sinônimos, principalmente para os europeus que classificavam seus “súditos” para 

conseguir se comunicar com eles (Whitehead 2002:52). Portanto, descrições antigas na grande 

maioria das vezes não transmitem as diferentes nuances de sociedade e/ou comportamento, das 

populações indígenas nas Américas, que ficam visíveis principalmente com os estudos 

antropológicos recentes sobre regiões do Oeste Amazônico, onde processos de influência 

linguística e/ou cultural foram muito marcados pelo contato contínuo com outras populações 

(Santos-Granero 2002).  

 

Estamos começando a conhecer suficientemente as línguas Tupi, e nosso 

conhecimento das línguas Arawak está avançado bastante. Temos menos certeza 

quanto às línguas Jê e nosso conhecimento da família Karib é apenas rudimentar. 

(Urban 1992:87). 

 

A partir dessa afirmação de Greg Urban percebemos que a quantidade de informações 

disponíveis para as diferentes línguas indígenas sul-americanas não representa um corpo de 

dados homogêneo o que dificulta consideravelmente as comparações, seja no nível da linguística, 

da etnografia ou da história.  

O próximo capítulo será dedicado a discutir a temática da identidade dentro dos contextos 

arqueológicos e principalmente nos contextos funerários, nesse momento voltaremos a falar 

sobre as especificidades das práticas funerárias de diversos grupos desses diferentes troncos 

linguísticos. Por enquanto, faremos uma rápida descrição dos troncos linguísticos que serão 

trabalhados na tese, mapeando a distribuição dos grupos e algumas características mais comuns 

na literatura. Contudo, ressaltamos o caráter sintético e necessariamente lacunar deste tipo de 

descrição, que de forma alguma se vê como exaustiva. 

 

ARAWAK 

A distribuição de falantes de línguas Arawak no sentido sul-norte vai desde o rio Itiyuro, 

na província Salta na Argentina e terras baixas na Bolívia até às Bahamas, e no sentido leste-

oeste da costa Atlântica até o sopé dos Andes Peruanos (Oliver 1989:54) (ver figura 4). Oliver 
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(1989) e Hill e Santos-Granero (2002:2-4) afirmam que o primeiro a constatar a grande dispersão 

das línguas Arawak através da América do Sul e do Caribe foi o Pe. Filippo Salvatore Gilij. Mas 

o primeiro a lidar com a questão da distribuição das populações Arawak foi Max Schmidt 

(Heckenberger 2011), que sugeriu uma migração antiga de populações de agricultores através da 

América do Sul. 

Santos-Granero (2002:42) afirma que não existe um único tipo de organização social e 

cultura Arawak, contudo apesar das diferenças existiria uma “matriz Arawak”, um “ethos” 

Arawak, que implicaria na presença de elementos comuns aos diferentes grupos Arawak sem, 

portanto existir a necessidade desses elementos serem idênticos, os processos históricos regionais 

sendo definidores das escolhas culturais (Whitehead 2002). Alguns elementos que Santos-

Granero (2002:44-46) considera como estruturantes dentro das diferentes populações Arawak 

são: o repúdio implícito ou explícito de conflitos entre grupos reconhecidos como próximos 

linguisticamente; a tendência a estabelecer alianças sociopolíticas entre povos linguisticamente 

relacionados; a ênfase em descendência, consanguinidade e comensalidade; a predileção por 

ancestralidade, genealogia e status herdado como base para liderança política; a tendência a 

atribuir à religião um lugar central na vida pessoal, social e política. Essas características não 

seriam exclusivas dos Arawak, o que seria significativo é a presença de todos esses elementos 

simultaneamente (Santos-Granero 2002:45; Heckenberger 2002:112). O autor também reforça 

que trocas de “ideias, valores, saberes, práticas e objetos” (Santos-Granero 2002:48) eram 

normais entre os Arawak e outros grupos vizinhos, sem que isso colocasse em risco a ideia do 

“ethos” Arawak.  

Enquanto isso, Heckenberger (2002:100) acredita que as três principais características 

comuns a todos os Arawak seriam: a vida sedentária baseada na agricultura; a hierarquia social e 

a organização social regional. Assim, vemos que se sobressaem dois pontos: a hierarquia e o 

estabelecimento de alianças regionais. A agricultura não é uma das características que todos os 

especialistas atribuam como fundamentais para os Arawak. Zucchi (2002:201), por exemplo, fala 

de grupos com uma economia voltada para os rios no alto rio Negro, mas admite que a 

agricultura estaria presente em grande parte das populações Arawak. 

Eriksen (2011), que recentemente fez um grande trabalho de levantamento sobre os 

Arawak no oeste Amazônico, afirma que: 
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It has long been recognized that the ethno-linguistic groups speaking Arawak 

languages not only have related languages, but that they also tend to share a 

cultural pattern, including material as well as non-material features (cf. Schmidt 

1917; Izikowitz 1935). The cultural features associated with Arawaks include a 

complex set of religious ceremonies closely associated with a strong focus on 

descent and ancestry, which is particularly manifest during initiation and burial 

ceremonies, and a set of ritual wind instruments, often described as the “sacred 

flutes” complex, widespread among Arawak-speaking groups across Amazonia. 

(Eriksen 2011:5). 

 

De acordo com Heckenberger 

(2002:116) os antigos grupos Arawak, 

os “Proto-Arawak” seriam um dos 

primeiros a ter desenvolvido estruturas 

sociais com a institucionalização da 

hierarquia e organização social nas 

Américas, e que essas características 

seriam anteriores à dispersão Arawak 

por todo o continente, anteriores ao 

que ficou conhecido como “diáspora”. 

Por diáspora o autor reforça a ideia de 

processo histórico, envolvendo 

transmissão da memória cultural, 

incluindo cultura material, disposições 

corporais, língua, distribuição espacial 

e paisagem (Heckenberger 2002:116, 

2005:350). Esse avanço de grupos 

Arawak seria mais do que uma simples 

ocupação do território, envolveria um 

“padrão complexo de migração, trocas 

culturais, difusão de traços e pluralismo” (Heckenberger 2011:58-59, nossa tradução). A 

etnologia e a linguística reforçam essa ideia mostrando alguns traços permanentes, que podem 

ser extrapolados para o passado. Heckenberger (2001) correlaciona os contextos Arawak, bem 

 
Figura 4. Imagem retirada de Urban (1992:95). Distribuição 

das línguas Arawak. 
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conhecidos do alto rio Xingu, com as cerâmicas da Tradição Borda Incisa/Série Barrancóide. 

Reforçando assim, as propostas de Nordenskiold, de Lathrap, de Brochado e de Oliver. 

Para Urban (1992) dentro do tronco linguístico Arawak, como para os troncos 

linguísticos Macro-Tupi e Macro-Jê, existe uma família de línguas, relativamente próximas, 

chamada de Maipure (Urban 1992:95). Contudo, nem todos os pesquisadores separam Arawak 

de Maipuran/Maipure como pode ser observado em Heckenberger (2002:99) ou concordam com 

esse modelo de separação (Silva Facundes 2002). Urban (1992) acredita que a hipótese de 

origem mais provável para esse tronco linguístico seja no Peru ou em alguma região próxima, 

visto a quantidade de línguas Arawak faladas no local, enquanto que Heckenberger (2002:103) 

afirma que as evidências apontam para uma origem no noroeste da Amazônia, entre o alto rio 

Solimões e o médio rio Orinoco, ou 

seja, ele abre um pouco mais as 

possibilidades. A figura 4, retirada de 

Urban (1992), nos mostra a localização 

das principais línguas Arawak. 

 

MACRO-JÊ 

Dentro do tronco linguístico 

Macro-Jê temos a família Jê, que possui 

línguas relativamente próximas entre si, 

enquanto que o termo Macro-Jê 

englobaria línguas que se separaram e se 

diferenciaram a mais tempo (Urban 

1992). A maior parte das línguas Macro-

Jê se encontram no Centro Oeste e no 

Nordeste do Brasil (ver figura 5), 

possíveis locais de origem desse tronco 

linguístico – mesmo se o planalto 

central aparece mais frequentemente 

como provável local de origem 

 
Figura 5. Imagem retirada de Urban (1992:88). Distribuição 

das línguas Macro-Jê. 
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(Heckenberger 2002:103) –, a entrada desses grupos no sul da Amazônia seria bem mais recente 

(Urban 1992).  

De acordo com Rodrigues (2009; Urban 1992) os troncos linguísticos Macro-Jê, Tupi e 

Karib teriam em comum diversos elementos gramaticais indicando uma possível origem comum, 

em tempos longínquos. 

Como afirma Viveiros de Castro (1986) os grupos Jê possuem, por sua complexidade e 

estrutura social binária, as características ideais para os estudos estruturalistas de Lévi-Strauss, 

que estão em extremo oposto à grande flexibilidade Tupi. Ainda ao contrário dos grupos Tupi, os 

Jê, de acordo com Viveiros de Castro (1986:109) teriam uma forte correlação entre unidade 

linguística e estrutura morfológica/social. A figura 5 nos mostra a localização aproximada de 

várias línguas Jê, sendo que muitas 

delas já desapareceram e foram situadas 

a partir de relatos. 

 

MACRO-TUPI 

 Esse tronco linguístico é o mais 

conhecido pelos linguistas na América 

do Sul (Urban 1992; Rodrigues 2009), 

sendo que a família Tupi-Guarani 

possui o maior número de estudos, 

mostrando tanto as “ligações genéticas” 

entre as línguas (Urban 1992:91) quanto 

um alto grau de similaridade indicando 

uma dispersão relativamente recente, 

menos de 2000 anos (Urban 1992:91). 

De acordo com Viveiros de Castro 

(1986:106) essa proximidade linguística 

em nada reflete proximidades das 

estruturas sociais. A maior parte das 

línguas Tupi está ao sul do rio 

 
Figura 6. Imagem retirada de Urban (1992:89). Distribuição 

das línguas Macro-Tupi. 
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Amazonas, sendo que o local de maior concentração dessas línguas é o Estado de Rondônia 

(Viveiros de Castro 1986; Urban 1992; Heckenberger 2002; Miller 2009), mas elas estão 

dispersas desde a Argentina até a Guiana Francesa e do litoral nordestino até o alto Solimões 

(Viveiros de Castro 1986:82) (ver figura 6). A grande concentração de línguas do tronco Macro-

Tupi em Rondônia indica que ali seria a provável origem linguística do grupo (Urban 1992; 

Miller 2009) e que a presença do grande número de línguas da família Tupi-Guarani em outras 

regiões, muitas delas comprovadamente próximas geneticamente (Viveiros de Castro 1986; 

Urban 1992; Rodrigues 2009), seria fruto de uma dispersão rápida (Urban 1992; Neves 2012). 

 Viveiros de Castro (1986) afirma que existe uma grande diversidade social e econômica 

dentro dos grupos Tupi-Guarani, mas haveria um eixo central comum a todos que é o sistema 

religioso, que foi traçado desde o tempo dos Tupinambá históricos, por Florestan Fernandes 

(Viveiros de Castro 1986:85-86). Viveiros de Castro (1986) fala da fragilidade aparente das 

estruturas sociais Tupi-Guarani que se contrapõe à “homogeneidade igualmente surpreendente 

quanto ao discurso cosmológico, os temas míticos e a vida religiosa, que atravessa séculos de 

história e milhares de quilômetros de distância.” (Viveiros de Castro 1986:90), ou seja, é no 

sistema filosófico-religioso que o “ethos” Tupi parece se manifestar de maneira mais intensa, 

enquanto que a “plasticidade” Tupi-Guarani seria uma das principais características do grupo. 

Outro elemento que diferencia os falantes de línguas Tupi do leste e oeste amazônico é o tipo de 

ocupação, pois como observa Hornborg e Eriksen (2011) é possível que a Oeste populações 

Arawak tenham assimilado línguas Tupi em períodos recentes, logo antes do contato com os 

Europeus. De qualquer maneira, o fato da primeira expedição oficial europeia ter conseguido se 

comunicar com os povos do alto rio Amazonas sugere que línguas Tupi ou Quechua eram 

faladas (Rostain e de Saulieu 2013). Almeida (2013) enfatiza que não existe uma história Tupi 

simples e unidirecional na Amazônia, e ao procurar se distanciar do modelo cardíaco de Lathrap 

e Brochado, enfatiza as áreas de Terra Firme como locais de ocupação e expansão. Almeida a 

partir da arqueologia e da etnologia mostra que a história dos Tupinambás do leste é diferente de 

outros grupos Tupi da região do rio Madeira e alto Solimões, mesmo se há elementos 

estruturantes em comum. 

 Outro elemento que aparece de maneira recorrente associado aos grupos Tupi-Guarani é 

o desejo de ocupar locais previamente ocupados (ex. os Mundurucu, Rocha 2012; os Kayabi, 
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Almeida 2013; Tupinambá, Neves 2012), essa característica é interessante, pois a Tradição 

Polícroma, frequentemente associada ao tronco linguístico Macro-Tupi, também tem como 

particularidade ocupar áreas de antigos sítios arqueológicos, mas essa similaridade pode ser uma 

coincidência repetida até os dias atuais por populações ribeirinhas – que também preferem 

ocupar antigos sítios arqueológicos, onde além da presença da terra preta também se encontram 

maiores concentrações de plantas frutíferas. A figura 6, também retirada de Urban (1992), mostra 

a localização das principais línguas do tronco Macro-Tupi. 

 

KARIB 

De acordo com Urban (1992) existem poucos trabalhos sobre o tronco linguístico Karib, 

mas o pesquisador afirma que todas as línguas parecem muito próximas e que, portanto teriam se 

separado a menos de 2000 anos. Além 

de possivelmente possuir uma origem 

comum com as línguas Macro-Tupi e 

Macro-Jê (Urban 1992; Rodrigues 

2009), existem muitos empréstimos 

Tupi nas línguas Karib, indicando 

provavelmente um contato de longa 

data (Urban 1992). Apesar de não 

conseguir afirmar com certeza, Urban 

(1992:100) aventa a possibilidade de 

uma origem nos altiplanos guianenses 

ou venezuelanos, mas caso seja 

confirmada a origem comum com 

Macro-Tupi acredita que a origem 

estaria ao sul do rio Amazonas (ver 

figura 7). Enquanto isso, a hipótese dos 

altiplanos guianenses tem apoio de 

outros pesquisadores, como 

Heckenberger (2002). 

 
Figura 7. Imagem retirada de Urban (1992:93). Distribuição 

das línguas Karib. 
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De acordo com Santos-Granero (2002:47) as populações Karib, Pano e Tukano davam 

muita importância para guerras internas e captura de esposas em grupos próximos 

linguisticamente, tanto como elemento de construção social quanto como fator de identidade. Ou 

seja, esses grupos estavam constantemente incorporando novas pessoas através das guerras, além 

de controlar pessoas militarmente (Santos-Granero 2002:47-48).  

O emprego dos termos Karib, Caribe, Caniba, Caraiba ou canibal no passado não 

correspondem a sociedades ou falantes de uma mesma língua, podendo mesmo se referir a 

grupos de pessoas completamente diferentes, o emprego desses termos se deu principalmente em 

função do relacionamento estabelecido com os europeus no momento do contato a partir do 

século XV (Whitehead 2002). Grande parte dos que foram chamados de “Caribes” no século 

XVI de fato eram falantes de línguas Arawak, mas que se opunham aos espanhóis (Whitehead 

2002). 

Barros (2003) a partir dos dados de Ayron Dall’Igna Rodrigues afirma que atualmente 

existem somente cinco grupos falantes de línguas Karib ao sul do rio Amazonas, estando todos 

eles próximos ao rio Xingu. Todas as outras línguas Karib se encontram no extremo norte do 

Brasil, nas Guianas, parte da Venezuela e Colômbia (Urban 1992), a figura 7, de Urban (1992), 

ilustra a localização dos principais grupos atuais e os extintos. 

Os grupos Karib das Guianas foram durante muito tempo vistos como grupos 

extremamente simples, sem “complexidade social”, as aldeias sendo reduzidas a uma casa (Duin 

2009). Contudo alguns estudos mais recentes vêm mostrando que esta aparente simplicidade 

esconde estruturas sociais mais complexas, onde amplas redes de contato são percebidas (Duin 

2009). 

 

 

2.2 Desenvolvimento das pesquisas nas regiões estudadas 

 

 

Nessa seção veremos em maiores detalhes as pesquisas realizadas nas diferentes regiões 

onde contextos funerários foram encontrados e estudados para essa tese. Para apresentar as 

pesquisas procuramos seguir uma lógica de “descida do rio Amazonas”, mesmo se os sítios não 
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estão, na sua maior parte, na margem do rio. Usaremos a mesma lógica para apresentar os 

resultados da pesquisa no capítulo 5, contudo para a discussão pensaremos a partir das tradições 

arqueológicas, dos grandes troncos linguísticos apresentados e de grandes temas comuns.  

As regiões que nós veremos aqui são: o médio rio Solimões, a Amazônia Central, o baixo 

rio Madeira, o rio Tapajós, os rios Xingu/Araguaia e a parte do Amapá (ver mapa 02 para 

localização aproximada dos sítios estudados). Os limites impostos não correspondem a fronteiras 

étnicas, linguísticas ou dos próprios vestígios arqueológicos. De fato, foi o desenvolvimento das 

pesquisas e os seus resultados que nos fizeram criar essas categorias. Por isso veremos tradições 

se “repetirem” em diferentes localidades, sem que isso nos traga prejuízo, ao contrário, são 

evidências de traços comuns expandidos sobre amplas regiões. Excetuando a fase/sub-tradição 

Guarita, nenhuma fase será repetida de uma região para outra, mostrando que os diferentes 

pesquisadores concordam com o caráter mais restrito de aplicação desse conceito. 
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O Médio Rio Solimões 

Na região do médio rio Solimões encontram-se uma série de lagos que são alvo de 

pesquisas arqueológicas apoiadas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

(IDSM) (Belletti 2013; Furquim 2014; Costa 2012; Gomes 2011). Os dois principais lagos 

estudados até o momento são os lagos Amanã (Costa 2012; Gomes 2011; Furquim 2014) e Tefé 

(Belletti 2013), próximo às confluências dos rios Solimões e Japurá e dos rios Solimões e Tefé 

respectivamente.  

O rio Solimões é um rio de águas brancas, enquanto que o lago Amanã possui águas 

pretas, contudo durante as cheias as águas do Solimões entram no lago (Costa 2012). Esse lago 

faz parte da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Amanã, e vem sendo estudado de 

maneira intensiva pelas ciências biológicas nos últimos 20 anos. Ele possui 45 km de extensão 

por 3 km de largura (Costa 2012). Uma das principais atividades dos comunitários é a pesca, 

contudo a maior parte da RDS é de terra firme (Costa 2012). 

Os levantamentos arqueológicos foram realizados ao redor do lago desde 2001, mas se 

intensificaram a partir de 2006 com a criação do projeto “Participação Comunitária e Manejo 

dos Recursos Arqueológicos em uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia” 

coordenado por Deborah Lima e Eduardo Neves (Costa 2012). Os principais resultados foram a 

constatação da existência de concentrações de afloramentos de recipientes cerâmicos de grandes 

dimensões, alguns deles fora de áreas de terra preta, e de sítios com terra preta, mas sem a 

presença, pelo menos em superfície, desses grandes vasos (Costa et al. 2012). Como em várias 

outras regiões na Amazônia, a maior parte dos sítios foram encontrados sob as comunidades 

atuais (Costa 2011; Rocha et al. 2014). 

Durante a execução do Plano de Manejo 32 sítios arqueológicos foram identificados em 

torno do lago Amanã e arredores, sendo que em 14 deles foram encontrados afloramentos de 

grandes vasos (Costa 2011). A ocupação da área parece ter iniciado com a produção cerâmica 

atribuída à fase Caiambé, em meados do primeiro milênio antes de Cristo (2500 ± 50 BP e 2410 

± 40 BP) mostrando muitas semelhanças com as fases Açutuba e Pocó – ambas da Tradição 

Borda Incisa/série Barrancóide –, encontradas, respectivamente, no médio e baixo Amazonas 

(Costa 2011; Gomes 2011). Nos contextos mais superficiais, as cerâmicas apresentam elementos 
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diagnósticos da fase Tefé da Tradição Polícroma da Amazônia (Hilbert 1968; Costa 2011), 

extremamente próxima da fase Guarita.  

Enquanto isso, em outro grande lago de terras pretas da região, o lago Tefé, e em 

igarapés, Belletti (2013) encontrou mais de 20 sítios arqueológicos (alguns previamente 

identificados por Peter Hilbert) e uma dezena de ocorrências. O principal foco da pesquisa nesse 

local tem sido a cerâmica polícroma, amplamente dispersa na região. Até o presente momento 

foram registrados dois tipos de contextos funerários. O primeiro consiste num sepultamento 

primário extremamente impactado por feições no sítio Conjunto Vila, identificado inicialmente 

por Hilbert como sendo quatro sítios diferentes, mas atualmente considerado como um único 

sítio com múltiplas ocupações (Belletti 2013). O segundo contexto não foi descoberto por 

arqueólogos, foi encontrado por comunitários durante a reforma de uma escola na comunidade 

Tauary (Belletti, comunicação pessoal 2014). Várias feições contendo diversas urnas funerárias 

polícromas (ver figuras 8 a 13) foram descobertas e depois cedidas ao IDSM para análise 

(Belletti, comunicação pessoal 2014).  

 

  
Figura 8. Conjunto de quatro urnas sendo retiradas por 

comunitários na comunidade Tauary. Início da 

escavação. Acervo IDSM. 

Figura 9. Conjunto de quatro urnas sendo retiradas por 

comunitários na comunidade Tauary. Término da 

escavação. Acervo IDSM. 
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Figura 10. Urna antropomorfa na comunidade Tauary. 

Acervo IDSM. 

Figura 11. Urna na comunidade Tauary. Acervo IDSM. 

  
Figura 12. Conjunto de duas urnas antropomorfa na 

comunidade Tauary. Acervo IDSM. 

Figura 13. Detalhe do conjunto de duas urnas 

antropomorfa na comunidade Tauary. Acervo IDSM. 

 

Até o presente momento só tivemos acesso ao primeiro contexto, infelizmente ainda não 

foi possível identificar a que período o sepultamento pertencia. As urnas do segundo estão sendo 

escavadas, de acordo com os relatos de Jaqueline Belletti há ossos queimados no interior de 

alguns vasos e em outro um feixe de ossos longos, provavelmente não queimados. As urnas 

pertencem à Tradição Polícroma, mais especificamente estão sendo associadas à fase Tefé 

(Belletti, comunicação pessoal 2014). O contexto encontrado e fotografado pelos comunitários é 

parecido com os contextos Guarita descritos para o rio Madeira (Autazes, Humaitá e próximo à 

hidrelétrica de Jirau). De acordo com as fotos feitas pelos comunitários, os vasos parecem ter 

sido depositados simultaneamente, todos estavam deitados com bancos de cerâmica associados e 

as faces voltadas para o chão. 
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Anterior a essas pesquisas, temos alguns poucos levantamentos realizados por Peter 

Hilbert e Wanda Hanke (Brochado 1984; Costa et al. 2012; Tamanaha 2012), onde foram 

definidas várias fases e tipos cerâmicos (dentro de cada fase cerâmica haveria tipos com 

morfologias, queimas e decorações diferentes) para a região a partir da cerâmica encontrada na 

superfície e em escavações. 

As fases definidas por Hilbert (1968) para a região foram
26

: 

1- A ocupação durante a fase Caiambé (datas de 500 a.C. a 1020 d.C.) é a mais conhecida 

atualmente (Costa 2012). Ela foi associada à Tradição Borda Incisa/Série Barrancóide. 

No material cerâmico encontra-se cauixi como antiplástico predominante, com uma 

decoração de linhas paralelas finas próximas às bordas e policromia (Costa 2011). Mais 

recentemente Jaqueline Gomes (comunicação pessoal 2014) apresentou durante sua 

qualificação de mestrado datas variando de aproximadamente 750 a 1270 A.P. Sendo que 

três sítios (Boa Esperança, Cacoal e São Miguel do Cacau) são contemporâneos, levando 

a pesquisadora a considerar a existência de um verdadeiro território de produtores de 

cerâmicas da Tradição Borda Incisa. 

2- A fase Tefé atribuída à Tradição Polícroma possui materiais cerâmicos com caraipé 

como antiplástico predominante. Os atributos são parecidos com os descritos para a fase 

Guarita: lábio reforçado, flanges mesiais, excisão e policromia (Costa 2011). O sítio Boa 

Esperança forneceu uma data de 780 +- 40 d.C. para o material associado à fase Tefé. 

3- A fase Japurá, não foi associada por Hilbert a uma tradição específica, mas Lathrap a 

associou à Tradição Borda Incisa a partir dos dados publicados pelo próprio Hilbert em 

1968. Ela possui uma datação de 635 d.C., a cerâmica é caracterizada pelo antiplástico 

caraipé na sua composição, ela é decorada com engobo vermelho na face interna e/ou 

externa, e há presença de motivos antropomorfos, zoomorfos e abstratos (Costa 2011). 

 

De acordo com Belletti (2013) várias outras fases polícromas (Napo, Caimito, Zebu, 

Nofurei, São Joaquim e Pirapitinga) foram identificadas subindo o rio Solimões ou próximas à 

cidade de Tefé, todas as datas situam as fases entre os séculos X e XVI. Para a Tradição 
                                                           
26

 Em Costa (2012) foi definida uma fase mais antiga (3580+-30 A.P. e 2950+-45 A.P.), a fase Amanã no sítio Boa 

Esperança. Ela é caracterizada pela presença de caraipé e um processamento grosseiro, com incisões finas pré e pós-

queima e monocrômica. O material cerâmico foi encontrado em feições, que teriam sido realizadas por populações 

mais recentes associadas à fase Caiambé (Costa 2012; Neves et al. 2014:143). 
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Polícroma há datas antigas no rio Madeira (como visto anteriormente) e mais recentemente se 

encontrou algumas datas mais remotas para a região do rio Solimões no município de Coari, 770 

d.C. a 850 d.C. (Tamanaha 2012; Hanke 1959 apud Tamanaha 2012:129-130). Se essas datas se 

confirmarem, isso faz pensar que em vez de uma dispersão/migração de material e pessoas, indo 

de uma região para a outra, talvez estejamos diante de um processo de interação/contato entre as 

regiões durante vários séculos. Contudo, eventualmente temos um processo de ocupação strictu 

sensu a partir do ano mil depois de nossa era evidenciada por conflitos e sobreposições de 

material (Moraes e Neves 2012). Mas o que fazer com a região de Iranduba/Manaus, que 

literalmente fica no meio do caminho entre o rio Madeira e o rio Solimões, quando pensamos nas 

vias fluviais, onde evidências da fase Guarita são mais recentes (ao redor do ano mil)? Seria 

possível pensar que as populações antigas "deram a volta", indo por vias terrestres ou por outros 

rios menores para não entrar em conflito com as populações que produziam cerâmicas da fase 

Paredão? (Almeida 2008, dá o exemplo da presença Tupi no interflúvio dos rios Tapajós e Xingu 

a muitos séculos, longe dos grandes rios). Tamanaha (2012:130) pensa em acessos por igarapés 

na margem sul do rio Amazonas e propõe que uma zona tampão logo após a área onde 

encontramos vestígios da fase Paredão explicaria a presença de populações “Guarita” antigas, 

pois eles teriam encontrado espaços mais fáceis de serem ocupados (Tamanaha 2012:135). 

Associado a essa hipótese, Moraes (2013) trabalhou com o conceito de Buffer Zone de DeBoer, 

ele propõe que ao redor das grandes ocupações (ou conjunto de ocupações relacionadas entre si), 

existiriam zonas de menor densidade ocupacional para evitar conflitos e sobreposições. Contudo 

quando uma população começaria a se “expandir”, como parece ser o caso dos produtores das 

cerâmicas polícromas primeiro descendo o rio Madeira e depois subindo o rio Solimões, essas 

“zonas” seriam ocupadas até forçarem a sociedade cercada a se retrair (isso teria acontecido com 

os produtores da fase Axinim (que veremos logo abaixo) e depois com os produtores da fase 

Paredão (Moraes 2013:295-300). 

 

As Ocupações Ceramistas da Amazônia Central 

As hipóteses formuladas por Lathrap (1970a) serviram de propulsor para o 

desenvolvimento de pesquisas na Amazônia Central a partir dos anos 1990. A necessidade de 

testar os modelos interpretativos, estabelecer e refinar a cronologia de ocupação da região 
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amazônica estimularam a concepção do Projeto Amazônia Central (PAC) (Neves et al. 2003), 

criado no ano de 1995 pelos pesquisadores Eduardo Neves, James Petersen e Michael 

Heckenberger. A área principal de atuação do PAC é o interflúvio entre os rios Negro e 

Solimões, nos municípios de Iranduba e Manacapuru. Porém, com o desenvolvimento do projeto 

a área de atuação da equipe se expandiu pelos rios Amazonas, Negro e Madeira.  

O rio Negro é conhecido por suas águas pretas, solos pouco férteis com grandes áreas de 

igapó, enquanto que o rio Amazonas/Solimões é conhecido por suas várzeas extremamente 

férteis. Ao contrário do que muitos pensam os dois rios não se encontram apenas uma única vez, 

formando o tão conhecido encontro das águas na frente da cidade de Manaus. Esses rios são 

ligados por uma rede de igarapés, furos, lagos e paranãs, que de acordo com a época do ano 

recebem água de uma ou de outra bacia hidrográfica (Moraes 2006). Essa descrição é importante 

não só para pensarmos em uma maior diversidade de recursos aquáticos, que os “diversos 

pequenos encontros das águas” podem fornecer, mas também para se pensar nas diferentes rotas 

de contato durante períodos pré-coloniais, algumas delas descritas pelos cronistas (Porro 1996). 

Conforme mencionamos anteriormente o pesquisador que iniciou as pesquisas 

arqueológicas na Amazônia Central foi Hilbert (1968). Para as regiões de Manaus, Iranduba e 

Manacapuru, Hilbert (1968) descreveu quatro fases
27

 arqueológicas, das quais três se mostraram 

sólidas até os dias atuais. Somente em 2006, Lima et al. descreveram mais uma fase, a fase 

Açutuba, para o período ceramista, mas para a qual as fronteiras cronológicas e estilísticas com a 

fase Manacapuru não são claras e atualmente passa por revisões, pois como vimos, a semelhança 

desse material com os da fase Pocó vem levando alguns pesquisadores a falar de Tradição Pocó 

(Neves 2006) ou Açutuba-Pocó (Neves at al. 2014). As fases conhecidas para a região são (ver 

figura 14): 

1) A ocupação mais antiga está relacionada à cerâmica da fase Açutuba, sem relações 

claras com a presença de terra preta antropogênica e datada aproximadamente entre 300 a.C a 

350 d.C.. As características são a presença de caraipé como antiplástico adicionado à pasta de 

argila, as formas dos vasos cerâmicos são predominantemente irrestritivas, a decoração sendo 

variada com motivos incisos curvilíneos, excisões sobre engobo vermelho, acanalados, apêndices 

zoomorfos, flanges labiais, flanges mesiais, engobo branco e pintura policrômica (Lima et al. 

                                                           
27

 A quarta fase proposta por Hilbert (1968) era a fase Itacoatiara, contudo os trabalhos mais recentes não estão 

confirmando a sua presença na região. 
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2006; Neves et al. 2007). Atualmente a hipótese mais comum é a de que esse material esteja 

relacionado ao material da fase Pocó (Tradição Borda Incisa) no rio Trombetas, também definida 

por Hilbert (Hilbert e Hilbert 1980; Neves 2006; Lima 2008). Esse material foi encontrado 

principalmente nos municípios ao redor de Manaus (Lima 2008), mas é possível que o mesmo 

faça parte de uma nova Tradição Pocó-Açutuba (Neves et al. 2014) e tenha uma dispersão mais 

amplas. 

2) A ocupação posterior está relacionada à cerâmica da fase Manacapuru. Nesse 

momento começamos a ter evidências claras sobre a formação de terra preta na região, iniciando 

por volta de 550 – 650 d.C. O cauixi é o antiplástico predominante na pasta de argila, as formas 

dos vasos são restritivas, com decoração variada com incisões retilíneas duplas, ponteado, 

apêndices zoomorfos, flanges labiais e engobo vermelho (Hilbert 1968; Neves et al. 2003). É 

provável que essa fase represente uma continuação da fase anterior, não estão claros os limites 

entre as duas (Lima 2008). A fase Manacapuru foi classificada dentro da Tradição Borda Incisa 

desde o início desse sistema classificatório (Meggers e Evans 1961), inicialmente encontrado no 

município de Manacapuru, mas posteriormente identificou-se uma distribuição mais ampla nos 

municípios adjacentes. 

3) A fase Paredão está associada à formação de grandes quantidades de terra preta, à 

construção de montículos e a assentamentos circulares, ela foi datada entre os séculos VII e XIII 

d. C. e representa o ápice populacional de períodos pré-coloniais (Hilbert 1968; Moraes e Neves 

2012; Moraes 2013). No material cerâmico dessa fase encontra-se uma predominância de cauixi 

adicionado à pasta, mas percebe-se também uma grande variedade de antiplásticos (Moraes 

2006, 2010), os vasos normalmente possuem paredes muito finas e a queima é de boa qualidade, 

há presença de alças, vasos com pedestais, decoração com incisões em linhas finas próximas à 

borda, engobo vermelho e apliques antropomorfos estilizados (as cabecinhas Paredão) 

associados às urnas funerárias (Moraes 2006). Durante esse período alguns pesquisadores 

supõem que estruturas sociais análogas a dos cacicados podem ter existido (Moraes 2006), há 

fortes indícios de conflito (Moraes e Neves 2012). Apesar de indicativos de certo refinamento 

tecnológico na produção das cerâmicas em relação ao que era produzido na região antes e 

posteriormente, essa fase pode ser claramente associada à Tradição Borda Incisa (Moraes 2006, 
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2013). As cerâmicas da fase Paredão se concentram principalmente nos municípios de Manaus e 

Iranduba, tendo ocorrências em alguns municípios próximos. 

4) A ocupação pré-colonial mais recente da região, e que provavelmente foi diretamente 

impactada pela presença europeia, está relacionada à fase Guarita, com presença de terra preta, 

ela está datada entre 770 d.C. e o século XVI (sendo a maior parte das datas próximas ao ano mil 

e havendo algumas datas do século XVIII na região do Lago do Limão, que ainda precisam ser 

confirmadas (Moraes 2006, 2013)). As cerâmicas da fase Guarita possuem uma predominância 

de caraipé adicionado à pasta, há ocorrência de vasos com borda reforçada, decoração 

policrômica com motivos geométricos (faixas grossas e linhas finas), decoração plástica 

acanalada, urnas funerárias com decoração antropomorfa e em alguns casos geométrica, vasos 

com flange mesial, ocorrência de engobo branco e vermelho (Hilbert 1968; Neves et al. 2003; 

Tamanaha 2012). Uma característica interessante é que a ocupação do território se faz 

principalmente às margens dos rios, sobre antigas ocupações. É importante ressaltar que 

encontramos a presença desse material ao longo da maior parte do rio Madeira e afluentes e, 

subindo o rio Solimões e afluentes
28

.  

                                                           
28

 Estamos considerando as fases Tefé e Borba como extensão da fase Guarita. 
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Até a descoberta do sítio Hatahara o único tipo de sepultamento descrito para a região era 

secundário em urna. As grandes urnas da fase Paredão, muitas vezes em formato piriforme com 

grandes vasilhas servindo de tampa e apliques em forma de cabeças humanas contrastavam com 

as urnas menores mais muito mais decoradas da fase Guarita, enquanto que as urnas da fase 

Manacapuru possuem normalmente tamanho médio e decorações incisas próximo às bordas. Foi 

atestado que em todas as fases há vasos que foram reutilizados como urnas, ou seja, antes de 

serem enterrados exerceram outras funções dentro da sociedade. Contudo, essa prática se 

sobressai na Traição Borda Incisa (Almeida 2013) e posteriormente será observada com muita 

frequência na Tradição Inciso Ponteada em outra região. Haveria diferença entre os 

enterramentos realizados em urnas – vasos – reutilizadas e em urnas manufaturadas 

exclusivamente para conter um indivíduo? Por exemplo, em uma urna da fase Paredão 

encontrada no sítio Lages, Lima e Moraes (2010) mencionam fragmentos de tubérculos no fundo 

que seriam anteriores à função funerária do vaso, esse reaproveitamento se daria por funções 

práticas ou por funções simbólicas? Voltaremos a esse assunto no capítulo 6 com algumas 

propostas de Moraes (2013). 

 
Figura 14. Gráfico retirado de Moraes (2013:230). Representa a cronologia das principais ocupações na 

Amazônia Central e baixo rio Madeira. 
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O caso da fase Paredão especificamente é muito interessante, pois no município de 

Manaus são conhecidos diversos cemitérios de urnas (sítios Lages, Nova Cidade, Manaus, UDV, 

Antonio Medeiros e outros) dentro da cidade (Lima e Moraes 2010). Como a cidade é ocupada 

de maneira contínua há séculos, sendo atualmente uma das maiores cidades em área tropical no 

mundo, o impacto sobre os vestígios anteriores a época do contato foi e continua sendo muito 

grande. Por isso tem se dificuldades de saber a relação dessas áreas de cemitério contendo 

dezenas de urnas funerárias, com as áreas residenciais. Apesar de Lima e Moraes (2010) 

mencionarem a associação em alguns casos, não encontramos essas descrições, seria 

extremamente importante entender se ela se passa como no sítio Hatahara, onde os vestígios 

residenciais e funerários foram encontrados exatamente no mesmo local (Rapp Py-Daniel 2009), 

ou se há proximidade mantendo uma separação formal desses dois “mundos”. 

Outro elemento interessante tanto da fase Paredão (Lima e Moraes 2010) quanto da fase 

Manacapuru (Lima 2008) é a presença nos cemitérios tanto de urnas depositadas em pé quanto 

invertidas. Haveria diferenças simbólicas entre essas maneiras de deposição? 

Lathrap, Brochado e Noelli acreditavam que a fase Guarita teria derivado da tradição 

Barrancóide (Myers 1973; Heckenberger et al. 1998) na Amazônia Central, entretanto, essa 

interpretação não foi confirmada pelos trabalhos do PAC onde foram atestadas continuidades 

entre as três primeiras fases (Açutuba, Manacapuru e Paredão), tanto pelo tipo de sítios (Chirinos 

2007; Tamanaha 2012) quanto pelo material cerâmico (Moraes 2006, 2013; Lima 2008). Mas a 

fase Guarita continuou classificada como Tradição Polícroma, como propuseram Meggers e 

Evans (1961). Como vimos anteriormente, Almeida (2013) mais recentemente também propôs 

que a Tradição Polícroma teria como origem a Tradição Borda Incisa. De acordo com o autor, no 

Oeste Amazônico, isso se passaria no alto rio Madeira e de lá seria difundida para outras regiões. 

Apesar das diferenças nos padrões de assentamento e modo de produção de material cerâmico, 

existem alguns casos específicos de “híbridos” entre cerâmicas da fase Guarita e da fase Paredão 

nessa região (Moraes 2006). 

 Após a fase Paredão (Tradição Borda Incisa) percebe-se um grande declínio populacional 

na região, contudo é durante e após a fase Guarita que toda a Amazônia será permanentemente 

impactada pelo contato com os europeus. Mas isso não significa que as pessoas desaparecem por 

completo e é possível encontrar vestígios de interação das populações indígenas com europeias 



78 

 

nos séculos seguintes. Aos poucos a cerâmica é abandonada e substituída pelos vasos em metal 

(esse processo se acelera no século XX), entretanto, percebe-se que durante o período de 

intercâmbio há o aparecimento de cerâmicas ditas “caboclas”, com formas e manufaturas 

“híbridas” (Guapindaia 1993). 

Outra contribuição importante do PAC é a identificação de contextos pré-ceramistas 

(Costa 2009). Durante as pesquisas no município de Iranduba, identificaram-se alguns sítios pré-

cerâmicos de grande destaque, como o sítio Dona Stella (Costa 2009) com datas entre 4500 A.P. 

e 9000 A.P.. Esse sítio encontra-se em um ambiente de campinarana com solos arenosos, nele foi 

encontrada uma ponta de projétil e vestígios que indicam uma indústria lítica diversificada e 

inusitada na região, com bifaciais e lamínulas (Costa 2009). A importância desse achado está no 

fato de os primeiros trabalhos de arqueologia praticamente ignorarem a questão das populações 

pré-ceramistas na região. Pois, inicialmente os pesquisadores acreditavam que não haveria 

ocupações antigas na Amazônia, supondo que a falta de matéria prima lítica associada ao 

ambiente hostil, inviabilizariam essas ocupações (Meggers 1971; Costa 2009). Como exemplo, 

temos o artigo de Meggers e Miller (2003) afirmando que as populações pré-ceramistas 

caçadoras-coletoras estariam nas bordas da floresta Amazônica, pois a floresta representaria uma 

barreira e que essas áreas mais abertas facilitariam a caça (Costa 2009). Entretanto, em trabalhos 

recentes do PAC e outros (Costa 2004, 2009; Rapp Py-Daniel et al. 2011) encontram-se 

recorrências de sítios pré-cerâmicos em áreas mais abertas, que não estavam nas bordas da 

floresta e sim em áreas de areais com campinarana rodeadas por floresta e que matérias primas 

de menor qualidade também eram utilizadas, como é o caso do arenito Manaus (Costa 2009). 

 

O baixo rio Madeira 

O rio Madeira é o principal afluente do rio Amazonas, possuindo uma carga sedimentar 

maior que o próprio rio Amazonas (Moraes 2013). Esse rio extremamente piscoso é margeado 

por solos siltosos depositados pelo próprio rio e que são relativamente instáveis, causando um 

processo de remodelamento contínuo através dos processos conhecidos como “terras caídas” e da 

formação de novas “ilhas”. A várzea do rio é considerável, amplamente utilizada pelas 

comunidades para agricultura até os dias de hoje.  
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Como em tantas outras partes da Amazônia, a arqueologia do baixo rio Madeira também 

começa com Curt Nimuendajú, que nos anos 1920, motivado pelos achados de Barbosa 

Rodrigues (grandes urnas antropomorfas polícromas no cemitério de Miracanguera), buscava 

conhecer e colecionar materiais para o Museu de Gotemburgo, na Suécia (Moraes e Neves 

2012). Contudo o mesmo saiu frustrado de sua experiência, relatando ter encontrado pouco 

material e nenhum vaso inteiro (Nimuendajú 2004; Moraes 2013). 

Somente em 1979 é que novos trabalhos no baixo rio Madeira foram realizados por Eurico 

Th. Miller, que estendeu suas pesquisas de Rondônia até o Amazonas (Miller, comunicação 

pessoal 2010). Os levantamentos e escavações foram realizados nos rios Madeira, Marmelos, 

Ipixúna e Uruapiára (Moraes e Neves 2012). Na maior parte dos sítios foram identificados 

material polícromo e terra preta antropogênica, no sítio Monense (município de Humaitá) um 

contexto funerário de 7 urnas, pelo menos uma antropomorfa (ver figura 15), foram encontradas 

associadas e encontram-se atualmente no MARSUL (Miller, comunicação pessoal 2010), de 

acordo com Miller (comunicação pessoal 2010): “Do sítio-cemitério, AM-MC-49: Monense, só 

uma urna antropomórfica, com restos ósseos de uma criança ca. 4-5 anos, continha material 

ósseo-carbonizado de oferenda alimentar; a datação resultou em 545±60 (SI-4279)”. De acordo 

com Miller os sepultamentos pertenceriam à fase Jatuarana
29

, que normalmente são encontrados 

fora das áreas de terra preta, podendo indicar deposições mais afastadas das áreas de habitação, 

ou seja, contextos específicos de cemitério. 

                                                           
29

 O material da fase Jatuarana, característico do alto rio Madeira, lembra em vários aspectos formais e decorativos o 

material da fase Guarita e fase Borba. 
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Por ocasião do 

PRONAPABA Miller identificou 

e classificou uma grande 

diversidade de sítios 

arqueológicos pertencendo a 

períodos muito diferentes e 

mostrando uma continuidade da 

ocupação regional, fato raro na 

arqueologia Amazônica. Foram 

encontrados sítios pré-cerâmicos 

datados por volta de 7.000 A.P. 

(Miller, comunicação pessoal 

2010) e ocupações ceramistas com 

datas que variam de 5.200 anos A.P. até menos de 500 anos A.P. (Moraes e Neves 2012). 

Infelizmente a maior parte dos dados ainda não foi publicada. 

Após os trabalhos de Miller no baixo rio Madeira, em 1981, Mário Simões e Daniel Lopes 

do Museu Paraense Emílio Goeldi, partem para a região, de Autazes até Manicoré (Simões e 

Lopes 1987 apud Moraes e Neves 2012). Através do material encontrado os pesquisadores 

definiram três fases arqueológicas para a região:  

1- A fase Borba, classificada como Tradição Polícroma, e possuindo cerâmicas que se 

assemelham fortemente às cerâmicas da fase Guarita encontradas na Amazônia Central 

ou médio Solimões, com bordas reforçadas, policromia, uso abundante de caraipé como 

antiplástico e a presença de urnas funerárias antropomorfas (Moraes e Neves 2012). 

2- A fase Axinim, que foi associada, por Simões e Lopes, à Tradição Inciso Ponteada. 

Contudo essa fase possui muitas singularidades, dependendo do atributo analisado ela 

pode se parecer: com as cerâmicas das fases Paredão e Manacapuru encontradas na 

Amazônia Central; com as cerâmicas das fases Konduri e Tapajônica se analisado o 

estilo; ou com cerâmicas da fase Marajoara se analisado as técnicas de decoração 

 
Figura 15. Urna ao lado de B. Meggers, ela foi encontrada por E. 

Miller no município de Humaíta-AM. Dentro desta urna havia o 

esqueleto de uma criança. Acervo pessoal E. Miller. 
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(Moraes e Neves 2012). Atualmente Moraes (2013) trabalha com a perspectiva de 

associar essa fase à Tradição Borda Incisa datada entre os séculos VII a XIII
30

. 

3- A fase Curralinho, inicialmente associada à Tradição Inciso Ponteada por Simões e 

Lopes, foi revista e, de acordo com Moraes (2013:146), a mesma talvez não exista 

“como um complexo cerâmico distinto” (Moraes 2013:147).  

A partir de 2005 uma série de levantamentos foi realizada por Claide Moraes com outros 

pesquisadores (Raoni Valle, Nick Kawa e eu), desde a foz do rio Madeira, e seus afluentes, até a 

foz do rio Machado já no estado de Rondônia. Participei principalmente das etapas de 

levantamento ao longo do rio Madeira e da boca dos afluentes. Encontramos alguns relatos sobre 

urnas antropomorfas polícromas (alguns comunitários chamavam de “Buda” os vasos 

representando pessoas) e contextos funerários na cidade de Borba, nas comunidades de Vila 

Gomes, Monense e Traipu, descreveremos os dois primeiros contextos no capítulo 5, pois foram 

analisados em campo e em laboratório. Como mencionado anteriormente, os dados produzidos 

nos últimos anos mostram um processo de ocupação por populações produzindo cerâmicas 

polícromas que se estende desde a bacia do rio Madeira até o alto rio Amazonas (Moraes e 

Neves 2012; Moraes 2013). Contudo, percebe-se “enclaves” de produtores de cerâmicas 

diferentes, como o caso da fase Axinim no rio Madeira. O contato entre os produtores das 

cerâmicas polícromas com esses “enclaves” 

não parece ter se dado de maneira pacífica 

(Moraes e Neves 2012). 

 Raoni Valle desenvolveu projetos 

em parceria com as comunidades indígenas 

Mura na região de Autazes, onde foram 

identificados uma série de sítios cerâmicos 

com terra preta e com cerâmicas 

polícromas. Tivemos a oportunidade de 

visitar o sítio identificado como Ramal 254, 

localizado na Aldeia São Félix, junto com Raoni Valle e Claide Moraes. Desse local saíram 

aproximadamente 10 urnas funerárias antropomorfas, todas caracterizadas como pertencentes à 

                                                           
30

 Moraes (2013) obteve uma data do I século de nossa era para essa fase, mas após revisão a mesma não se 

confirmou. 

 
Figura 16. Urnas da fase Guarita, encontradas na Aldeia 

São Félix, Autazes-AM. 
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fase Guarita (ver na figura 16). Infelizmente não pudemos datar ou analisar o material de 

maneira adequada, mas durante uma etapa de acondicionamento percebemos que havia uma 

grande quantidade de pequenos fragmentos de ossos queimados e cinzas no interior dos vasos 

que não estavam totalmente esvaziados
31

. De acordo com as descrições dos próprios Mura, todas 

as urnas estavam depositadas juntas formando um semicírculo. 

 Como mencionado anteriormente Almeida (2013) conduziu uma série de levantamentos e 

escavações no alto rio Madeira, além dele Silvana Zuse conclui seu doutorado em 2014 e Carlos 

Augusto Zimpel está estudando as ocupações ceramistas do alto rio Madeira e afluentes, portanto 

novos dados estão sendo produzidos e deverão completar o quadro atual.  

 

A Transamazônica ligando os rios Tapajós e Tocantins 

 A região que nós iremos apresentar agora está situada às margens da BR-230, a famosa 

Transamazônica, entre os rios Tocantins e Tapajós. Esses rios possuem a particularidade de 

serem rios de águas claras, que nascem no planalto central e que, por possuírem uma formação 

mais antiga do que a grande maioria dos rios da Amazônia, estão mais “encaixados” e não 

possuem grandes várzeas. Com a expansão de construções governamentais de grande porte na 

Amazônia (iniciadas durante a ditadura cívico-militar, e aceleradas nos últimos anos) novas áreas 

vêm sendo conhecidas e estudadas pela arqueologia de contrato, ou arqueologia consultiva. Esses 

trabalhos na maior parte das vezes não seguem problemáticas acadêmicas ou questionamentos 

específicos, os levantamentos e escavações arqueológicas são obrigados a seguir o projeto 

arquitetônico, hidráulico ou extrativista previsto para o local. Além disso, um dos grandes 

problemas encontrados é que boa parte dos sítios reconhecidos e estudados não poderão ser 

revisitados, portanto os trabalhos e análises feitos em campo sobre contextos, materiais e 

paisagem tem um caráter ainda mais especial, pois muitas vezes são únicos.  

                                                           
31

 Ao final do ano de 2005 e começo de 2006 fui contratada pela Superintendência do IPHAN, em Manaus, para 

trazer as urnas encontradas na Aldeia São Félix para Manaus. Além de, realizar uma rápida análise e fazer um 

acondicionamento adequado. Contudo, ao longo do processo a população dessa aldeia enfatizou que não gostaria 

que o material saísse do local e que desejava a criação de um espaço tanto para expor elementos do seu passado 

quanto para dar aulas. Ao fim de muitas negociações com o governo do Estado do Amazonas, não chegamos a 

resultados interessantes. Por isso, propusemos ao IPHAN e à comunidade Mura que acondicionássemos o material 

da melhor maneira possível, mas que o mesmo permanecesse guardado na escola local, até que o governo ou o 

IPHAN conseguisse criar condições adequadas para uma exposição. Raoni Valle e Claide Moraes fizeram parte de 

todas as etapas de negociação e acondicionamento. De acordo com o presidente da aldeia, duas urnas e algumas 

fotos da retirada foram levadas por funcionários da FUNAI, infelizmente o IPHAN não conseguiu acesso a esse 

material. 
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A nossa escolha de apresentar essas duas regiões juntas seguindo a lógica de análise em 

laboratório e de projeto não deve esconder o fato de que estamos falando de sítios que estão 

distantes algumas centenas de quilômetros, próximos de rios que sofreram processos de 

ocupação pré e pós-contato diferentes. Infelizmente ainda temos poucos estudos realizados para 

ambas as áreas, sendo complicado fazer grandes sínteses regionais. 

 Ao longo das BR-163 e BR-230 foram realizados trabalhos de levantamento e resgate 

coordenados por Denise Schaan da Universidade Federal do Pará. Vários sítios arqueológicos 

foram encontrados em contextos muito diferentes: áreas residenciais; às margens de lagos, rios e 

igarapés; áreas de plantio, áreas de abertura de estrada, etc. (Schaan 2011). Dos sítios 

encontrados, tivemos acesso, em laboratório, ao material de dois sítios onde pudemos seguir a 

problemática desenvolvida nesse projeto de doutorado. O primeiro, o sítio Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, que se encontra no município de Itaituba, às margens do rio Tapajós e o outro, 

Alto Bonito, se encontra no município de Novo Repartimento, próximo ao rio Tocantins. Os 

dados de campo e laboratório serão apresentados no capítulo 5.  

 Além disso, tomamos conhecimento das urnas retiradas do sítio Paraná do Aráu-é-pá, 

pela Inside Consultoria, também sob coordenação de Denise Schaan, e que estão atualmente 

sendo estudados por Gizelle Morais em seu projeto de mestrado. Participamos da escavação da 

urna 1 orientando as escavações e análises, essa urna possui incisões nas bordas com engobo 

preto na superfície, dentro dela havia um indivíduo de aproximadamente 7 anos +- 2 anos 

(estimados a partir da erupção dentária). O sepultamento era secundário e não havia material de 

acompanhamento, mas uma tampa estava presente. Esse sítio é relativamente próximo do sítio 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, um pouco mais de 50 km de distância, situado às margens 

do rio Tapajós (Martins et al. 2010).  

   

O RIO TAPAJÓS 

Arqueologicamente o rio Tapajós ficou conhecido principalmente em função da cerâmica 

extremamente elaborada encontrada na cidade de Santarém por Nimuendajú na década de 1920 

(Nimuendajú 2004). O material é amplamente decorado com modelados zoomorfos e 

antropomorfos, com formas diferenciadas dos outros conjuntos cerâmicos amazônicos 

(contendo, por exemplo, vasos à cariátides, vasos a gargalo, estatuetas com bases semilunares, 
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etc.) e com técnicas de manufatura muito rígidas (datado entre 900 e 1600 d.C., Martins 2012). A 

maior parte do material arqueológico encontrado no rio Tapajós é classificado como pertencente 

à Tradição Inciso Ponteada (Guapindaia 2008; Rocha 2012). Celso Perota durante a vigência do 

PRONAPABA também encontrou vários sítios próximos à Transamazônica com cerâmicas 

polícromas e terra preta, sendo algumas cerâmicas também associadas à Tradição Inciso 

Ponteada (Rocha 2012:7). 

A região de Santarém é muito interessante para a arqueologia não somente pelo material 

cerâmico exuberante e os grandes sítios com terra preta, existe um elemento ainda mais 

interessante: a continuidade histórica. Desde os primeiros contatos os cronistas, como Carvajal 

na expedição de 1541-42, descreveram esse local. Eventualmente teremos uma missão jesuíta 

exatamente sobre a aldeia dos Tapajó, sendo o padre Jesuíta Felipe Bettendorff responsável por 

muito do que sabemos sobre as populações indígenas do local (Bettendorff 1910). O fato dele ter 

precisado de tradutores para se comunicar com a população – ele falava a língua geral – fez 

vários pesquisadores pensarem que os Tapajó não falavam uma língua Tupi (Nimuendajú 1952; 

Rocha 2012:3). Barbosa Rodrigues (1875 apud Gomes 2002) foi o primeiro a fazer uma 

correlação entre a cerâmica arqueológica encontrada principalmente na cidade de Santarém e os 

Tapajó, sendo posteriormente aceito e mais profundamente elaborado por Nimuendajú (1949, 

1952). Frederico Barata ao trabalhar na cidade de Santarém teria encontrado cachimbos 

remontando à época do contato (Martins 2012). O processo de ocupação contínua deixou marcas 

na arquitetura da cidade e na produção cerâmica cabocla (Guapindaia 1993). 

A cerâmica da região de Santarém apesar de parecida com a cerâmica da fase Konduri 

(Guapindaia 2008:48), encontrada principalmente na calha norte do rio Amazonas perto do rio 

Trombetas, possui diferenças significativas. Na região do rio Tapajós são encontradas muitas 

“cariatídes, bordas ocas, cachimbos, raras bases com trípodes, utilização de incisões curvilíneas e 

retas e pinturas em várias cores com tintas de difícil remoção” (Guapindaia 2008:48). 

Guapindaia (2008) descreve autores antigos que associam as duas áreas, rios Tapajós e 

Trombetas, tanto em função do material cerâmico quanto pelo tipo de organização social e 

presença de elementos simbólicos análogos. Além disso, o material Konduri aparece em alguns 

sítios junto com a cerâmica tapajônica (Guapindaia 2008). 
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Rocha (2012) ao comparar o material cerâmico arqueológico da região de Itaituba no rio 

Tapajós com os vestígios da região dos rios Nhamundá, Trombetas e baixo rio Tapajós, descreve 

que apesar das cerâmicas do alto rio Tapajós parecerem “mais rudimentares em termos de 

preparação de pasta e decoração” (2012:40, nossa tradução) existem motivos e elementos 

decorativos em comum. Corroborando assim, com as hipóteses de contato entre essas 

localidades. 

Rocha (2012) estudou materiais arqueológicos de três sítios localizados no alto rio 

Tapajós, percebendo que dois possuem similaridade com a Tradição Inciso Ponteada (sítios 

Pajaú e Cocalino), enquanto que um dos sítios possui um material cerâmico diferente, com uma 

decoração que lembra as tatuagens Mundurucu (sítio Terra Preta do Mangabal – TPM). É 

interessante notar que o material encontrado no sítio TPM por Rocha, é muito diferente do 

apresentado por Garcia (2012) e Almeida (2008) nas proximidades do rio Xingu, sendo que em 

ambos os casos os autores consideram o material como possivelmente Tupi
32

, ele também é 

muito diferente do material encontrado no sítio Alto Bonito (Schaan 2013), que como veremos 

no capítulo 5 nos lembrou o material de Garcia (2012), considerado como Tupi. Voltando ao 

material da Tradição Inciso Ponteada algumas bordas apresentadas pela pesquisadora em seus 

anexos (Rocha 2012) parecem com as bordas das urnas funerárias do sítio Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro em Itaituba (Schaan 2013; Martins et al. 2010). 

Guapindaia (2008) ao falar dos trabalhos realizados por Gomes, diz que a mesma não 

encontrou evidências de que a Tradição Polícroma tenha dado origem à Tradição Inciso 

Ponteada. Além disso, Gomes teria observado que dentro do estilo Konduri haveria um modo 

Barrancóide (Guapindaia 2008:57-58), não fica claro, mas aparentemente as autoras veem 

influências do Barrancóide sobre Konduri em função de similaridades com cerâmicas da fase 

Pocó. 

Nimuendajú (2004) fala da ausência de sítios com urnas ou outros tipos de enterramento 

na “zona Nhamundá” incluindo os rios Trombetas, Tapajós e o Lago Grande (Guapindaia, 

2008:47). Contudo, como mencionado anteriormente, em Schaan (2013) e Martins et al. (2010) 

vemos aparecer cada vez mais evidências de enterramentos em urnas. Além disso, Hilbert (1958) 

escreveu sobre as urnas encontradas na missão Cururú no rio Tapajós que, possuem traços em 
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 A língua Mundurucu faz parte do tronco linguístico Tupi, mas não faz parte do grupo Tupi-Guarani, presente 

principalmente nas proximidades do rio Xingu. 



86 

 

comum com outras urnas presentes na região. Apesar de terem sido identificadas em área 

Mundurucu, Hilbert (1958) afirma que as cerâmicas não lhes pertenciam. Martins (2012) 

descreve que Hartt e Barbosa Rodrigues identificaram uma série de urnas no município de 

Itaituba associadas à Tradição Inciso Ponteada. No presente estudo os sítios contendo grandes 

urnas funerárias em cemitérios também foram classificados como pertencentes à Tradição Inciso 

Ponteada, veremos mais sobre os contextos funerários no capítulo 5. 

Nimuendajú (1949, 1952) ao descrever os Tapajó utiliza informações sobre suas vidas 

cotidianas e suas práticas funerárias, essas últimas apresentadas como diversificadas e 

elaboradas: endocanibalismo (após decomposição das partes moles dentro de uma rede suspensa) 

e mumificação. Não há menção de urnas, contudo é provável que as descrições de práticas e 

rituais funerários transcritos se referiam principalmente àqueles destinados aos personagens mais 

importantes da aldeia/comunidade, pois no próprio sítio do Porto, embaixo da cidade de 

Santarém, urnas também foram encontradas (Schaan e Lima 2012). 

Além da cerâmica da Tradição Inciso Ponteada, Gomes (2005), também apresenta 

cerâmicas relacionadas ao “universo” da Tradição Borda Incisa, conhecidas como a “Cerâmica 

Parauá” encontrada na margem esquerda do rio Tapajós e datada até 1800 a.C. (Garcia 2012). Há 

vários sítios arqueológicos na região que possuem, nos pacotes mais profundos, cerâmicas que 

podem ser associadas à fase Pocó e que diferem do material associado à Tradição Inciso 

Ponteada (Schaan e Lima 2012; Gomes 2005). De acordo com Martins (2012), Celso Perota 

delimitaria o limite sul do material parecido com o de Santarém nas proximidades de Itaituba, 

contudo a autora chama atenção para estudos mais recentes que mostram uma diversidade maior 

do que se previa. Ainda mais antigo temos uma datação de 5000 A.P. mencionada por Lisboa e 

Coirolo (1995:11), mas que não foi associada a tradições arqueológicas ou populações 

etnograficamente conhecidas. 

MacDonald (1972 apud Schaan e Lima 2012; Brochado e Lathrap 1982) através de um 

estudo iconográfico da cerâmica Santarém, principalmente das representações de animais, vê 

elementos comuns com os mitos Karib dos grupos Warrau e Makusi. Apesar das diferentes 

ressalvas feitas quanto a analogias diretas entre a arqueologia e a etnografia, esse parece ser um 

elemento para reforçar uma possível relação dos produtores de cerâmicas da Tradição Inciso 

Ponteada com os falantes de línguas Karib. 
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INTERFLÚVIO ENTRE OS RIOS XINGU-ARAGUAIA/TOCANTINS 

Apesar de muitos anos de pesquisas antropológicas realizadas nas proximidades do 

interflúvio dos rios Xingu e Araguaia/Tocantins, começando com os relatos de Karl von den 

Steinen no começo do século XX, seguido pelos trabalhos dos irmãos Vilas-Boas e diversos 

outros antropólogos (Robert Carneiro, Eduardo Viveiros de Castro, Berta Ribeiro, Carlos Fausto, 

e vários outros grandes nomes da etnologia), pouco se conhece da arqueologia da região. Parte 

dos dados arqueológicos que se possui para a região está relacionada aos projetos do 

PRONAPABA, onde coletas rápidas foram feitas durante levantamentos expeditos, ou aos 

trabalhos voltados para resgate de áreas a serem permanentemente destruídas – sendo que muitas 

vezes essas áreas já estavam impactadas quando os pesquisadores chegaram. 

O mapa etnohistórico elaborado por Curt Nimuendajú (anexo 09) e as descrições 

posteriores nos fornecem uma imagem dos processos de migrações recentes, que apesar de 

mostrarem profundas mudanças socioculturais devido ao contato com as populações europeias, 

também revelam processos de ocupações antigas do território, como é o caso dos grupos ligados 

ao tronco linguístico Macro-Tupi, principalmente o grupo Tupi-Guarani (Garcia 2012). 

Especialmente no caso do interflúvio entre os rios Xingu e Tocantins, a continuidade observada é 

importante para pensarmos possíveis associações entre cultura material arqueológica e 

populações recentes. Alguns contextos dessas regiões foram abordados por Heckenberger 

(2005), Almeida (2008, 2013) e Garcia (2012). 

Como mencionado anteriormente Almeida (2013) discorre sobre a presença das 

cerâmicas da Tradição Borda Incisa no baixo Amazonas, próximo à foz dos rios Tocantins e 

Xingu, pois haveria evidências de cerâmicas mais antigas com apliques zoomorfos, 

antropomorfos e policromia, com datas de até 1600 a.C. (Garcia 2012), onde foi constatada baixa 

densidade de material e ausência de terra preta, similares a contextos da Tradição Borda 

Incisa/série Barrancóide em outras regiões. Garcia (2012) também identificou cerâmicas da 

Tradição Borda Incisa/Série Barrancóide em função de similaridades nas formas, no tratamento 

de superfície e na pasta (Garcia 2012:203), reforçando a hipótese de Almeida (2013). 

Subindo o rio Xingu, Almeida (2008) e Garcia (2012) encontraram materiais cerâmicos, 

que ambos associaram às ocupações Tupi, mesmo esses materiais não sendo parecidos com os 

elementos polícromos do rio Madeira, para os quais também existem hipóteses de associação a 
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grupos Tupi. Vários pesquisadores tiveram dificuldades para classificar o material dessa região, 

atribuído tanto à Tradição Tupiguarani quanto à Tradição Inciso Ponteado (Garcia 2012:197-

198). Essa contradição é apenas aparente, pois historicamente é esperado certa diversidade na 

cultura material e no processo de ocupação territorial Tupi, visto as diferenças contextuais 

observadas pela etnografia (Viveiros de Castro 1986). Ao mesmo tempo, de acordo com 

Almeida (2013) os grupos Tupi-Guarani conhecidos etnograficamente não possuem material 

similar aos da Tradição Polícroma, mas são muito homogêneos entre si. Talvez o que isso 

reforce é que existiam grupos mais próximos historicamente que outros, dentro do próprio tronco 

linguístico Tupi, como é o caso dos grupos Tupi-Guarani (ver Viveiros de Castro 1986).  

Almeida (2013) também propõe uma dispersão antiga de grupos Tupi saindo de 

Rondônia, que eventualmente levaria à constituição dos grupos conhecidos no alto rio Xingu, e 

uma outra migração mais recente, responsável pela difusão da cerâmica da Tradição Polícroma 

no Oeste Amazônico. 

Seguindo a antropologia, o que sobressai atualmente para a região de interflúvio Xingu-

Araguaia/Tocantins é uma preponderância de grupos Tupi-Guarani, diferentes dos grupos Tupi 

presentes na bacia do rio Tapajós (por exemplo, Juruna e Mundurucu) e a predileção dos grupos 

Tupi-Guarani, na região, por ocupar áreas de terra firme (Viveiros de Castro 1986:136-137) 

previamente ocupadas (Almeida 2013). 

 Como veremos no capítulo 5 o material do sítio Alto Bonito parece com o material 

descrito por Garcia (2012) como sendo Tupi, tanto em função das formas (ver imagens no 

capítulo 5) quanto em função da pasta (rica em minerais) e de técnicas decorativas (presença de 

engobo vermelho). De acordo com a pesquisadora a presença de grãos de minerais é comum nas 

cerâmicas de toda a região (Garcia 2012:202). 

 Os estudos realizados por Heckenberger (2001, 2005) foram “revolucionários” no sentido 

de mostrar a continuidade durante mais de 1000 anos de algumas populações do alto rio Xingu, 

principalmente Arawak, mostrando que diversos contextos encontrados hoje em dia (hierarquia, 

disposição das aldeias, ligação por grandes vias, etc.) já estavam presentes antes do contato com 

os Europeus. Seu trabalho faz parte da grande quantidade de obras produzidas por pesquisadores 

no alto rio Xingu, desde a criação do Parque, que vêm, a décadas, nos ensinando sobre a história 

e o impacto violento do contato com a sociedade nacional.  
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O Amapá: uma região de contatos 

 Conforme vimos no começo desse capítulo o Estado do Amapá é historicamente muito 

importante para o início da arqueologia Amazônica. Mas após os trabalhos de Meggers e Evans 

em 1948 e Hilbert na década de 1950 teremos que esperar a chegada de João Saldanha e Mariana 

Cabral, em 2005, no Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas no Estado do Amapá 

(IEPA) para ver uma grande proliferação de trabalhos ao longo de todo o Estado. Durante os 

anos 1990 as pesquisas com maior continuidade foram realizadas pelo Museu Paraense Emílio 

Goeldi e coordenadas pela pesquisadora Vera Guapindaia, nas cavernas ao sul do estado onde 

foram reencontrados os cemitérios com urnas Maracá. Os contextos e as urnas foram analisados 

por Vera Guapindaia (2001) e Barbosa (2011), enquanto que os elementos ósseos foram 

estudados por Sheila Mendonça de Souza (Mendonça de Souza et al. 2001). Dentro das urnas foi 

constatado que o sexo representado sobre os vasos correspondia ao sexo dos indivíduos 

enterrados (Mendonça de Souza et al. 2001) e que a decoração das urnas lembra pinturas 

corporais individualizando cada uma delas (Guapindaia 2001). 

 Meggers e Evans (1957) classificaram os materiais encontrados por eles no Amapá como 

sendo muito simples, característicos de populações classificadas como “Marginais” ou de 

“Cultura de Floresta Tropical” seguindo a classificação de Steward (1948a). As construções 

megalíticas identificadas ao norte do estado foram, na época, interpretadas como eventos mais 

recentes realizados sob influência de populações do circum-caribe (Saldanha e Cabral 2010).  

 O material encontrado por Meggers e Evans (1957) foi classificado dentro das seguintes 

fases: 

1. A fase Aruã foi considerada a mais antiga, corresponderia a uma população que teria 

migrado recentemente para as ilhas no litoral, de acordo com Meggers e Evans (1957). 

Contudo a fase não parece se confirmar com o avanço das pesquisas (Cabral e Saldanha 

2010). 

2. A fase Aristé, seria de acordo com Megges e Evans (1957) limitada ao norte dos rios 

Araguari-Amapari. De acordo com Hilbert (1957) a seriação mostraria uma mudança 

gradativa ao longo do tempo das técnicas decorativas, indo de incisões e raspado para 

pintura em faixas e grandes áreas, para em seguida apresentar elementos curvilíneos na 

decoração. Os sítios de habitação estariam sempre afastados dos sítios cemitérios. Além 



90 

 

da distribuição dos cemitérios em abrigos, poços, enterramentos ou exposição sobre o 

solo, Hilbert (1957:10) menciona uma transição nas práticas funerárias indo de 

sepultamentos secundários em urnas para cremações em urnas, sendo os indivíduos mais 

recentes acompanhados por contas europeias, pendentes, machados, etc. De acordo com 

Saldanha (comunicação pessoal 2014) apesar das urnas antropomorfas serem as mais 

conhecidas, elas não são as mais frequentes no registro arqueológico. O pesquisador 

acredita que a diferença dos vasos reflete uma diferença entre os mortos. Com o avanço 

das pesquisas, principalmente na Guiana Francesa, a profundidade temporal da fase 

Aristé começou a ficar mais clara, datas bem mais recuadas no tempo começaram a ser 

propostas, Rostain (1994) apresenta datas do século IV ao XVIII. De acordo com 

Meggers e Evans (1961) a fase seria associada à Tradição Polícroma, contudo de acordo 

com Saldanha (comunicação pessoal 2014) novas análises estão levando o pesquisador a 

considerar uma filiação com a Tradição Borda Incisa/Série Barrancóide, tanto em função 

de datas antigas quanto em função de análises estilísticas do próprio material. Além 

disso, a partir dos dados recentes foi constatada uma dispersão muito mais abrangente 

desse material. Cabral e Saldanha (2010:57) falam de elementos decorativos das fases 

Koriabo e Marajoara sobre a cerâmica Aristé. 

3. De acordo com Meggers e Evans (1957) a fase Mazagão se encontraria exclusivamente 

ao sul dos rios Araguari-Amapari, que funcionariam como uma fronteira entre essa fase e 

a fase Aristé. Materiais das fases Aristé e Mazagão foram analisados como sendo 

recentes e possuindo uma origem comum pelo casal de pesquisadores norte-americanos 

(Meggers e Evans 1957; Saldanha e Cabral 2010). No interior do Estado do Amapá, mais 

recentemente, foi proposto que a distribuição espacial dos sítios da fase Mazagão seria 

hierárquica onde um grande sítio seria cercado por outros de pequenas dimensões, e com 

camadas de ocupação pouco espessas (Saldanha e Cabral 2013). Na publicação de 

Meggers e Evans (1961) essa fase aparece associada à Tradição Inciso Ponteada. 

 

O material da fase Aristé, identificado por Emílio Goeldi, chamou muita atenção tanto 

pela decoração polícroma com apliques zooformos e antropomorfos, quanto pelo contexto onde 

foi encontrado: poços funerários tampados por grandes blocos de granito com estruturas de 
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pedras colossais dispostos verticalmente e horizontalmente. Desde a sua descoberta, Goeldi 

interpretou a presença dos poços como sendo um “paliativo” à ausência de cavernas e abrigos, 

para servir como local de cemitério, pois mais ao norte do estado e na Guiana Francesa, urnas 

muito parecidas foram encontradas dentro desses locais. Saldanha (comunicação pessoal 2014) 

durante sua qualificação de doutorado afirmou que a distribuição de material Aristé vai desde a 

foz do rio Amazonas até o rio Aprouague. Porém, ao longo de mais de mil anos de presença o 

padrão de ocupação se alterou. De acordo com o pesquisador os sítios mais antigos (tipo crâmico 

Ouanary Encoché) possuiam áreas residenciais grandes (até 20000m
2
) com fossas de delimitação 

e sem contextos funerários bem delimitados, enquanto que os sítios mais recentes possuem 

contextos residenciais menores (menos de 10000m
2
) e surgem os grandes sítios cerimoniais 

megalíticos e em cavernas, que correspondem a áreas de cemitérios (tipo cerâmico Enfer 

Polychrome). Outra observação de Saldanha é que os sítios com megalítos estão próximos a 

cursos de água e são marcadores importantes da paisagem, assim como as cavernas, sendo ambos 

os contextos locais de constantes visitas e facilmente perceptíveis. Além disso, uma hierarquia 

entre os sítios com megalítos foi evidenciada (um sítio maior rodeado de sítios menores). 

Nimuendajú (2004; Hilbert 1957) associou esse material a grupos Palikur que ainda 

vivem no Amapá e reforçou a ideia de que os contextos funerários em poços e cavernas seriam 

análogos, influenciados principalmente pela presença ou ausência de locais naturais para os 

enterramentos. Essa continuidade espaço-temporal dos grupos Palikur com o material Aristé 

também foi atestada por trabalhos mais recentes de Green et al. (2003), continuados por Cabral e 

Saldanha (2008). Com a retomada das pesquisas em 2005/2006 foi confirmada a associação do 

material Aristé com a presença dos megalítos, dispostos de maneira circulares, lineares ou 

irregulares (Cabral e Saldanha 2010:57) e muitas vezes mostrando intervenções antigas.  

 Os trabalhos do IEPA também trouxeram à luz um grande número de novos dados sobre 

contextos desconhecidos. Sítios como o Laranjal do Jari I puderam ser classificados como 

pertencentes à fase Koriabo, inicialmente identificada por Evans e Meggers (1960) na antiga 

Guiana Inglesa (Saldanha e Cabral 2010; Cabral 2011). As cerâmicas da fase Koriabo 

encontradas em grande parte das Guianas ainda são mal conhecidas da grande maioria dos 

arqueólogos brasileiros trabalhando fora do Amapá. De acordo com Arie Boomert, o material 

Koriabo tem filiações fortes com a Tradição Polícroma encontrada através da Amazônia, mais 
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especificamente com o material das fases Aristé e Mazagão (Boomert 2004; Cabral 2011). 

Boomert (2004:251) também propõe que as cerâmicas produzidas pelos Kalina (Karib) 

atualmente são derivadas das cerâmicas Koriabo. Boomert aceita datas entre 750 e 1500 d.C. 

para esse período (Boomert 2004; Cabral 2011; ver Rostain e Versteeg 2003 que propõem datas 

a partir 1100 d.C.). Como chama atenção Cabral (2011) diferentes autores (Meggers e Evans, 

Boomert, Versteeg, Rostain, Van den Bel e Hilbert) propuseram distintas regiões como origem 

da fase Koriabo. Van den Bel propõe que Koriabo seja uma cerâmica voltada principalmente 

para trocas (Cabral 2011), o que explicaria a sua associação com cerâmicas muito diferentes em 

diversos sítios.  

Diversas cerâmicas de um estilo ainda não bem definido chamado de Caviana, 

inicialmente conhecido para as ilhas da foz do rio Amazonas e considerado como um híbrido de 

outras fases/culturas (Rapp Py-Daniel 2004, 2012) também vem sendo encontrado em Macapá 

(Saldanha e Cabral 2010). Próximo há também urnas “Cupixi”, que se assemelham ao material 

Caviana, mas com algumas particularidades morfológicas (Saldanha, comunicação pessoal 

2014). Além disso, sítios pré-cerâmicos com datas antigas (6140 +- 40 A.P.) e ocupações 

relacionadas às fases Marajoara e Ananatuba também vem sendo descobertos (Saldanha e Cabral 

2010; Saldanha, comunicação pessoal 2014) e devem abrir novas discussões sobre o contato 

entre populações distantes e a própria expansão das cerâmicas da fase Marajoara, considerado o 

protótipo dos cacicados na Amazônia. Os poços funerários inicialmente encontrados para fase 

Aristé também são atestados contendo outros conjuntos artefatuais (relatórios em processo de 

elaboração de Saldanha, Cabral e diversos colaboradores 2014), essa estrutura talvez seja 

interessante para se pensar que elementos das práticas funerárias estão sendo herdados e/ou 

transmitidos através de contato. 

Outro elemento que ainda deverá ser considerado com o tempo é a mudança de 

metodologia de escavação ocorrida no Amapá, sob influência da Guiana Francesa, que propõe a 

abertura de amplas áreas de escavação, focando principalmente nos elementos visíveis abaixo 

das camadas de terra preta. Enquanto que em quase todas as outras regiões da Amazônia 

Brasileira as escavações ainda são realizadas por sondagens de pequenas dimensões e a ênfase é 

dada ao material presente nas camadas de terra preta. 
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A região das Guianas, onde está situado o Amapá, é vital para a compreensão das 

influências culturais das Tradições Polícromas, Inciso Ponteada (Rostain e Versteeg 2003:165) e 

Borda Incisa. Como chamam atenção Cabral e Saldanha (2010:58), a partir dos trabalhos de 

Dominique Gallois e posteriormente de Renzo Duin (2009) com os Wayana, talvez seja 

necessário repensar os grupos das Guianas, não mais os considerando como pequenos e 

“atomizados”, mas refletir sobre as diferentes redes de contato que explicariam também a 

dispersão de alguns conjuntos de cultura material. 

O fato de aceitarmos as novas propostas de associação da fase Aristé à Tradição Borda 

Incisa e as incertezas sobre a fase Koriabo, mostra que o extremo Baixo Amazonas possui uma 

diversidade impar, ainda pouco compreendida.  

 

Discussão 

Recapitulando o material arqueológico analisado nesta tese pode ser classificado dentro 

das seguintes tradições e fases: 

Tradição Fase 

Borda Incisa  

 Fase Caiambé 

 Fase Japurá 

 Fase Açutuba 

 Fase Manacapuru 

 Fase Paredão 

 Fase Axinim 

Polícroma  

 Fase Tefé 

 Fase Guarita 

 Fase Borba 

Incisa Ponteado  

 Santarém 

Não definida  

 Cerâmica sítio Alto Bonito 

 

Aos poucos vemos que o modelo de “cultura de floresta tropical” vem perdendo 

vitalidade (Barreto 2014a:4). O registro arqueológico é mais diverso do que se esperava, de fato 

existem sítios arqueológicos pequenos com frequentes reocupações como propunha Meggers 

(1990). Contudo existem claramente regiões amplamente modificadas para suportar um maior 

contingente populacional (como na região dos llanos ou das Guianas com os campos elevados 
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até a ilha de Marajó e passando pela Amazônica Central, ver Rostain 1991; Schaan 2012; Moraes 

e Neves 2012; Balée e Erickson 2006). Ao mesmo tempo surgem os grandes sítios 

arqueológicos, representando provavelmente sociedades análogas a cacicados (Barreto 2014a) e 

regiões de contato entre diferentes populações que geraram materiais/ocupações particulares 

como é o caso do Amapá ou da Amazônia Central.  

Vemos também surgir a elaboração de hipóteses cada vez mais robustas. Contudo não se 

pode dizer que estejamos próximos da “verdade absoluta” sobre o passado, estamos sim, 

caminhando para uma melhor compreensão da diversidade e mais abertos para repensar o que já 

tínhamos como “dado”. Hoje se percebe a importância de se ter um corpo teórico próprio e de 

não mais utilizar modelos emprestados de outras regiões (Neves 2012). Não que os modelos não 

possam auxiliar a pensar, mas cada local passa por um processo histórico único e tem que ser 

considerado como tal.  

 Do final dos anos 1970 até os anos 2000, Anna Roosevelt defendeu que estruturas 

sociopolíticas complexas, como os cacicados, teriam surgido na Amazônia de maneira 

independente dos Andes (Roosevelt 1991, 1993; Guapindaia 2008; ver também Machado 2005 

para uma discussão mais aprofundada sobre o tema). A pesquisadora se baseou tanto na 

arqueologia quanto nos relatos e crônicas feitos durante os primeiros séculos da conquista 

europeia, onde abundam descrições de grandes assentamentos com os “principais” e diferentes 

sistemas de comércio (Rossevelt 1993). As pesquisas realizadas por Roosevelt também 

chamaram atenção para as cerâmicas antigas na Amazônia e ocupações de mais de 11 mil anos 

(Roosevelt et al. 1996). Como vimos, existem sim, casos de contextos que nos levam a pensar 

em sistemas complexos de contato e troca, principalmente a partir do início do primeiro milênio 

antes de nossa era, quando o registro arqueológico fica mais claro e vai ficando 

progressivamente mais denso, até chegar ao seu ápice ao redor de 1000 d.C. (Moraes e Neves 

2012; Neves 2011).  

A partir do começo de nossa era vários tipos de vestígios aparecem mais numerosos no 

registro arqueológico: cerâmicas muito elaboradas, terra preta, grandes sítios arqueológicos e 

mudanças na paisagem perceptíveis através da construção de montículos/tesos e valas 

defensivas, etc. (Moraes e Neves 2012).  
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Heckenberger (2006:317) propõe um quadro cronológico geral para a Amazônia 

estabelecendo a antiguidade de alguns elementos sociais que fogem um pouco ao modelo 

proposto por Meggers e Evans (1961). Contudo se prestarmos bem atenção esta classificação não 

é incompatível com a anterior, elas são de certa forma complementares: 

 

(1) Early tropical Forest foragers, around 8500-4500 BC; (2) early 

horticulturalists, around 5000-1000 BC; (3) the spread of Forest farmers through 

much of the region, associated with several large linguistic diaspora (notably, 

Arawak and Tupí-Guaraní, among others, around 1000 BC – AD 500; and (4) the 

development of fairly large, integrated regional societies, around AD 500-1500 

(Heckenberger 2005; Lathrap 1970; Moseley and Heckenberger 2005; Roosevelt 

1989, 1999). (Heckenberger 2006:317). 

 

Nas últimas duas décadas outras disciplinas têm se juntado à arqueologia para 

compreender o impacto da presença humana na Amazônia nos últimos milênios e como esse 

processo poderia ter alterado a floresta que nós conhecemos hoje. A ecologia e a botânica têm 

procurado identificar possíveis alterações nas plantas – manejo e domesticação –, na composição 

das espécies vegetais na floresta e em áreas de antigos sítios arqueológicos, com o objetivo de 

mostrar que a presença humana é essencial para se compreender a floresta Amazônica (Denevan 

1992; Clement e Junqueira 2010) ou ao contrário, que ela era insignificante no passado, e por 

isso a floresta não “aguentará” a pressão exercida pelas populações atuais (Barlow et al. 2012) – 

essa última versão vem sendo profundamente criticada pelos arqueólogos. 

Paralelamente, discussões intensas têm sido levadas por arqueólogos, agrônomos e 

pedólogos sobre a intencionalidade ou não da formação das terras pretas e sobre a produtividade 

atual e pré-colonial atrelada à mesma (ver Teixeira et al. 2009 para uma série de artigos; Schmidt 

2010). Entretanto, a grande diversidade na composição das terras pretas, em suas localizações e 

componentes arqueológicos não permitiram que se chegasse a um consenso (Teixeira, 

comunicação pessoal 2012) e a criação intencional não está comprovada. 

Todos esses dados estão no cerne das discussões levantadas desde 1948 por Steward 

sobre como as populações de períodos pré-contato teriam se desenvolvido e se relacionado ao 

meio tropical. As pesquisas apontam para o desenvolvimento amazônico da maior parte dos 

traços socioculturais encontrados pela arqueologia e pela etnologia. O difusionismo proposto nos 

moldes de Steward não é mais aceito, entretanto, percebe-se que não se pode ignorar a extensa 
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rede de contatos e de comércio descrita desde os primeiros relatos europeus (Porro 1996) até 

épocas atuais (Eriksen 2011), onde são descritas trocas de objetos, pessoas e ideias entre grupos 

distantes. Como mencionam vários autores “excetuando os extremos, a maior parte das terras 

baixas da América do Sul estão em contato através da malha hidrográfica permanente ou 

temporária (bacias do Orinoco, Plata e Amazonas)” (Meggers e Evans 1983:287). O tamanho 

dessa malha de contato surpreende, também impressiona que diversas populações ao longo do 

espaço e do tempo conseguiram guardar suas identidades. 

 

 



Capítulo 3 

 

 

 

 

AS PRÁTICAS FUNERÁRIAS E A CONCEPÇÃO DA MORTE 

O que é morrer? 

Como ver a identidade através da Morte? 

Como a morte é vista pelas populações Amazônicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Death is not a purely individual act, any more than life is. Like every great 

milestone in life, death is celebrated by a ceremony that is always more or less 

solemn and whose purpose is to express the individual’s solidarity with his family 

and community. 

(Ariès 2004:41). 

 

Death may be tamed, divested of the blind violence of natural forces, and 

ritualized, but it is never experienced as a neutral phenomenon.  

(Ariès 2004:42). 

 

There exists a great variation in cultural beliefs about death and dying. The idea of 

death as an irreversible event is strong in Western culture but many cultures have 

processual, cyclical or stage-like notions of death. Furthermore, cultures differ in the 

substantive ways to give meaning to such notions.  

(Robben 2004:4). 
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 A morte como tema não é privilégio da arqueologia, da antropologia ou das ciências 

humanas como um todo, o fato dela ser universal faz com que muito tenha sido pensado e 

escrito, tanto no âmbito acadêmico quanto no que podemos chamar de âmbito religioso e/ou 

literário. Dentro do “mundo acadêmico” muito do que foi estudado e dito aborda o tema da 

morte e das reações à morte como um elemento “folclórico”, que se “refere ao outro” (Fabian 

2004:53), as abordagens voltadas para a morte como um processo cultural (no sentido toda a 

humanidade lidando com o mesmo tema através de sua própria cultura) são menos numerosos. 

Ao contrário do tratamento “exótico” muitas vezes atribuído ao tema – quando estudado dentro 

de sociedades não ocidentais ou através do caráter mórbido – as descrições que vamos 

transcrever foram reproduzidas de acordo com o que os autores declararam, não fizemos 

inferências pessoais.   

Ao longo da tese falaremos principalmente de práticas funerárias, ou seja, de todos os 

gestos relacionados ao morto. Contudo, temos que deixar claro desde o início que quando 

falamos de práticas funerárias estamos partindo da arqueologia e do que ela consegue 

distinguir no registro arqueológico, ou seja, somente o que está materializado junto ou próximo 

aos sepultamentos (Bartel 1982) – em alguns poucos casos onde há relatos, pode-se ir mais 

longe, mas isso é raro. Assim, a não ser que seja especificado não falaremos de todo o ritual 

funerário, normalmente complexo, diversificado, com muitas etapas, gestos, cantos, roupas, 

danças que não são visíveis pela arqueologia, mas que são tão importantes, ou mais, que o gesto 

de sepultar o corpo. 

O arqueólogo trabalha com a materialidade, por isso seria quase impossível não partir de 

algo concreto, seja grande ou minúsculo, as interpretações, em algum momento, são embasadas 

em vestígios palpáveis. O mundo dos mortos, para a arqueologia, foi profundamente impactado 

por essas premissas, pois é na materialização do sepultamento que podemos ter acesso a uma 

janela sobre o passado. Contudo queremos fazer uma distinção importante sobre o que definimos 

como materialidade. Existem os materiais em si, os objetos, os corpos e os artefatos, e os 

vestígios de gestos materializados, como marcas de uma fossa ou a posição de um corpo por 

exemplo. No nosso caso daremos importância aos dois tipos de “materialidade”, onde de maneira 

intencional, ou não, as pessoas deixaram suas “marcas”. 
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 Esse capítulo está dividido em três grandes partes. Primeiramente a abordagem de 

contextos funerários e o que eles podem significar/implicar. Como veremos essa questão não é 

simples e escolas de pensamento, com interpretações muito diferentes, foram surgindo ao longo 

do tempo. Por exemplo, enquanto alguns autores buscaram na antropologia social e na etnologia 

respostas para seus questionamentos outros enfatizaram a metodologia de campo e uma 

abordagem mais cuidadosa dos gestos, mas como veremos existem também outras propostas. 

Aos poucos mostraremos quais são os elementos que usamos para construir nosso olhar sobre os 

sepultamentos, e mesmo o porquê da escolha desse tema e que informações o mundo dos mortos 

tem “fornecido” aos arqueólogos. Em seguida, uma vez estabelecido o potencial do estudo de 

contextos funerários nos direcionaremos para um ponto central da arqueologia (ou da maior parte 

das ciências humanas): a identidade, como podemos percebê-la e o que podemos saber sobre o(s) 

corpo(s) do(s) indivíduo(s) encontrado(s) e como a coletividade à qual ele/ela pertencia o via. 

Por fim, a Amazônia, cenário onde se desenvolve a tese. Veremos como diferentes grupos 

amazônicos concebem a morte. Trabalharemos as diferentes concepções sobre a morte a partir 

das grandes hipóteses da arqueologia amazônica na atualidade, onde se percebe que processos de 

identidade sociocultural podem, algumas vezes, ser observados através da cultura material dentro 

dos grandes troncos linguísticos. No anexo 01 apresentaremos uma tabela resumindo o que 

encontramos ao longo dos anos sobre as práticas funerárias descritas pela etnologia e pelos 

relatos de cronistas/naturalistas dos últimos 500 anos junto com alguns dados da arqueologia. A 

concepção da morte dentro dos grupos indígenas, e todo o resto, é vista através do prisma 

gestual, reforçamos que não trabalharemos com o ritual em sua totalidade, contudo na última 

parte procuraremos alguns elementos, disponíveis na literatura, sobre como os grupos definem e 

agem perante a morte evidenciando possíveis características comuns dentro dos troncos 

linguísticos. Essa separação tripartite do capítulo esconde o fato de que as fronteiras entre os 

temas não são tão nítidas, portanto, faremos continuamente um jogo de “vai-e-vem”. 
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3.1. Histórico das pesquisas sobre a morte e contextos funerários na arqueologia 

 

 

A própria aceitação da importância do mundo funerário – práticas e contextos – e da 

morte dentro da arqueologia e das ciências humanas como um todo mudou ao longo da história. 

Apesar de textos antigos já mencionarem reações à morte, é a partir do século XIX que se 

começa uma reflexão sobre o tema de maneira mais sistemática e inicialmente relacionada à 

religião (Bartel 1982). Etnografias e compilações do final do século XIX e início do século XX 

(Hertz [1907] 1960; Van Gennep [1909] 1960; Frazer 1886 apud Binford 1971; Carr 1995) 

despertaram o interesse pelo universo da morte, os estudos tinham como objetivo descrever o 

exótico, as religiões e as “sociedades primitivas” (Binford 1971:6). Além disso, esses trabalhos 

estavam associados às reflexões iniciais da sociologia francesa sobre as sociedades, e seus 

diferentes tipos de comportamento face à morte, sobre as suas “representações coletivas” nesse 

momento tão particular (Metcalf e Huntington 1995; Durkheim apud Carr 1995; Hertz [1907] 

1960; Van Gennep [1909] 1960; Marcel Mauss apud Bartel 1982). Os estudos chamaram atenção 

para a diversidade de reações diante da morte e a variedade de modos de se sepultar dentre os 

povos tradicionais
1
 que destoavam de maneira significativa do que era conhecido para as 

sociedades europeias da época. Van Gennep e Hertz também elaboraram sobre rituais de 

passagem obrigatórios entre o momento da morte e a incorporação dos espíritos no “novo 

mundo” (Chapman 2003). Dentre as observações mais significativas para o desenvolvimento dos 

estudos relacionados às práticas funerárias está a verificação de que as reações, a quantidade de 

ações e de gestos realizados durante os rituais, o ato de sepultar variavam de acordo com o 

indivíduo a ser enterrado, o tipo de morte ou o local da morte, desse modo a religião não 

explicava tudo (Métraux 1948a; Hertz [1907] 1960; Binford 1971:7). Essas compilações apesar 

de muito importantes e norteadoras de vários estudos, não podem ser utilizadas diretamente, 

precisam passar por uma série de filtros para se alcançar a informação almejada. Pois, em função 

do preconceito, do distanciamento dos pesquisadores, dos dados de segunda mão e da própria 

inexperiência dos estudiosos (Metcalf e Huntington 1996:37), criaram-se muitas vezes relatos 

                                                           
1
 A terminologia racista e evolucionista estabelecida no século XIX ficou em uso durante muito tempo no século 

XX, assim pesquisadores chamaram povos tradicionais de povos “primitivos” ou “selvagens” em grande parte de 

seus textos até que fosse feita uma discussão sobre o peso negativo desses termos.  
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homogeneizantes
2
, onde foi apresentado um amalgama das sociedades tradicionais das mais 

diversas regiões.  

Nas décadas seguintes, a escola inglesa de antropologia, a partir das hipóteses produzidas 

pelos sociólogos franceses, enfatizaram que os rituais funerários estariam diretamente 

relacionados à estrutura social (Radcliffe-Brown 1922 apud Bartel 1982; Firth 1967 apud Bartel 

1982), os rituais nesse caso cumpririam a função de promover um vínculo mais efetivo entre os 

diferentes indivíduos de uma sociedade. Essa abordagem estrutural-funcionalista também será 

criticada, visto que estudos mais recentes mostram que as cerimônias funerárias também são o 

palco de conflitos e poder (Chapman 2003). O papel da emoção e do simbolismo causados pela 

morte foi abordado por Durkheim e colegas, mas ficou fora da antropologia durante décadas – 

estando presente principalmente na psicologia – pois a procura sobre os diferentes processos de 

“construção” da sociedade relegaram os sentimentos, e seu impacto sobre as pessoas, para uma 

segunda categoria (Metcalf e Huntington 1995:3).  

Arqueólogos demoraram para pensar nos sepultamentos como um elemento a ser 

estudado em função das práticas funerárias, uma exceção sendo Viollier em 1911 (Binford 1971) 

e Lubbock em 1882 (Bartel 1982), para esse último a presença de sepultamentos, principalmente 

aqueles com material de acompanhamento, indicaria uma crença na vida após a morte (Bartel 

1982). De acordo com Binford, o primeiro estudo comparativo de práticas funerárias em geral foi 

o de Yarrow (1880 e 1881 apud Binford 1971; Veth 2012), mas depois disso existe uma grande 

lacuna até períodos mais recentes. Para se compreender a discussão e o desenvolvimento das 

pesquisas feitas no âmbito da arqueologia funerária, principalmente no “mundo anglo-saxão” – 

focamos nessa escola, pois foi a de maior impacto no campo da teoria arqueológica –, é 

necessário enquadra-la no contexto mais amplo da Teoria Arqueológica como um todo e os 

processos de transformação pelos quais passou a própria disciplina.  

Como observam vários autores os contextos funerários sempre estiveram presentes na 

arqueologia, mas o interesse não era o indivíduo sepultado (Childe 1945; Binford 1971; O’Shea 

1984; Leclerc 1990; Fahlander 2003). Desde o século XIX os sepultamentos são locais 

reconhecidos por conterem objetos mais íntegros, onde a intencionalidade da deposição dos 

                                                           
2
 Inicialmente foi considerado que todas as sociedades tradicionais seriam parecidas no modo de pensar e de agir por 

serem “atrasadas” e/ou “primitivas”. 
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materiais de acompanhamento é clara e, principalmente, por representarem um “contexto 

fechado” mais fácil de ser datado e classificado. 

Os sepultamentos foram, durante muito tempo, estudados dentro das premissas do que foi 

chamado de Histórico-Culturalismo – não se pode dizer que hoje em dia todos os arqueólogos 

tenham abandonado esse paradigma – que ao procurar os contextos fechados buscava estruturar 

tipologias e seriações a partir dos artefatos contidos dentro das covas (Binford 1971). Raramente 

sepultamentos foram analisados na sua totalidade: contexto, acompanhamento, gestos, indivíduo 

e processos tafonômicos (Duday 2005). Junto com a formulação de tipologias, estava associado à 

premissa de que todas as diferenças encontradas – novos objetos, locais de enterramento, etc. – 

nos contextos funerários deveriam ser explicadas pela chegada de novos habitantes ou pela 

“importação de cultura” (Binford 1971). A etnologia, quando mencionada por arqueólogos, 

servia para exemplificar o comportamento e o exotismo das religiões de populações inferiores e 

atrasadas, usada como modelo para o que deveriam ser os povos “pré-históricos”. 

A partir do final dos anos 1960 a arqueologia, como disciplina, passa por uma série de 

mudanças no que tange tanto a metodologia empregada quanto ao modo de leitura e 

interpretação dos dados. Essa reestruturação da disciplina surge, em parte, como reação ao que 

era feito anteriormente. Uma busca quase desenfreada pela cientificidade, pela determinação das 

regularidades e das generalizações interculturais toma conta de grande parte dos trabalhos da 

época, sendo Lewis Binford o principal precursor desse movimento, que ficou conhecido como 

Nova Arqueologia ou Processualismo (existe uma série de artigos e livros que detalham a 

questão com maior profundidade, indicaremos aqui apenas o livro de Bruce Trigger de 2004 para 

um panorama geral). 

No âmbito dos estudos sobre contextos funerários arqueológicos tem-se como marco a 

publicação em 1971 Approaches to the Social Dimensions of Mortuary Practices, editado por 

James Brown. Nesse trabalho estavam reunidos alguns dos textos que virariam referência para 

arqueologia funerária nos Estados Unidos e na Inglaterra (Chapman 2003). O artigo mais 

influente foi sem dúvida o do próprio Binford (1971) que, ao reagir contra o Histórico-

Culturalismo, o uso de ideologias e a religião como elementos para compreender contextos 

funerários, procura maneiras mais científicas/exatas, onde elementos da etnologia são largamente 

utilizados como analogias para identificação de estruturas sociais (Chapman 2003). Nesse artigo, 
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Binford (1971) chama atenção para o fato de que ao se comparar ritos e práticas funerárias de 

sociedades diferentes não se deveria adotar as propostas difusionistas de que “elementos iguais 

significariam contato enquanto que a ausência de elementos parecidos significaria grupos 

isolados”, pois a mesma prática/gesto pode ter um significado diferente de acordo com o 

contexto. As compilações do início do século e os dados contidos no Human Relations Area 

Files, serviram de base para sua discussão (Binford 1971), indicando que o número de 

gestos/práticas possíveis para se sepultar um indivíduo não seria infinito, mas as crenças 

relacionadas sim. O fato de uma determinada sociedade não fazer sepultamentos parecidos com o 

que acontecia nas proximidades, não significaria que ela não sabia o que as populações vizinhas 

faziam. (Binford 1971). Além disso, Binford argumenta de maneira muito eficiente e interessante 

que as práticas funerárias não são simples modas ou escolhas arbitrárias. 

O artigo de Binford não será o único a virar referência dentro da publicação editada por 

Brown. Arthur Saxe também apresentou dados e hipóteses nessa publicação (1971), que junto 

com sua tese (Saxe 1970), viraram passage obligatoire sobre análise de contextos funerários. 

Saxe elaborou uma série de hipóteses sobre como os contextos funerários representariam a 

sociedade dos vivos, a mais conhecida foi a hipótese 8, relacionada ao surgimento de cemitérios 

e a posse de terras por populações sedentárias, que será posteriormente revista por Goldstein 

(Goldstein 1981 apud Morris 1991).  

Como observa Chapman (2003) toda essa efervescência no mundo anglo-saxão se fez a 

margem do que estava acontecendo em outros países, como Alemanha, França ou Espanha, onde 

trabalhos sobre a relação mundo dos vivos e mundo dos mortos vinham sendo realizados não só 

pela arqueologia como também pela antropologia. 

Assim, é interessante notar que no interstício dos anos 1960 a 1980, tanto na Europa 

quanto nos Estados Unidos uma parte da arqueologia se volta para o mundo funerário com 

questões de cunho prático “o que o mundo dos mortos pode nos falar sobre o mundo dos vivos”. 

Binford (1971, 1973) e Saxe (1970) propõem uma relação direta entre a organização social de 

uma comunidade e suas práticas funerárias – por exemplo, diferenças de status estariam 

diretamente representadas nos sepultamentos – as crenças e sistemas religiosos teriam menor 

importância, as variações ou mudanças estariam ligadas a diferenciações sociais perceptíveis na 
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sociedade dos vivos (Carr 1995). Veremos, mais adiante, que isso não é tão simples assim, 

Binford depois não voltará a afirmar isso de maneira tão enfática (Chapman 2003).  

Quando Binford (1971) propõe que o estudo de contextos funerários poderia trazer 

informações preciosas sobre a organização social de uma sociedade, ele está se opondo às 

afirmações de Kroeber (1927) e Ucko (1969), que apoiavam a aleatoriedade das práticas 

funerárias. De acordo com esses pesquisadores, os gestos não passariam de “modas” que 

mudariam constantemente ou que por serem muito diversificadas não estariam ligadas a um 

sistema religioso ou social e, por isso não serviriam como base de estudo para conhecer as 

populações do passado. Contudo, vale ressaltar que há uma diferença importante entre Kroeber e 

Ucko, enquanto Kroeber (1927) afirma que os diferentes tipos de sepultamentos mudariam de 

acordo com a vontade das pessoas envolvidas, Ucko (1969) vê nas diferentes práticas dentro de 

uma sociedade a diferenciação de pessoas (não necessariamente status). Mas, mais importante 

Ucko afirma que cada sociedade é um caso, enquanto algumas seguem um protocolo rigoroso 

outras são mais flexíveis, seguindo preferências pessoais ou coletivas e que a presença de 

sepultamentos não significa crenças sobre uma vida após a morte (Ucko 1969; Bartel 1982). 

A visão “processualista” de Binford (1971, 1973) acabou “fechando” a arqueologia 

americana e limitando a sua conversa com o estudo do simbólico em outras disciplinas, que 

abordavam o tema da morte através do sistema filosófico-religioso ou de identidades coletivas e 

da capacidade das crenças influenciarem no âmbito da prática (Carr 1995).  

A maior parte dos estudos realizados das décadas de 1970 e 1980, seguindo as propostas 

de Saxe e Binford, tomaram como verdade absoluta suas premissas e todos os contextos foram 

interpretados como espelho das sociedades dos vivos. Como chama atenção O’Shea (1984) 

poucos levaram em consideração o que de fato a arqueologia possuía como registro, uma 

exceção seria, de acordo com O’Shea, o trabalho de Brown (1971), que propõe uma reflexão 

sobre como deve ser feita essa adequação. A nosso ver, mesmo os trabalhos de Brown ainda 

pecavam pela aplicação direta de analogias. Contudo, muitos outros ignoraram o problema ou 

criaram uma série de regras para ligar o contexto dos vivos e o dos mortos (O’Shea 1984:13), o 

que será duramente criticado pelos pós-processualistas. 

Enquanto víamos a arqueologia americana se voltando em direção ao Processualismo, na 

França, país europeu onde a arqueologia direcionada para contextos funerários se desenvolveu de 
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maneira mais sistemática, percebe-se uma “mise en garde”, sobre a validade de várias 

interpretações feitas a partir de análises rápidas de contextos funerários. De acordo com os 

pesquisadores franceses, muitas análises e observações de campo continham lacunas ou estavam 

erradas, porque a metodologia de estudo em campo não era adequada. Assim, esses 

pesquisadores começam chamando atenção para elementos básicos, muitas vezes ignorados, 

como a intencionalidade de se colocar um corpo numa cova, intenção essa que deveria ser 

comprovada e não simplesmente assumida em função da presença de ossos humanos em 

determinado contexto (Leclerc 1990). Duday et al. (1990) concordam com Binford e outros que a 

presença de um sepultamento em contexto arqueológico abre margem a um discurso duplo: sobre 

a morte e suas representações coletivas e sobre os mortos (Duday et al. 1990:30). Mas para 

tal, eles estabeleceram um conjunto de métodos e técnicas
3
 para a análise de sepultamentos, que 

ao buscar diferenciar os gestos, materializados sobre os corpos e covas, dos processos naturais ou 

pós-deposicionais, visava entender o que a repetição das ações poderia indicar sobre a(s) 

prática(s) funerária(s) estabelecida(s) socialmente – e não o significado do ritual – associado a 

uma análise detalhada do indivíduo, elemento central do sepultamento, e sem tanta ênfase no 

material de acompanhamento (Duday e Masset 1986, Duday et al. 1990; Leclerc 1990; Duday 

2005; Nilsson Stutz 2010a, 2010b). Como afirma Leclerc (1990:14) era necessário “uma 

definição [do contexto funerário] de um arqueólogo para um arqueólogo” (tradução nossa). 

De acordo com Duday (2005) o surgimento dessa metodologia é, em parte, uma crítica, 

pois apesar de contextos funerários serem “usados” pela arqueologia, pouco se pensou de fato no 

indivíduo morto. Mais ênfase era dada ao material que lhe acompanhava ou à forma da 

cova/estrutura funerária, invertendo assim os papéis e fazendo do corpo uma “oferenda” para os 

artefatos. É facilmente observável nas publicações francesas certo distanciamento em relação à 

etnologia ou antropologia sociocultural, ao contrário dos Estados Unidos. Provavelmente devido 

aos processos históricos extremamente diferentes de formação dessas disciplinas de um lado e do 

outro do Atlântico, na maior parte dos países europeus há uma separação real entre a 

antropologia e a arqueologia, enquanto que nos Estados Unidos o fato da arqueologia estar 

dentro da antropologia americana, faz com que vários objetivos e referências sejam os mesmos. 

                                                           
3
 Inicialmente chamada de Anthropologie de terrain e atualmente renomeada de Archéothanatologie (Duday 2005) 

ou Arqueologia da Morte. 
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Como veremos a separação dessas duas correntes de pensamento continuou até o final dos anos 

1990 e começo dos anos 2000. 

Visto o caráter extremamente metodológico da abordagem francesa e o fato de termos 

utilizado amplamente essas referências para montarmos nossa própria metodologia de campo e 

laboratório, exploraremos mais essa proposta posteriormente nesse capítulo e no capítulo 4 – 

pois alguns dos questionamentos feitos por Duday, Leclerc, Masset e outros portam exatamente 

sobre a leitura das estruturas funerárias e como elas devem ser conduzidas.  

 

Os principais difusores do que será conhecido como a corrente pós-processualista 

(Hodder 2003) – que de fato engloba uma série de perspectivas diferenciadas e não uma corrente 

teórica estruturada –, Ian Hodder, Michael Shank e Christopher Tilley (Morris 1991) reagiram de 

maneira dura contra as propostas processualistas baseadas nos trabalhos de Saxe (1970), Binford 

(1971) e Goldstein (1981 apud Morris 1991), afirmando que o uso exagerado das analogias 

etnográficas e o determinismo comportamental proposto não deixava espaço para as ideologias 

(Morris 1991). Assim, um processo inverso é iniciado, que em vez de procurar grandes regras de 

comportamento humano, focava-se na individualização desses estudos. Por isso, a escola 

“britânica” deu mais ênfase às práticas funerárias como sendo “Meaningfully constituted” (Carr 

1995:111). Alguns como Morris (1991) procuram fazer uma ponte entre as correntes teóricas, ao 

revisitar a hipótese 8 de Saxe, revista por Goldstein. Morris mostra que apesar de não concordar 

diretamente com as afirmações aplicadas ao surgimento de cemitérios (ligados ao controle da 

terra por um grupo – implicando transmissão linear e linhagens), percebe que Saxe/Goldstein 

também estavam à procura da compreensão de processos cognitivos, como os pós-

processualistas (Morris 1991:149). 

O Pós-Processualismo trouxe também uma nova maneira de “ver os sepultamentos”, 

onde a ideologia não era mais descartada e o papel dos ancestrais ou dos mortos na vida dos 

vivos era avaliada (Pearson 1993).  

 

[Estudos] have embraced the idea that the deceased and their death are 

opportunities for the active manipulation of social, political, ethnic, and material 

structures [...] have worked to engender studies of the funerary practices of past 

societies […] comprehensive analyses of mortuary ceremonialism in historic 
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archaeological contexts, often using techniques and methods developed within 

bioarchaeology. (Rakita e Buikstra 2008:8). 

 

Todo o aparato estatístico elaborado pelos processualistas também é duramente criticado 

(Rakita e Buikstra 2008), pois como chama atenção Morris (1991) a relevância estatística das 

causas e dos tipos de sepultamento não é necessariamente socialmente significativa, e a 

arqueologia como disciplina social/humana não pode deixar de lado esse aspecto. Carr (1995) ao 

tratar do tema mostra que não é possível olhar de maneira tão “seca” para os sepultamentos, as 

fórmulas e testes não eram explicações em si, a estrutura de uma sociedade e sua complexidade
4
 

não são os únicos elementos que influenciavam as práticas funerárias e que as crenças e religiões 

eram importantes. Além disso, o uso dos dados etnográficos e de comparações entre diferentes 

culturas não pode ser feito de maneira direta, pois existe uma diferença marcante entre o ritual 

descrito e idealizado ou entre a prática e o processo histórico de cada local (Rakita e Buikstra 

2008). Nilsson Stutz (2010a, 2010b) para lidar com esse dilema baseia-se largamente na teoria 

sobre a prática de Bourdieu (1977) associada à metodologia proposta por Duday e Masset, que 

encontra eco em vários outros trabalhos baseado no hábito e na sua representatividade social. Por 

exemplo, Santos-Granero (2002) trabalhando com a história pré e pós-contato entre populações 

ameríndias e europeias também se baseia nas noções de Bourdieu de regularidades sociais 

implícitas dentro de “ethos e hábito” para definir elementos estruturantes que seriam visíveis em 

vários níveis de análise. Contudo Santos-Granero chama atenção para o fato de que ao lidar com 

um grande tronco linguístico – como nós faremos nessa tese –, nesse caso Arawak, os elementos 

“persistentes” são em menor quantidade e menos fortes do que se estivéssemos trabalhando com 

uma única sociedade (Santos-Granero 2002:44). 

 

Paralelos aos estudos sobre contextos funerários strictu sensu, se desenvolvem desde o 

final dos anos 1970 estudos “tafonômicos”; e estudos voltados para o que foi nomeado de 

                                                           
4
 Falar de complexidade social é complicado, pois não se pode dizer que uma sociedade é mais complexa ou mais 

simples do que outra. Assim, como falar de chefias também é um problema, pois as definições utilizadas foram 

feitas por pessoas externas que muitas vezes não compreenderam o funcionamento dessas sociedades (Testart 2005 

apud Rostain e de Saulieu 2013). 
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“bioarqueologia
5
”. Ambos eventualmente levaram à análise cada vez mais detalhada sobre 

contextos forenses e de esqueletos antigos. Mais especificamente, os estudos tafonômicos 

procuravam entender o que acontecia com os ossos – humanos e não humanos, sendo o artigo de 

Behrensmeyer (1978) pioneiro nessa área – uma vez que gestos ante, durante e pós-deposição 

afetavam os elementos ósseos, e precisavam ser diferenciados de processos naturais de 

enterramento e transporte
6
. Assim as leis de enterramento de Efremov (1940 apud Haglund e 

Sorg 1997a), amplamente usadas na paleontologia para compreensão dos processos de 

conservação, foram norteadoras desses estudos. Eventualmente o termo tafonomia acabou 

entrando no jargão arqueológico, significando processos de conservação e deterioração, que não 

mais implicavam um soterramento – vide a aplicação feita pelas outras áreas da arqueologia. 

Enquanto isso, a bioarqueologia orientada, em grande parte, por Jane Buikstra, Della Cook, 

Douglas Ubelaker, Clark Larsen e outros, buscava tirar cada vez mais informações do próprio 

esqueleto (doenças, estimativas de idade e sexo confiáveis, áreas de trauma, etc.) (Martin e 

Harrod 2012; Mendonça de Souza 2011). Algo extremamente importante levantado pela 

bioarqueologia e mal compreendido até aquele momento foi que, além do estudo detalhado dos 

ossos, era necessário se pensar na demografia e no estado de saúde das populações, ou seja, qual 

a representatividade dos contextos mortuários analisados? Quem são os indivíduos, 

biologicamente falando, colocados na cova? Ao longo dos anos, essas duas grandes áreas, 

bioarqueologia e estudos tafonômicos, foram se desenvolvendo de maneira cada vez mais 

próxima, mas nem sempre associada ao estudo do contexto funerário e de suas implicações 

sociais. 

Atualmente nos encontramos num momento muito interessante, existem cada vez mais 

tentativas de diálogo entre as metodologias e as observações dos estudos tafonômicos, da 

bioarqueologia, das práticas funerárias e da arqueologia da morte – isso é visível nas diversas 

publicações (Haglund e Sorg 2002; Gowland e Knüssel 2009; White e Folkens 2000; Rakita et 

al. 2008). O positivismo do Processualismo cedeu lugar a abordagens menos audaciosas sobre a 

generalização do comportamento humano e que buscam atualmente entender momentos e/ou 

                                                           
5
 Em alguns países, como na Inglaterra esse termo será utilizado para o conjunto dos seres vivos estudados pela 

arqueologia. Contudo nos Estados Unidos, e posteriormente no Brasil, esse termo será vinculado ao estudo de 

remanescentes humanos antigos. 
6
 Às vezes os objetivos são muito parecidos com os da arqueotanatologia, mas nem sempre está claro se há contato 

entre os pesquisadores. 
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regiões. Ao mesmo tempo o relativismo encontrado no Pós-Processualismo, onde tudo era 

possível, também já perdeu um pouco de sua força, assim, procura-se levar em consideração a 

identidade individual e/ou coletiva tratando cada contexto como único
7
.  

A nosso ver ainda existe uma fronteira, mesmo se permeável, entre as Américas, e os 

estudos feitos na Europa. Percebe-se que na apresentação da bioarqueologia norte americana (por 

exemplo, as publicações do “SAA Archaeological Record” sobre os rumos da bioarqueologia em 

2012) há uma ênfase grande sobre o esqueleto, onde questões como doenças, alimentação, 

gênero, idade, etc. são primordiais, enquanto que os estudos apresentados por Duday, Nilsson 

Stutz e outros europeus, em sua abordagem, “preferem” o contexto, os gestos relacionados às 

práticas funerárias, mas também realizam análises sobre o esqueleto. Além disso, o surgimento 

de diversas correntes teóricas não significa que houve substituição, como chama atenção Rakita e 

Buiskstra (2008) a abordagem processualista proposta por Saxe e Binford continua muito 

presente, apesar das críticas. 

Especificamente no Brasil, a arqueologia funerária de cada região se desenvolveu de 

maneira quase independente e de maneira pouco expressiva na maior parte dos casos. Lilia 

Cheuiche Machado (2006) e Sheila Mendonça de Souza (2010, 2011) foram as principais 

pioneiras. Antes delas, pesquisadores como João Alfredo Röhr, Dorath Pinto Uchoa e Marília 

Carvalho de Mello e Alvim, ao trabalharem com material de Sambaquis publicaram dados sobre 

análises ósseas (Mendonça de Souza 2011), mas pouco se considerava o contexto arqueológico 

como um todo. O reconhecimento do potencial dos estudos funerários foi mais facilmente 

atingido nas cavernas da região de Lagoa Santa – inicialmente o foco era craniometria e 

definições de raças antigas, somente depois os contextos funerários foram de fato analisados – e 

nos Sambaquis, onde a conservação e a onipresença de sepultamentos facilitaram um grande 

número de estudos (Gaspar 1999; Plens 2007; Figuti 1999; Wesolowski 2007; Mendonça de 

Souza e Rodrigues Carvalho 2013). Como afirma Mendonça de Souza (2011) o Brasil tem 

seguido um caminho similar ao dos Estados Unidos no que diz respeito a proximidade da 

bioarqueologia e da paleopatologia. Como o início dos estudos de antropologia física, 

bioantropologia, etc. sobre esqueletos antigos foram iniciados por médicos no Brasil no século 

XIX e não por antropólogos ou arqueólogos (Mendonça de Souza 2011), é compreensível que o 

                                                           
7
 A antropologia também sofreu com o “hiper-relativismo” e as dúvidas da antropologia pós-modernistas, ela vem 

buscando à luz de novos paradigmas repensar estudos comparativos (Hill e Santos-Granero 2002:5). 
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local que mais forme profissionais nessa área atualmente seja a FIOCRUZ. Apesar de um início 

promissor no Museu Nacional, eventualmente o estudo de esqueletos antigos cedeu lugar a uma 

antropologia voltada para questões raciais e de miscigenação, se afastando assim da arqueologia 

durante um longo período, mas eventualmente houve uma aproximação com as ciências humanas 

(Mendonça de Souza 2011). 

Na Amazônia, apesar de estudos antigos mencionarem a presença de ossos dentro de 

grandes urnas funerárias (Goeldi 1905; Rapp Py-Daniel 2004, 2012), não foram feitos muitos 

estudos sistemáticos voltados para os sepultamentos ou para os contextos funerários (Mendonça 

de Souza 2010). Pouco foi feito para entender se o grande número de vasos encontrados em 

alguns sítios arqueológicos eram urnas ou qual o contexto desses sepultamentos para além de 

“belas peças de cerâmica”. As informações além de poucas são muito fragmentadas, Mendonça 

de Souza et al. (2001) abordam esse problema e apresentam resultados preliminares sobre o 

estudo das urnas Maracá encontradas no Amapá, enquanto que alguns outros pesquisadores 

apresentam as análises de Mendonça de Souza incorporadas aos seus trabalhos, mas nesses casos 

os sepultamentos aparecem de maneira periférica no conjunto da análise. Como descreve 

Mendonça de Souza (2009 – Simpósio no Mato Grosso) “Um dos maiores problemas da área, 

inclusive no Brasil, é não estar totalmente incorporada à arqueologia”. No sítio Hatahara, na 

Amazônia Central, fizemos um estudo buscando aplicar a metodologia de Duday (Rapp Py-

Daniel 2009, 2010) e a tese atual se insere, de certa maneira, numa expansão desse estudo para 

outras áreas da Amazônia, contudo dessa vez buscando dialogar com outros dados 

arqueológicos
8
 e etnográficos.  

Em 2013, Mendonça de Souza e Rodrigues-Carvalho afirmam que no Brasil o interesse 

pela bioarqueologia cresce cada vez mais, mas que a ausência de investimento causou certa 

“estagnação” (2013:552; Mendonça de Souza 2011), com menos cemitérios arqueológicos sendo 

estudados hoje em dia do que nas décadas anteriores. Outro problema, de acordo com as autoras, 

é a persistência do “não reconhecimento” da importância dos estudos não só do esqueleto, mas 

do contexto funerário como um todo (Mendonça de Souza e Rodrigues-Carvalho 2013), algumas 

poucas exceções são citadas. 

                                                           
8
 Atualmente existem dois alunos de mestrado que também buscam aplicar metodologias da bioarqueologia ou da 

arqueologia da morte: Avelino Gambim Jr. (comunicação pessoal 2013) realizará um mestrado com material de 

sítios do Amapá no Museu Nacional do Rio de Janeiro e Gizelle Morais trabalha com um sítio às margens do rio 

Tapajós na Universidade Federal de Sergipe. 
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 3.1.I. Por que estudar contextos funerários? 

A produção e por consequência o estudo de contextos funerários é uma particularidade 

humana, pois somos a única espécie sobre a terra, na atualidade, que se preocupa com a morte de 

maneira clara e facilmente observável, tendo inclusive elaborado critérios, símbolos e expressões 

culturais para o tratamento do morto, indo além da simples necessidade de se livrar de um corpo 

em processo de decomposição – embora isto seja uma realidade e um elemento central que não 

pode ser negligenciado (Bello e Andrews 2009; Nilsson Stutz 2010a, 2010b). As sociedades 

humanas têm, a mais de 45 mil anos (Neves e Piló 2008), criado “fórmulas” para simbolizar o 

“acontecimento” da morte ou pelo menos de lidar com os corpos. Apesar da distância que as 

sociedades ocidentais estabeleceram com a morte, ela é universal, mesmo se as reações/ações 

que resultam dela não o são (Metcalf e Huntington 1995:24). Quando um componente de uma 

sociedade morre se instala uma crise, esse é o momento da comunidade se manifestar, dos 

responsáveis pelo funeral definirem seus novos papeis (Hertz [1907] 1960:77; Nilsson Stutz 

2010a:133), a morte do homem social é tão importante quanto a morte biológica (Carneiro da 

Cunha 1975:2). 

 

Não existe, provavelmente, nenhuma sociedade que não trate os seus mortos com 

consideração [...] Sem dúvida que as práticas funerárias variam consoante os grupos. 

Poderemos dizer que esta diversidade é desprezível, tendo em conta o sentimento 

unânime que reveste? Mesmo quando nos esforçamos por simplificar ao extremo as 

atitudes relativamente aos mortos, observadas nas sociedades humanas, somos obrigados 

a respeitar uma grande divisão entre os pólos, da qual a passagem se verifica, através de 

toda uma série de intermediários. (Lévi-Strauss 1955:225). 

 

Conforme mencionamos anteriormente é a partir do Processualismo que encontramos 

abordagens mais sistemáticas para as análises de contextos funerários. Pois, todos os indivíduos 

estariam presos a uma “teia” de status e papeis sociais, nos quais idade, sexo, linhagem e 

realizações/proezas determinariam as posições de cada indivíduo em vida e na morte, além disso, 

um enterro seria uma atividade coletiva onde essa “teia” ficaria materializada através dos gestos 

dos vivos: Burial archaeology seems to be more about the living than the dead; it is nonetheless 

true that the dead can intervene in the life of the living. (Fahlander 2003:79). A análise de 

Binford (1971) se baseou largamente na presença de artefatos de acompanhamento e o seu 

“valor/raridade” para determinar riqueza. Contudo muitos apontaram para o fato que a presença 
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de objetos de acompanhamento não é necessariamente um indício de riqueza e por isso não seria 

um bom indicador de complexidade social. Ucko (1969:266) utiliza um exemplo de Gordon 

Childe para mostrar que, quanto mais rica as sociedades da Idade do Bronze ficavam, menos 

material havia em seus sepultamentos, indo, portanto, contra a afirmação da materialização da 

riqueza nos sepultamentos. Além disso, a compreensão de que objetos podem, ou não, ser 

significativos em contextos funerários passa pelo conhecimento do que existia em contextos 

residenciais/áreas de descarte e de possíveis implicações simbólicas (Pearson 1993), daí a 

necessidade de integrar os dados da arqueologia como um todo e não fazer fragmentações do 

conhecimento. Tainter (1978) apresenta um estudo feito sobre mais de uma centena de 

sociedades tradicionais e em menos de 5%, a presença de material de acompanhamento era 

indicativa de status.  

Como menciona Carr (1995) um dos motivos para se analisar contextos funerários é a 

religião, que em muitos casos, é central para organização social, emocional e ritualística que 

envolve a morte, por isso autores como Durkhein, Hertz e Van Gennep, procuraram entender seu 

papel dentro das sociedades (Carr 1995; Metcalf e Huntington 1995; Bloch e Parry 1996). 

Arqueologicamente falando os contextos funerários são muitas vezes os únicos indícios que 

possuímos sobre a organização filosófico-religiosa em determinados grupos humanos no 

passado. 

Ao contrário do que se propunha no começo do século XX, hoje em dia sabemos que não 

existe significado universal para nenhuma prática, seja ela funerária ou não, somente o contexto 

e as mudanças sociais através do tempo permitem que alguma inferência possa ser feita sobre 

significados (Moziguchi 1993:232; Pearson 1993:204). O fato de não haver significado universal 

não quer dizer que não exista padrões dentro das diferentes sociedades. Apresentaremos de 

maneira mais detalhada uma discussão sobre as identidades individuais e coletivas possíveis de 

serem inferidas na próxima seção desse mesmo capítulo. 

A morte é um processo ou uma continuidade para um grande número de populações 

humanas (Hertz [1907] 1960; Carr 1995; para alguns exemplos amazônicos ver Viveiros de 

Castro 1986 e Duin 2009). Sendo assim ela é vista como apenas mais uma etapa dos eventos 

relacionados à existência de um indivíduo. No estudo de Van Gennep ([1909] 1960; Metcalf e 

Huntington 1995; Pearson 1995) ele enfatiza o papel dos “ritos de passagem” dentro dos quais os 
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rituais funerários têm uma preponderância e o estado “liminar” ou de transição do evento da 

morte ainda mais. Enquanto isso, Hertz ([1907] 1960) na mesma época mostra que um grande 

número de sociedades não vê a morte como um instante e sim como uma continuidade. Por isso, 

as ações relacionadas às práticas funerárias seriam variadas e não se resumiriam ao enterramento 

(Veth 2012; Haglund e Sorg 2002; Sorg e Haglund 2002; Bello e Andrews 2009; etc.) e também 

por isso nos é tão importante pensar nos gestos peri-mortem e pos-mortem sobre o corpo, assim 

como os rituais antes e após os sepultamentos. 

Os gestos envolvidos no processo de tratamento do morto podem causar tanto a 

destruição como a preservação do corpo e dos pertences a ele associados, mostrando que o 

objetivo de um ritual ou de um enterramento não é necessariamente a preservação do corpo para 

o futuro, mesmo se ela foi normalmente vista como um meio de “proteção” dos mesmos (dos 

corpos ou das almas) (Bello e Andrews 2009; Andrews e Bello 2009:14). Assim, a conservação 

não é necessariamente um objetivo, muitas vezes o processo de decomposição é mais importante 

(pois libera o essencial, que é o espírito). As práticas funerárias podem causar marcas de corte, 

de raspagem, de quebra, perda de elementos ósseos e, em toda sua diversidade, nos dizem muito 

sobre as sociedades que as praticavam (Andrews e Bello 2009:14). 

Falar de morte é no final das contas falar de vida (Binford 1971; Tainter 1978; Ribeiro 

2002), pois ao analisar a morte e o tratamento funerário estuda-se o comportamento dos vivos e 

não o comportamento dos mortos
9
. Como mencionamos no capítulo 1, o tratamento realizado 

sobre os mortos junto com todo o funeral são influenciados pelos códigos sociais 

compartilhados, repetições e exceções das regras fazem parte das possibilidades aceitas (Ribeiro 

2002:203), às vezes também temos que considerar que a diversidade é a norma, voltaremos a 

essa ideia ao falarmos das populações Tupi. Excepcionalmente o tratamento funerário é uniforme 

e único. A identidade do morto, o local onde o mesmo faleceu, o acesso da sociedade/familiares 

sobre o morto (Chaumeil 1997a:84-85) e a forma como o mesmo morreu são elementos que 

devem ser considerados (Hertz [1907] 1960; Binford 1971; Tainter 1978; Carr 1995; e vários 

outros). Um funeral apesar de ser feito para um (ou mais) indivíduo, não conta com a sua 

                                                           
9
 Como chama atenção Pearson (1993), em algumas sociedades, como as ocidentais, os Merina de Madagascar 

(Ucko 1969) ou os Wayana (Duin 2009), os vivos preparam suas próprias mortes, através de testamentos/desejos ou 

preparando suas próprias covas, contudo uma vez morto, são os vivos que decidem se respeitarão ou não o desejo do 

morto. 
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participação direta, é o relacionamento da sociedade com esse morto é que vai ser reforçado ou 

questionado nessa hora (Moziguchi 1993:224-225). 

Além das implicações sociais e culturais relacionadas à morte e às práticas funerárias 

como um todo, há outra implicação prática sobre o estudo de estruturas funerárias – covas, urnas, 

caixões, etc., principalmente aquelas que são lacradas e/ou enterradas, – a “lei de Worsaae” 

(Schiffer 1975:49; O’Shea 1984), a qual afirma que objetos associados em enterramentos 

estavam em uso ao mesmo tempo. Conforme mencionamos no começo do capítulo, a busca por 

sepultamentos se fez durante muito tempo em função de objetos íntegros que permitissem a 

criação de tipologias classificatórias, além disso, queremos chamar atenção para outro elemento 

implícito aqui, que é a precisão cronológica. Ou seja, sepultamentos e enterramentos fornecem 

ótimos marcadores temporais, principalmente em sítios amazônicos onde a visibilidade das 

diferentes ações humanas no solo é dificultada pela homogeneidade de cor e textura do solo. No 

sítio Hatahara, Amazônia Central, esse pressuposto foi essencial para identificação cronológica 

de alguns contextos funerários e das macroestruturas onde os mesmos estavam inseridos, os 

montículos (Rapp Py-Daniel 2009, 2010; Tamanaha e Rapp Py-Daniel 2009). 

Algo importante a ser considerado é que nem todas as sociedades atribuem o mesmo 

valor aos rituais funerários, algumas possuem crenças menos “exigentes” e não envolvem 

continuidades após a morte ou a necessidade de um tratamento particular do corpo (Ucko 

1969:264-265). Por isso, nem sempre devemos procurar rituais elaborados para os 

sepultamentos. Além disso, a identidade/personalidade de um indivíduo pode tanto permanecer 

“grudada” ao corpo durante muito tempo, como partir rapidamente após a morte. No nosso caso 

específico, na Amazônia, o que temos na etnologia nos aponta para contextos onde o corpo do 

morto tem normalmente um valor durante algum tempo, esse “valor” sendo, normalmente, 

negativo (causando medo) ou positivo (culto aos ancestrais).  

A interpretação, dos gestos sobre o morto, em termos simbólicos é dificultada pelo fato 

que o mesmo gesto pode ter vários significados e vice-versa. As compilações do começo do 

século XX mostram um pouco da diversidade presente em populações tradicionais. Por isso, 

Ucko (1969) afirma que a diversidade é generalizada e que cada região/contexto tem que ser 

estudada(o) de maneira independente, sem analogias etnográficas diretas.  
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Os sentimentos e emoções são também elementos fundamentais no estudo de contextos 

funerários, a psicologia e a sociologia buscaram desde o começo do século XX compreender as 

reações humanas à “morte” (Metcalf e Huntington 1995). As diferentes reações humanas à morte 

não são aleatórias (Metcalf e Huntington 1995:24). Contudo a arqueologia não tem como 

diferenciar, no passado, a intensidade desses anseios. Essa limitação da arqueologia vem tanto de 

sua incapacidade de “entrar” na cabeça/corações das pessoas do passado, como também da 

ausência de reações universais à morte (Metcalf e Huntington 1995).  

Como chama atenção Binford (1971), a cultura não é estática, uma mudança de padrão 

não significa uma ruptura total ou a chegada de um novo grupo, há necessidade de se levar em 

consideração o fato da “cultura” ser, até certo ponto, flexível, “evolutiva” no sentido darwiniano 

“mudar mantendo-se adaptado”, sem nenhuma conotação de melhoria ou de superioridade. Por 

isso a identificação das continuidades e rupturas culturais e/ou populacionais só é possível 

através da análise de vários elementos simultaneamente, a análise exclusiva da produção 

cerâmica ou de contextos funerários não é suficiente para abordar questões sociais mais amplas 

(Pearson 1993). Percebemos em estudos recentes como Veth (2012), afirmações sobre os novos 

objetivos do estudo das práticas funerárias, direcionado para a reconstrução das relações entre 

mortos e vivos, mais do que reconstruir mudanças e continuidades culturais (Veth 2012:31). 

Contudo, acreditamos que o relacionamento entre mortos e vivos faz parte das escolhas culturais 

(mais ou menos conscientes). 

Até o presente os termos, os métodos, os conceitos teóricos e o objeto de estudo da 

arqueologia da morte, são mal entendidos e mal classificados por outros arqueólogos (Mendonça 

de Souza et al. (2001), sendo frequentemente vistos como uma disciplina a parte, sem perceber 

que a bioarqueologia ou a arqueologia da morte, são arqueologia. Como afirma O’Shea 

(1984:23), e outros pesquisadores (Mendonça de Souza 2003), a arqueologia funerária é 

arqueologia!  

Visto a universalidade da morte, contextos funerários são sempre passíveis de serem 

encontrados em sítios arqueológicos, por isso também existem muitas razões para se estudá-los: 

sistema filosófico-religioso, organização social, a identidade individual e/ou coletiva do morto, 

os rituais, processos de conservação ou deterioração dos corpos, demografia, análise espacial dos 

vestígios (ou seja, contextos), saúde, áreas de atividade, emoções individuais e coletivas, etc. 
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3.2 Identidade: quem eu sou? OU o que eu produzo? OU como eu me represento? 

 

 

Para muitos arqueólogos no Brasil a interação com temas clássicos da antropologia é, por 

vezes, esporádica e superficial. Por isso quando fizemos a escolha de elaborar uma seção sobre o 

tema “Identidade”, classicamente associado às disciplinas da Antropologia e da Sociologia, 

tivemos muitas dúvidas sobre o modo de abordagem dessa temática, receando que a mesma seria 

muito superficial para uns e muito detalhada para outros. Contudo, seguindo os conselhos dados 

pela banca de qualificação e outros amigos antropólogos, fizemos uma opção: pensar 

principalmente nos “arqueólogos”, como “nós” vemos esse tema e como “nós” podemos falar 

sobre a “identidade” de populações no passado. Porém, não é possível abordar o tema sem 

respeitar minimamente a sua definição e as discussões dentro das ciências humanas e sociais 

como um todo, assim serão feitos alguns detours explicativos. 

A dificuldade da “fusão” total entre a arqueologia e outras disciplinas sociais se faz por 

várias razões: 1) nem todos os temas podem ser trabalhados no mesmo nível de detalhamento 

pela arqueologia, os vestígios arqueológicos materiais são “limitados” quanto às informações 

sociais que eles podem nos fornecer; 2) nem todas as escolhas socioculturais estão “marcadas” 

na cultura material ou sobreviveram ao tempo; 3) muitas vezes olhamos para “objetos” 

diferentes, antropólogos têm acesso às pessoas, nós temos acesso ao que elas fizeram e aos 

contextos (domésticos, funerários, etc.) onde isso aconteceu; 4) muitas vezes pensamos em 

processos que se desenvolvem durante longos períodos de tempo, assim nossa cronologia é 

longa, podendo atingir facilmente alguns milênios, enquanto a antropologia atua num espaço de 

tempo muito curto; 5) a antropologia é mal conhecida pelos arqueólogos, mesmo sendo 

inquestionável que ao se trabalhar com vestígios pré-coloniais no Brasil é complicado não se 

conhecer alguns trabalhos da etnologia – mesmo considerando que as populações no século XX 

não “representam” o passado; 6) a arqueologia é mal conhecida pelos antropólogos ou outros 

cientistas sociais, sendo, portanto, difícil comparar os dados oriundos dessas áreas e estabelecer 

diálogos.   

Quando começamos a pensar em como relacionar a cultura material, nesse caso mais 

especificamente os contextos funerários, a possíveis identidades/sociedades/pessoas, sentimos 
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necessidade de criar um diálogo com a antropologia. Porém como a maior parte dos arqueólogos, 

principalmente pós-processualistas, tivemos que lidar com diversos filtros para que o tema da 

identidade fizesse sentido para arqueólogos – para mim –, para que fosse algo aplicável, e não 

simplesmente mais um cenário, mais uma especulação que nunca poderia ser testada – não que 

tenhamos conseguido fugir plenamente disso, pois concordamos com os pós-processualistas que 

parte, não toda, interpretação do registro arqueológico é subjetiva e extremamente ligada ao 

contexto teórico metodológico no qual o pesquisador se formou e isso certamente influencia seu 

modo de construir esses cenários.  

As perguntas que associamos ao termo “identidade” no título dessa seção podem, a 

priori, parecer deslocadas ou estar na contramão do que muitos autores propõem sobre o tema, 

pois ao se pensar sobre “identidade” normalmente as perguntas relacionadas são: “o que sou? 

Somos? São?”. Contudo na arqueologia, principalmente quando se trabalha com períodos 

anteriores à escrita, ou para os quais não temos informações ou relatos diretos, o “ser” 

necessariamente passa pelo que “se fez, se produziu ou se marcou no corpo” para demonstrar 

“identidade”. É através da materialização da identidade que o arqueólogo desenvolve pesquisas 

nesse tema. Apesar da “essência” das perguntas serem diferentes, pode-se pensar que “quando 

sou X e quero mostrar que sou X faço X para que os outros entendam que sou X”. Obviamente 

as coisas não são tão simples, pois para que de fato alguém seja considerado como “X” a 

sociedade na qual ele/ela está precisa concordar com isso. Alguns autores ao pensar sobre a 

questão da identidade propõem:  

 

When looking into current research on identity, we see a similar focus on the 

subliminal taken-for-granted or ‘natural’ aspect of cultural practices, as opposed 

to more essentialist views of identity. Identity, it is argued, is constantly 

reproduced through interaction with others (Barth 1969; Díaz-Andreu and Lucy 

2005; Insoll 2007 etc.), and practices play a central role in this process (Jones 

1997; 2007 [1996]). In other words, the ways in which we do things create 

markers of difference and similarity between groups of people. The practices that 

seem so ‘natural’ that they are taken for granted appear to be the most powerful 

in this process. However, in encounters with ‘the other’ these taken-for-granted 

practices still have to be systematized and rationalized, and it is at this level, 

which tends to be discursive, that social boundaries, status differences, or ethnic 

categories are produced and reproduced (Jones 2007). (Nilsson Stutz 2010b:36). 
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Funerary practices are products of 'political' decisions (or sequences of 

decisions) in which the corpse is manipulated for the purposes of the survivors. 

Their treatment of the deceased is conditioned by their perception of death and 

their relationships with each other as much as by their relationship to the 

deceased whilst alive (Pader 1982, 56-60). (Pearson 1993:203). 

 

A busca pela identificação de “regras” ou “padrões” do comportamento humano ou na 

possibilidade de se determinar conjuntos materiais representativos que, eventualmente, possam 

ser relacionados a grupos que comunguem de um “pool” identitário comum, tem sido um objeto 

de pesquisa importante tanto para a arqueologia quanto para a antropologia desde o final do 

século XIX. Claude Lévi-Strauss (Lévi-Strauss e Eribon 2005:147) ao procurar “estruturas 

sociais comuns às sociedades”, afirmou que não se podia reduzir todas as experiências humanas 

a modelos matemáticos, mas que existiriam pequenas “ilhotas de organização” no 

comportamento humano (em seu caso “As estruturas elementares de parentesco”). Dentro da 

arqueologia, o início das propostas classificatórias foi fortemente marcado pela tentativa de se 

relacionar cultura material e modos de fazer a grupos étnicos conhecidos, muitas vezes 

indissociável do “difusionismo” (Trigger 2004), que ao simplificarem os processos de interação 

social, troca de conhecimentos e invenções tecnológicas ou filiações étnicas, foram duramente 

criticados. 

Ao se trabalhar com padrões de comportamento, com repetições, com papéis sociais, 

sempre vem à cabeça, principalmente ocidental, o papel do indivíduo: a importância do "Eu", as 

escolhas pessoais ou mesmo familiares. A arqueologia tem dificuldades em lidar com essa 

identidade individual, pois em 99% das vezes não somos capazes de saber quantos indivíduos 

estavam envolvidos numa atividade e nos é impossível dar “nome” a aqueles que de fato 

realizaram a ação. Para além dessas observações generalistas, temos outras mais específicas 

sobre a limitação da compreensão do “Eu”: como vem sendo chamada atenção desde Max Weber 

(Dubar 2009:48), na sociedade ocidental a religião cristã (e posteriormente o sistema político e 

econômico) fez com que surgisse uma tendência do "Eu", indivíduo que realiza escolhas, que 

está diretamente em contato com Deus, surgindo assim uma reflexão muito “pessoal e 

individual” que não pode, de forma alguma, ser generalizada para todas as sociedades passadas 
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ou presentes (Dubar 2009:48; Ariès 2004; Cardoso de Oliveira 2006)
10

. Todas as disciplinas de 

cunho social têm dificuldade de traçar uma linha exata entre o que é uma “identidade individual” 

e o que é “coletivo”
11

, sendo que a polarização desses dois conceitos também não é realista 

(Fahlander 2003:17-18). Além disso, as referências do que é a identidade mudam de uma 

sociedade para outra, por exemplo, enquanto damos uma grande importância, nas “culturas 

ocidentais”, ao nome do indivíduo e ao sobrenome do pai/marido, como marcador de filiação, de 

pertencimento e de “identidade”, em outras, como é o caso de um grande número de sociedades 

Tupi, o nome de uma pessoa pode mudar – ou nomes podem ser adicionados – ao longo de sua 

vida e as referências para elaboração de um novo “nome” podem ser: os pais, os filhos, os 

inimigos assassinados, os sonhos, a determinação dos xamãs, etc., ou seja, o referencial 

nomeador muda, porque alguns aspectos da “identidade” mudam, junto com os feitos da pessoa 

nomeada. Em outros casos, como os Wauja (Arawak), os nomes são “transmitidos por gerações 

alternadas” (Barcelos Neto 2008:307); ou no caso dos Wari’ as mães são nomeadas a partir dos 

seus filhos e os nomes dados às crianças são de indivíduos que faleceram a muito tempo 

(Conklin 2001:148); no caso dos Jívaro, os nomes ficam “disponíveis” para uma criança 

imediatamente após a morte de alguém, normalmente a escolha dos nomes segue uma ordem de 

preferência: avôs, bisavôs ou outros membros da família (Taylor 1993:659). 

Dubar (2009:242-243) propõe que na sociologia não se pode classificar pessoas e sim 

discursos, pois as pessoas mudam, por vontade própria ou por influência. Transpondo isso para o 

discurso arqueológico, podemos dizer que nossas classificações dos comportamentos ou das 

escolhas são momentâneas, de fato o que vemos são resultados de algumas atividades ligadas ao 

momento de vida no qual o indivíduo se encontrava, por isso também não podemos categorizar e 

descrever os indivíduos encontrados nos sepultamentos em todo o seu percurso de vida, vemos 

principalmente o final. Posto isto, temos que dizer que ao trabalhar com as práticas funerárias 

observamos o final da vida de um indivíduo, conforme ele era percebido por sua família e/ou 

                                                           
10

 De acordo com Ariès (1987 apud Robben 2004:3) na cultura ocidental, o pensamento voltado para o indivíduo e 

não para o coletivo surgiria somente após o século XI, inicialmente dentro da elite e eventualmente em todas as 

camadas sociais até o século XVII, essa mudança seria visível nos rituais de enterramento cada vez mais fechados e 

exclusivos. 
11

 Cardoso de Oliviera (2006:61): “Antropologia não define o suficiente a diferença entre o “EU” e a “Identidade”, o 

primeiro individual e o segundo coletivo.” Visto a dificuldade de abordar o tema e os termos (identidade, etnicidade, 

etc.) vamos nos permitir certa “flexibilidade” que será explicitada no decorrer do texto. 
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sociedade “naquele momento” – estamos considerando o contexto social, quem a pessoa era para 

sua coletividade ao final de sua vida. Um exemplo muito interessante é o dos Kaxinawá: 

 

As crianças kaxinawá são criadas para serem “seres humanos” verdadeiros [...] O 

gênero não é adscrito a priori, como decorrência do sexo biológico; ao contrário, 

vai sendo inscrito no corpo no decorrer do processo de transformação das crianças 

em verdadeiros seres humanos (McCallum 1989; 1996). Assim, a diferenciação 

do processo de morrer entre os gêneros depende da história particular de cada 

corpo. (McCallum 1996:53).  

 

De fato as pessoas são múltiplas, possuem múltiplos interesses e desenvolvem múltiplos 

papéis dentro de uma sociedade, muitas vezes ligados ao sexo e a idade, mas também a uma série 

de fatores que não são facilmente distinguíveis sem conhecermos a origem, a filiação, a 

competência técnica, etc.. 

Outro elemento importante para essa discussão é que quando se menciona “identidade” 

dentro da antropologia e da sociologia, tem-se em mente vários processos de identificação, pois 

como chamam atenção vários autores a identidade pode ser tanto individual quanto coletiva 

(Dubar 2009). Em ambos os casos, elas também abrem a possibilidade de serem múltiplas, 

dependendo das variáveis consideradas, família, profissional, religião, etc. Sendo que dentro 

dessas variáveis pode se pensar em sub-variáveis, por exemplo, na questão profissional, um 

indivíduo que trabalha para outro, ou uma cadeia de interlocutores para quem os bens são 

produzidos ou para quem os serviços são prestados. Obviamente a quantidade de 

relacionamentos e a complexidade das interações sociais analisadas pela antropologia e pela 

sociologia nas sociedades atuais não podem ser transferidas para o passado. Mas esses estudos 

nos auxiliam a pensar, nos mostrando como são diversos os grupos/indivíduos e, como mostra 

Barth (1969), que as fronteiras entre esses grupos apesar de muitas vezes bem estabelecidas não 

significam barreiras intransponíveis, indivíduos podem "migrar" de um grupo para o outro. Por 

exemplo, na América do Sul os Wari’ (Pacáas Novos), identificam dois níveis de identidade, o 

primeiro é em relação a populações não Wari’ (brasileiros em geral e outros grupos indígenas), 

sendo essas fronteiras rígidas, e o segundo são sub-grupos que como apresenta Conklin 

(2001:28) são mais fluídos: For Wari’, the question [of group affiliation] is of little concern, for 

subgroup identities are flexible and individuals may identify with different subgroups in different 
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contexts and at different times in their lives (Conklin 2001:28). Contudo, uma mulher não Wari’ 

pode vir a ser uma Wari’ no caso dela ter um filho de um homem Wari’ dentro de uma aldeia 

Wari’, pois de acordo com os Wari’ os sangues ao se misturarem no ventre de uma mulher a 

transformam em “Wari’”, o contrário também é verdade, uma mulher Wari’ pode deixar se ser 

Wari’ se fizer o parto de uma criança fora da aldeia (Coklin 2001:138-139). 

A impossibilidade de se determinar com precisão e segurança, como se comportavam os 

indivíduos e sociedades, e suas tendências mais individualistas ou coletivas, não nos permite, a 

nosso ver, como arqueólogos, falar com clareza das personalidades. Sendo assim, trabalhamos 

geralmente com generalizações, com observações que terminam se homogeneizando, não vemos 

claramente os indivíduos (apesar de estarmos atentos a ele, principalmente após o advento do 

Pós-Processualismo e de todas as ponderações que foram trazidas) e sim o conjunto de ações 

realizadas em dados momentos e os elementos biológicos do esqueleto. Contudo existem 

regularidades nas escolhas dentro de sociedades que são culturalmente específicas (observáveis 

tanto pela antropologia quanto pela arqueologia), e como bem chama atenção Barth (1969) e 

vários outros (Poutignat e Streiff-Fenart 1998), a identidade ou etnicidade só fica marcada e se 

estrutura de maneira mais tangível, a partir do contato com o "outro", "Não há Identidade sem 

Alteridade e, portanto, sem relações entre o mesmo e o outro." (Dubar 2009:73-74). 

Em Yépez (2006) encontramos duas ideias sobre a discussão da identidade dentro da 

sociologia, que podem ser interessantes para entender a coletividade dentro da qual estão os 

diferentes indivíduos: a primeira é a identidade cultural, que seria coletiva; e a segunda afirma 

que para que essa identidade exista há necessidade de uma reflexão social sobre a mesma, 

mesmo que nem todos os integrantes de uma sociedade participem desse processo. Em 

contraponto ao que propõe Yépez, a comprovação de que grupos se constituem, através de um 

processo reflexivo, não seria um fenômeno universal (Poutignat e Streiff-Fenart 1997:124-125). 

Como apontam Poutignat e Streiff-Fenart (1997) a maior parte dos autores contemporâneos não 

vê a definição da etnicidade ou a delimitação de um grupo como características universais de 

todas as sociedades. Ou seja, nem todas as sociedades sentem necessidade de se definir ou 

elencar suas particularidades. Como dito anteriormente, esses autores acreditam que para que 

exista uma consciência de etnicidade há anteriormente a necessidade de se ter um “outro”, um 
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“eles” que é oposto, diferente. Ou seja, a etnicidade não se cria em isolamento e sim na interação 

de diferentes grupos que se excluem. 

Na arqueologia apesar de não presenciarmos os processos de elaboração de uma 

“identidade cultural” ou de “reflexão”, podemos perceber a constituição de “conjuntos 

identitários” através: dos vestígios materiais duráveis (padronização na manufatura e na 

decoração); da distribuição desses vestígios (indicando modelos de ocupação do território) em 

contextos residenciais, residenciais/simbólicos ou simplesmente simbólicos – muitos 

arqueólogos trabalham com essas premissas para a análise de estilos de material cerâmico, com 

resultados significativos. Por isso, falar da personalidade de um indivíduo específico a partir dos 

dados arqueológicos, principalmente na Amazônia seria quase uma falácia, há exceções, porém 

falar de identidade de grupo/sociedade não o é, pois por mais que alguns indivíduos “fujam à 

regra”, a grande maioria bebe seus conhecimentos num mesmo “pool” de conhecimento comum. 

Por exemplo, Heckenberger (2001, 2005) ao falar da diáspora Arawak na arqueologia parte 

desses princípios estruturantes. 

Apesar de extremamente interessante não abordaremos em detalhes aqui alguns dos 

principais tópicos de divergência, dentro da antropologia, sobre a etnicidade (Poutignat e Streiff-

Fenart 1997:125), pois dificilmente poderíamos abordá-los na arqueologia pré-contato, mas as 

diferentes interpretações nos fazem ter um pouco mais cautela ao interpretar os dados. De acordo 

com Poutignat e Streiff-Fenart (1997) os principais “desencontros” referem-se 1- A compreensão 

da etnicidade como fenômeno político versus a etnicidade como processo simbólico; 2- A 

expressão cultural e a etnicidade (os autores chamam a atenção para o fato de que muitas 

características não são únicas a um determinado grupo, ou que as diferenças que nos saltam aos 

olhos, não são necessariamente aquelas que são usadas pelas sociedades para se diferenciarem), a 

etnicidade não é vazia de conteúdo cultural, mas também não é a expressão de uma cultura 

pronta (1997:129), além disso, modos de vida diferentes podem estar presentes dentro de um 

mesmo grupo étnico. Para Barth o que importaria seria “o processo de codificação das diferenças 

culturais que tornam categorias étnicas organizacionalmente pertinentes” (1997:133); 3- Outro 

item de discórdia é a liberdade, ou não, dos diferentes autores de assumir suas identidades 

(1997:135, os autores apresentam as propostas de Handejman (1977 apud Poutignat e Streiff-

Fenart 1997) que propõe níveis diferentes de opção e coerção de acordo com a organização 
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social: lateral ou hierárquica, na primeira os indivíduos podem escolher, enquanto que na 

segunda não haveria escolha); 4- O surgimento da identidade seria vinculada a contextos e 

períodos históricos ou estaria sempre presente? Será que a necessidade faz surgir a identidade? 

(alguns veem na etnicidade uma forma específica de atividade cognitiva universal de 

classificação do mundo Poutignat e Streiff-Fenart 1997:138):  

  

De maneira geral, as teorias de etnicidade acentuam o fato de que o Nós constrói-

se em oposição ao Eles. A afirmação de Murphy (1964), segundo a qual a 

pertença a um grupo implica a existência de uma categoria de excluídos, é desde 

então amplamente compartilhada por todos os pesquisadores. (Poutignat e Streiff-

Fenart 1997:123). 

 

Essas reflexões produzidas dentro da antropologia e da sociologia têm sido vitais para 

compreender como as sociedades lidam com a identidade do "outro" de fora ou do "outro" 

interno (diferenças de sexo e idade entre indivíduos de uma mesma sociedade, por exemplo)
12

. 

Diferenças de status ou de posição social não são meramente econômicas, Bourdieu e Foucault 

falam de outros modos de desigualdades socialmente construídas e ligadas à cultura que devem 

ser consideradas (Babic 2005:75). Pois, mesmo em sociedades ditas igualitárias há diferenças, 

que não podem ser claramente chamadas de hierárquicas, mas também fazem referência a 

desigualdades vistas como inerentes aos indivíduos e seus coletivos. Por exemplo, se pegarmos o 

papel das mulheres em grande número de populações indígenas na América do Sul, percebe-se 

que elas possuem, normalmente, uma posição política mais "limitada", sua esfera de atuação 

sendo restrita ao meio doméstico, enquanto que os homens atuam dentro da comunidade e fora – 

as razões para isso sendo diversas e envolvendo muitas vezes um medo latente do poder que as 

mulheres possuem – algumas lendas do alto rio Negro e do rio Trombetas relatam claramente 

essa necessidade de se “controlar” as mulheres. Os Rikbaktsa (no Mato Grosso, margem do rio 

Juruena) (Arruda 1992), os Shuar/Jívaro (sopé andino amazônico) (Harner 1972) e tantos outros 

determinam que a atuação das mulheres deve ser restrita às roças e às atividades domésticas, não 

as autorizando a participar da maior parte dos rituais e não compartilhando com elas os 

conhecimentos simbólicos/religiosos. Diferente dos Araweté, por exemplo, que mesmo se 

                                                           
12

 Hornborg e Hill (2011:7): “Ethnic identity is thus simultaneously externally attributed, internally experienced, 

and above all communicated.”(ênfase no original). 



124 

 

restringem o papel das mulheres a alguns setores não impedem que as mesmas tenham acesso a 

conhecimento religioso/simbólico (Viveiros de Castro 1986). Isso se traduz materialmente em 

personagens atuando em diferentes esferas das aldeias/comunidades, produzindo artefatos 

diferentes, ou muitas vezes com complexidades diferentes.  

Pensando ainda nas reflexões propostas acima por Poutignat e Streiff-Fenart (1997) sobre 

cultura e identidade, e como uma influencia a outra, nos voltamos para a questão funerária, onde 

diferenças são expressadas nos enterramentos de maneiras distintas, como por exemplo nos 

gestos e no tempo gasto para preparar o morto e destiná-lo ao outro mundo (Carr 1995; Duday et 

al. 1990; Leclerc 1990). Arqueologicamente, muitos desses tratamentos no momento (peri-

mortem) e logo após a morte, podem ser visíveis materialmente: deposição diferenciada, material 

de acompanhamento mais ou menos raro (ou mesmo presente ou ausente), local de enterramento, 

tratamento (sepultamento primário ou secundário por exemplo), tipo de enterramento (individual, 

múltiplo, direto, indireto, etc.). Se partirmos do princípio que esses elementos estão relacionados 

à “identidade” do indivíduo morto e de como ele era visto pela sua sociedade (Binford 1971; 

O’Shea 1983; Duday et al. 1990; Carr 1995), se retirarmos os casos de catástrofes – onde muitos 

corpos têm que ser enterrados rapidamente – podemos deduzir que os sepultamentos (corpos, 

covas e eventuais acompanhamentos) são locais privilegiados para se conhecer tanto quem foi 

enterrado, quanto a norma social (considerando todas as ressalvas que já foram feitas 

anteriormente).  

De forma concreta, como propõe Sam Lucy (Lucy 2005), não sabemos como todas as 

pessoas se definem, os modelos atuais não necessariamente funcionam no passado, por isso 

temos que “começar pelo começo”: "archaeology needs to start by identifying people who 

choose to act or look the same.” (Lucy 2005:108; Nilsson Stutz 2010a, 2010b). O papel da 

arqueologia talvez seja o de mostrar a profundidade temporal de novos tipos de identidade 

através da cultura material (Lucy 2005:109), desde que os mesmos sejam repetidos um 

número de vezes suficientes para serem detectados. Mais uma vez voltamos à questão dos 

“padrões” e à metodologia a ser desenvolvida num trabalho que procura “ver” identidade, 

passando necessariamente pela identificação do que é a “norma” e do que é novo ou diferente 

(Nilsson Stutz 2010a, 2010b).  
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Recentemente na arqueologia amazônica, temos a tese de Almeida (2013:18) que ao 

discutir sobre “cultura” busca nas definições de Hodder
13

, o significado do termo
14

, sua 

representação, sua transmissibilidade e sua permeabilidade, procurando ressaltar elementos no 

conjunto de vestígios arqueológicos que nos permitam observar continuidades na cultura 

material e nos contextos arqueológicos amazônicos. Almeida (2013:20) afirma que a 

permanência de alguns atributos depende do contexto e das diferentes “histórias individuais e 

coletivas” e que “A própria noção de identidade, criada socialmente dentro do âmbito das 

comunidades da prática (community of practice), tende a reforçar as permanências.” (Almeida 

2013:20) e por consequência dar continuidade a processos de reconhecimentos internos. Nesse 

caso Almeida aborda em sua tese a produção e decoração de material cerâmico, mostrando que 

diferentes modos de fazer podem ser distinguidos ao longo de séculos e que tanto podem servir 

para aproximar estilisticamente grupos como testemunham sobre as diferenças culturais 

profundas entre os produtores de artefatos em argila
15

. A partir dos conceitos apresentados por 

Almeida (2013), que trás em seu discurso muito da arqueologia comportamental e experimental, 

e seguindo para os contextos funerários podemos pensar – na verdade continuar pensando, pois o 

que queremos é mostrar que algumas afirmações feitas para os contextos funerários se 

encontram, na Amazônia, no estudo de outros vestígios – que tanto nos gestos de sepultar quanto 

de preparar o material de acompanhamento poderemos perceber essas “comunidades da prática”, 

já trabalhadas por Nilsson Stutz no Mar Báltico ou por Bourdieu na Antropologia. 

Apesar das dificuldades encontradas pela arqueologia na temática da “identidade” – 

percebe-se ao longo da história da disciplina mais ou menos uma inclinação para esse tipo de 
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 “it is the sum of values, beliefs, rules and behavior that are held in common by a group, at whatever 

scale”(Hodder 1987a:4 apud Almeida (2013:18). 
14

 Carneiro da Cunha (2009:312-314): o termo “cultura” é extremamente difícil de definir, pois ao mesmo tempo em 

que começou a ser pensado e trabalhado por antropólogos para definir o que “viam” em populações diferentes das 

suas, foi reapropriado pela política contemporânea e principalmente pelos grupos sociais que de “objeto” de estudo 

passaram a ser pensadores sobre a cultura – a indigenização da “cultura” (Carneiro da Cunha 2009:314). Taylor 

(1996:203) fala que uma das dificuldades de descrever “cultura” é que a maior parte do que chamamos de “cultura” 

é “aquilo que vai sem dizer”, mas não “vale qualquer coisa”, sendo imprescindível contextualizar quem diz o quê e 

não pensar na cultura como um elemento genérico compartilhado de maneira homogênea por todos. 
15

 Para que se possa começar a trabalhar com tais premissas, como afirma Roy Wagner (2010:29), é necessário que 

se reconheça que todas as culturas são “equivalentes”, ou seja, que as diferenças não estabelecem níveis hierárquicos 

entre elas – essa concepção moderna da “cultura” em geral é extremamente importante no caso da Arqueologia 

Amazônica. Décadas se passaram desde as publicações de Steward (1948a) e Lowie (1948), mas até hoje 

encontramos textos que diferenciam as culturas Amazônicas das Andinas ou Mesoamericanas em termos de 

“melhor”, “mais evoluído”, “mais civilizado”. Mesmo internamente, diferentes contextos arqueológicos amazônicos 

são vistos como “mais ou menos evoluídos”. 
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estudo de acordo com as premissas teóricas dominantes em dado momento –, arqueólogos ao 

redor do mundo têm sentido a necessidade de se organizar e buscar o máximo possível de 

informações sobre as “identidades”, individuais e principalmente coletivas, que se percebe de 

maneira incompleta no registro arqueológico: 

 

[…] identity, as we understand it, is inextricably linked to the sense of belonging. 

Through identity we perceive ourselves, and others see us, as belonging to certain groups 

and not to others. Being part of a group entails active engagement. Identity, therefore, is 

not a static thing, but a continual process (literally, that of identification, cf. Hall 1996). 

Identities are constructed through interaction between people, and the processes by 

which we acquire and maintain our identities requires choice and agency. Through 

agency we define who we are. We are potentially able to choose the groups we want to 

identify with, although this selection is always constrained by structures beyond our 

control such as boundaries and our own body. The active role of the individual leads to 

identities being historical, fluid, subject to persisting change. They are also socially 

mediated, linked to the broader cultural discourse and are performed through 

embayment and action. The concept of identity […], therefore, is not an essentialist, but a 

strategic and positional one. Identities can be hybrid or multiple and the intersection 

between different types of identities is one of the most enriching aspects of this new field 

of study. (Díaz-Andreu e Lucy 2005:3-4). 

 

If ethnicity is understood as a means of communicating a group’s distinctness, we need to 

explore criteria for recognizing expressions of identity in the past use of language, 

material culture, and other ethnic markers, acknowledging also that such use may be 

context-specific, and to trace the specific ways in which Amazonian experiences of 

distinctness and difference have been shaped by spatially distributed circumstances 

largely defined by the macro-scale logic of economic and political structures. Rather 

than treat human history in the area as explicable in terms of biogeography, this 

approach to the archaeology, linguistics, and ethnohistory of ancient Amazonia seeks 

explanations in social and cultural processes. (Hornborg e Hill 2011:2-3). 

 

Assim, na maior parte dos trabalhos de arqueologia a cultura aparece como elemento 

único, diferenciador, identitário, etc., ela é um elemento chave para se entender a sociedade 

humana. Entretanto, não temos acesso à maior parte da cultura, como poderia ter um antropólogo 

sociocultural, voltamos ao que dissemos antes: temos acesso ao que é “tocável”, como objetos, 

contextos, paisagens transformadas, corpos humanos, etc.. 

 Os pesquisadores que trabalham diretamente com a produção de cultura material 

procuram os sinais de “identidade” tanto na tecnologia de manufatura quanto no estilo decorativo 

adotado por diferentes populações ou o uso atribuído aos artefatos (Almeida 2013), especialistas 

em material cerâmico e lítico foram os que mais desenvolveram essas questões. “[...] toda 
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ferramenta reflete realmente, talvez de modo imperfeito, a ciência à disposição de seus 

fabricantes.” (Childe 1978:48) Essa “ciência” mencionada por Gordon Childe, há várias décadas 

atrás, é ao mesmo tempo “cultura” transmitida de pai para filho e aprendizados individuais. Na 

maior parte das sociedades todo esse aparato é regulamentado, há regras, mas há também 

variações, estilos, modas
16

. Mas, “estilos” e “modas” não são específicos a materiais cerâmicos e 

líticos, no mundo funerário, por exemplo, também encontramos “tendências”. Contudo, ao 

contrário do que propunha Kroeber (1927), acreditamos que as imbricações simbólicas e 

religiosas que acompanham esse “mundo” não toleram mudanças frequentes e abruptas 

continuamente. Pois, estão relacionadas à cosmologia interna de uma sociedade, ao modo como 

ela se reproduz, finalmente como ela se vê
17

, isso fica mais evidente nos trabalhos de 

pesquisadores como Carr (1995) que ao levar em consideração várias sociedades ao mesmo 

tempo percebe que a continuidade do sistema filosófico-religioso é importante para a 

constituição e manutenção dos sepultamentos. 

 Nilsson Stutz apresenta em seu artigo “A baltic way of death” (2010a) alguns problemas 

de se tentar lidar com “identidade” no passado, ela propõe que a “prática” (e não o 

“significado”), que é uma repetição dos gestos que deixam marcas perenes, pode ser observada 

pelos arqueólogos: 

 

To put it in very simple terms, the way we do things is culturally and socially 

shaped, and as we carry these actions out, we also contribute to strengthening 

and reproducing the social and cultural structure. In the careful language of 

practice theory, we would say that practices are simultaneously structured and 

structuring. The term practice is used to denote activities which are learned — 

something which distinguishes them from mere habits (Turner 2001:120) — and 

which are “situated, corporeal, and shaped by habits without reflection” 

(Thévenot 2001:56). They are thus to be seen as socially produced, and yet, at the 

same time, they are also fundamental in structuring society. In the case of 

identity, practices can be seen as both expressing and shaping a notion of 

identity, and they thus hold a central role in all identity production. The practice 
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 Toda a variabilidade encontrada nos contextos arqueológicos não corresponde necessariamente a marcadores de 

identidade ou de cultura, nem podem ser utilizados para definir períodos arqueológicos, muitos elementos estão 

ligados a funções, usos, matéria prima disponível, etc. (Schiffer e Skibo 1997). 
17

 A partir de certo momento em nossa discussão percebe-se uma imbricação de termos como “identidade” e 

“etnicidade”, isto não representa um desleixo de nossa parte. Como pode ser percebido em várias fontes é difícil 

traçar um limite nítido entre esses conceitos e diversos autores discordam sobre como abordar esses temas (ver Barth 

1969; Hornborg e Hill 2011; Poutignat e Streiff-Fenart 1997 e outros). A não ser que seja explicitado, estamos nos 

referindo a esses conceitos nos seus aspectos coletivos e não individuais. 
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of doing things in a specific way, rather than another, creates feelings of 

communality […] The information sources that we have about the past are very 

different in character from those of sociologists and historians. But while this 

might limit the success with which we can immediately transfer these concepts to 

the study of prehistory, we can still successfully use them in order to better 

understand how practices may have operated and how identity was constructed in 

the past. The focus on practice — rather than on discourse and meaning — allows 

us to start the analysis of patterns of action. Since many actions leave material 

traces, the archaeological reconstruction of patterned actions may be explained 

as the result of structured and structuring practices. (Nilsson Stutz 2010a:130-

131). 

 

Continuando a pensar na questão da identidade, vamos explorar um pouco mais dois 

tópicos: primeiro a “língua” e o que ela pode representar como marcador identitário; em seguida, 

veremos especificidades do contexto Amazônico, que nos abrirá uma porta para dialogar sobre as 

concepções de morte nessa região na próxima seção. 

 

3.2.I.Cultura e Língua 

Como apresenta Santos-Granero (2002:25-27) as ciências sociais e a filosofia Ocidental 

desde o século XVIII foram influenciadas pela ideia de que cultura e língua eram diretamente 

relacionadas, contudo no começo do século XX antropólogos começaram a questionar essa visão 

propondo que não existiria uma ligação direta entre cultura e língua – e raça. Esse modelo de 

independência entre cultura e língua não conseguiu explicar todos os casos encontrados na 

etnografia, principalmente na Amazônia onde falantes de línguas parecidas, com culturas 

parecidas se encontravam dispersos em amplas áreas (Santos-Granero 2002:27). Assim, apesar 

das línguas não serem marcadores 100% confiáveis sobre a identidade étnica na Amazônia, é 

possível perceber que mesmo após o contato com os Europeus, diversos grupos indígenas 

guardaram além das línguas, memórias concretas que mostram que dentro dos diferentes grupos 

linguísticos existem histórias em comum (Passes 2002). Por isso, em várias regiões da 

Amazônia, como em vários outros locais, um elemento importante, por vezes considerado como 

constituidor de “identidade” foi a “língua”, sendo o caso das línguas Arawak o mais 

emblemático (Hill e Santos-Granero 2002). Como destaca Santos-Granero a relação língua-

cultura é histórica – e por consequência também está ligada ao “ethos/ identidade” de uma 

sociedade –, podendo existir casos de mudanças linguísticas e/ou culturais que só podem ser 
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explicadas por eventos históricos (Santos-Granero 2002:28). A língua não é uma variável 

genética, é um elemento transmitido pelo aprendizado, ela é culturalmente significativa, e por 

isso mesmo pode sofrer influências mais facilmente que as características biológicas – veremos 

posteriormente que a genética também não trás respostas para grande parte das questões sociais, 

nem quando o objeto de estudo são remanescentes humanos. Mudanças linguísticas não são 

simplesmente “passivas”, ao contrário, são estratégias políticas conscientes (Santos-Granero 

2002:49; Whitehead 2002:69). 

Anthony (2007) possui um trabalho muito interessante onde ele afirma que não existe 

correlato entre língua e “raça” – “raça” entendida nesse contexto como um grupo de indivíduos 

que comunguem de um pool genético comum e que nada tem a ver com as classificações racistas 

do século XIX ou as classificações, também racistas, do IBGE –, usando o exemplo da língua 

proto-indo-europeia (Anthony 2007), ele mostra que essa língua reconstituída não pode ser 

ligada a um povo específico. Contudo o conjunto sociocultural, que dará origem ao tronco 

linguístico indo-europeu e aos vestígios arqueológicos identitários – sendo alguns vestígios 

marcadores culturais, podendo ser usados para diferenciar essas populações –, pode ser 

relacionada a uma região, que eventualmente se expandirá das estepes até a Europa e a Índia. 

Nesse local inicial se concentrariam tecnologias e modos de fazer que são socialmente e 

culturalmente significativos, e mais importante: seus fabricantes teriam uma língua comum. De 

acordo com Anthony (2007), essa sociedade das estepes por ter língua, cultura, economia, etc. 

diferentes das outras populações próximas, termina por se manter distinta, criando assim o que 

ele chama de uma “fronteira persistente”, fronteira que não é genética e nem sempre geográfica, 

mas principalmente cultural. 

 Anthony (2007:17) afirma que apesar da maior parte dos arqueólogos não acreditar que 

seja possível relacionar qualquer tipo de cultura material com as diferentes línguas faladas no 

mundo, o pesquisador defende que, em alguns casos, as “fronteiras persistentes” culturais são tão 

fortes que podemos sim propor que alguns vestígios arqueológicos sejam o produto de 

populações diferentes, e se o contexto permitir, cogitar hipoteticamente sobre o grupo linguístico 

que produziu determinado contexto arqueológico: 

 

[…] But it seems to me that language and culture are predictably correlated under some 

circumstances. Where we see a very clear material-culture frontier – not just different 
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pots but also different houses, graves, cemeteries, town patterns, icons, diets, and dress 

designs – that persists for centuries or millennia, it tends also to be a linguistic frontier. 

This does not happen everywhere. In fact, such ethno-linguistic frontiers seem to occur 

rarely. But where a robust material-culture frontier does persist for hundreds, even 

thousands of years, language tends to be correlated with it. (Anthony 2007:17). 

 

A afirmação de Anthony vai ao encontro do que pensamos ser essencial, o trabalho dos 

conjuntos culturais devem ser feitos de maneira holística, levando em consideração não somente 

um elemento, mas um cojunto de elementos necessários para identificação de “identidades 

coletivas”. Assim, fases e tradições não podem ser definidas como elementos étnicos, mas se for 

possível “demonstrar” que existe um conjunto de produtos, ações, economia, modos de ocupação 

de um território, modos de enterramento, etc., que apareçam juntos de maneira repetida e 

coerente, talvez possa-se propor que um grupo lato sensu ou grupos muito próximos são 

responsáveis por esses vestígios materiais. Em alguns casos é possível também pensar na 

associação linguística, pois há continuidades até épocas recentes ou relatos escritos do passado. 

Esses conceitos não são novos, estão presentes no Histórico-Culturalismo que apesar de 

iminentemente classificatório, a partir das décadas de 1950/1960, procura trabalhar os dados 

arqueológicos em parceria mais próxima com a antropologia social (Dias 2007:61).
18

 

Uma das maiores críticas feitas ao Histórico-Culturalismo do final do século XIX e início 

do Século XX – muitos pesquisadores alegam que o Histórico-Culturalismo ainda não acabou, só 

sofreu algumas alterações conceituais (Dias 2007) – foi a tendência a associar rapidamente 

cultura material arqueológica com povos e línguas, explicando mudanças no registro 

arqueológico por processos de migrações e dominação (Trigger 2004). O questionamento desse 

tipo de correlação foi reforçado pelo uso que foi feito do conceito de cultura, apresentado como 

um elemento estático
19

 e, por vários relatos etnográficos que apontavam maior diversidade 

material do que esperado, apesar de grupos possuírem uma língua comum ou vice-versa (Trigger 
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 Considerar um grupo de elementos para tentar se definir um conjunto cultural é uma das principais premissas do 

Histórico-Culturalismo. De acordo com Dias (2007:61): “A primeira etapa seria o trabalho de campo, que objetiva 

“observar os produtos materializados do comportamento humano” (WILLEY; PHILLIPS, 1958, p. 4). Os dados 

obtidos seriam organizados e descritos em uma segunda etapa, chamada pelos autores de integração histórico-

cultural, que compreende a elaboração de tipologias, a formulação de unidades arqueológicas e a determinação 

das dimensões internas e externas destas unidades, definidas em sua relação espaço-temporal. O objetivo principal 

desta etapa de análise é descrever os acontecimentos de uma unidade cultural específica, em um tempo e espaço 

determinados. A última etapa do trabalho arqueológico corresponderia à interpretação processual, na qual as 

regularidades apontadas receberiam uma explicação a partir da teoria antropológica (1958, p. 31).” 
19

 Esse tipo de conceito estático da cultura foi usado no começo do século XX, por arqueólogos como Kossina 

(Trigger 2004), que buscavam mostrar uma continuidade identitária através dos séculos das populações arianas. 
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2004). Apesar das propostas racistas feitas no século XIX e durante a Segunda Guerra Mundial, 

desde os filósofos gregos e posteriormente de maneira mais controlada nos séculos XIX e XX, 

percebe-se também que certas regularidades existem dentro de uma sociedade, perceptível tanto 

materialmente quanto linguisticamente ou mesmo simbolicamente. Mas, como propõe Anthony 

(2007) essas áreas de fronteiras culturais não são a regra, elas existiriam principalmente em 

contextos onde as diferenças não se limitariam à língua. 

A partir dos anos 1950, Lévi-Strauss foi fortemente influenciado pelo potencial trazido 

pelos estudos das línguas para se entender cultura e a sociedade humana como um todo, 

especialmente pelos trabalhos estruturalista do linguista Roman Jakobson. Lévi-Strauss, dentro 

do campo da antropologia, começa um importante processo de reflexão (Lévi-Strauss 2008) 

sobre a necessidade da antropologia se aproximar da linguística, no plano conceitual e, 

sobretudo, metodológico e de se procurar “estruturas” ou regras de comportamento: 

 

[...] Na verdade, o problema das relações entre linguagem e cultura é um dos mais 

complicados que existem. A linguagem pode ser tratada como produto de uma cultura: 

uma língua usada por uma sociedade reflete a cultura geral da população. Porém, num 

outro sentido, a linguagem é uma parte da cultura, constitui um de seus elementos, entre 

outros [...] A depender do ponto de vista adotado, as questões que se levantam não são as 

mesmas. Além disso, é possível tratar a linguagem como condição da cultura, e por duas 

razões. Uma diacrônica, já que é principalmente por intermédio da linguagem que o 

indivíduo adquire a cultura de seu grupo; a criança é instruída e educada pela palavra, é 

repreendida e elogiada com palavras. De um ponto de vista mais teórico, a linguagem se 

apresenta igualmente como condição da cultura, na medida em que esta possui uma 

arquitetura similar à da linguagem. (Lévi-Strauss 2008:104-105). 

 

 Na arqueologia ou na linguística usualmente não nos é possível identificar a estrutura das 

línguas pretéritas e compará-las diretamente às estruturas sociais vigentes na época em que 

foram faladas (as reconstituições de línguas são sempre hipotéticas, mesmo em casos onde há 

escrita). Entretanto, as constatações feitas por antropólogos e linguistas de que cultura e língua 

não podem ser totalmente dissociadas nos é extremamente importante. Apesar de todas as 

nuances, a existência de elementos da cultura material que estejam ligados a um modo de ver o 

mundo que está por sua vez relacionado a populações que falam uma língua ou línguas próximas, 

nos indica que em alguns casos existe um “denominador comum” cultural. 

 Contudo, voltamos a enfatizar que a associação direta entre cultura material arqueológica 

e etnias específicas não é possível, pois fases arqueológicas não são pessoas. Encontramos-nos, 
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portanto, numa situação delicada, ao mesmo tempo em que às vezes se apreende a materialização 

no registro etnográfico, e arqueológico, de elementos que podem ser associados a falantes de 

grandes troncos linguísticos – e não só línguas ou dialetos –, temos que ter cuidado para não cair 

na falácia de “transformar” fases e culturas arqueológicas em etnias ou povos
20

. 

A associação entre material arqueológico e grupos conhecidos etnograficamente não é 

uma inovação da arqueologia Amazônica. Em outras regiões essas associações são feitas em 

função dos contextos e das continuidades identificadas. Por exemplo, os Pawnee, falantes de 

línguas Caddoan, estão presentes nas planícies Norte Americana, no atual estado de Nebraska, 

desde o contato com os Europeus. Nessa região foi possível identificar sítios, padrões de 

ocupação, manejo de recursos e modos de enterramento, até aproximadamente 800 d.C., que lhes 

foram relacionados (O’Shea 1984:71-72). Muito significativo foi a constatação feita por O’Shea 

de que os dados arqueológicos completaram as informações disponíveis pela etnografia para os 

contextos funerários Pawnee, mostrando uma variedade mais significativa do que era esperado.. 

Ao comparar os dados sobre práticas funerárias de diferentes cemitérios dos Pawnee, com os 

cemitérios dos Arikara (também falantes de línguas Caddoan) e um cemitério dos Omaha 

(falantes de Dhegihan Sioux), O’Shea (1984) percebeu que havia mais similaridades entre 

falantes de línguas Caddoan – ele fala de similaridades para as diferentes línguas Caddoan e não 

etnias –, a forma como os corpos foram colocados nas covas foi o principal elemento de 

similaridade, seguido pelo momento de uso dos cemitérios (O’Shea 1984:289-291). Para O’Shea 

(1984:300-301) etnicidade não pode ser sempre distinguida através dos contextos funerários, 

contudo distinções sociais como hierarquias verticais e horizontais seriam, para o autor, 

claramente visíveis. 

Existem outros exemplos no mundo com resultados importantes sobre a integração dos 

dados arqueológicos, linguísticos e antropológicos (Heckenberger 2002:99). Um dos mais 
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 Dias (2007) apresenta uma discussão muito interessante sobre como grande parte dos pesquisadores brasileiros, 

influenciados pelo PRONAPA, usou os conceitos de fases e/ou tradições de maneira equivocada, levando a uma 

fragmentação do registro e uma multiplicação de fases/povos que não necessariamente correspondiam à realidade. A 

autora parte das definições originais de Willey e Phillip que foram muitas vezes readequadas de acordo com a 

necessidade do pesquisador, mas que levaram a confusões importantes pelo não esclarecimento das alterações. O 

termo “fase” foi definido por Willey e Phillips (1958:22) como “an archaeologial unit possessing traits sufficiently 

characteristic to distinguish it from all other units similarly conceived, wheter of the same or other cultures or 

civilizations, spatially limited to the order of magnitude of a locality or region and chronologically limited to a 

relatively brief interval of time.” Enquanto que “tradição” foi descrita como “[…] a (primarily) temporal continuity 

represented by persistent configurations in single technologies or other systems of related forms.” (Willey e Phillips 

1958:37). 
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emblemáticos é o caso do “complexo Lapita”, encontrado na Polinésia e na Melanésia, datado a 

partir de aproximadamente 3000 anos atrás. Esse caso é muito interessante para nos ajudar a 

pensar numa possível associação entre cultura material e troncos linguísticos/línguas. Como 

proposto por Patrick Kirch (1996:63) existe uma correlação muito forte entre a cultura material 

encontrada nos sítios arqueológicos e os dados linguísticos fornecidos pelo estudo das línguas 

das ilhas atuais. É possível perceber que o momento estimado para a separação de várias línguas 

do tronco linguístico austranesiano corresponde ao surgimento de cerâmicas do complexo Lapita 

nas diferentes ilhas dessas regiões, surgimento esse que é relativamente bem datado e conhecido 

pela arqueologia (Kirch 1996). Nesse caso não há muitas dúvidas sobre a coerência da correlação 

entre a cultura material e o conjunto populacional homogêneo que a produziu (a cultura material 

é entendida aqui como produção cerâmica, modo de ocupação do território, domesticação de 

plantas, modo de navegação, etc.). O fato de a dispersão ter se dado através de migrações de ilha 

em ilha, facilitou algumas observações. 

Outro caso, onde a parceria entre linguística e arqueologia vem trazendo frutos muito 

interessantes, é o caso africano. Línguas pertencentes ao grande tronco linguístico Bantu são 

predominantes na África Sub-sahariana há vários séculos. Holden (2002:798) afirma que: “It has 

long been thought that Bantu languages were introduced to east and southern Africa by the 

spread of farmers (Huffman 1982; Phillipson 1993) and this has also been argued for West 

Bantu languages in the Central.” Ou seja, tanto a cultura material quanto a forma de manejo de 

animais e o tipo de economia baseada na agricultura são associados à expansão Bantu, nos 

últimos 3000 anos (Holden 2002; Cavalli-Sforza 2003).  

 

3.2.II. A Amazônia 

 Acreditamos, assim como Neves (2012) e Almeida (2013), que uma “fronteira 

persistente”, parecida com a proposta por Anthony (2007) para o tronco linguístico indo-

europeu, existiu na Amazônia em alguns lugares, enquanto que em outros teríamos um processo 

muito próximo do multiculturalismo e multilinguismo observados nos altos rios Negro e Xingu 

(Neves 1998; Heckenberger 2005) e possivelmente na ilha de Marajó (Barreto 2008). Uma 

fronteira persistente possivelmente existiu entre as populações produtoras de cerâmicas da fase 

Guarita (Tradição Polícroma) e das fases pertencentes à Tradição Borda Incisa na Amazônia 
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Central. De acordo com Moraes e Neves (2012), além de existirem diferenças marcantes na 

cultura material dessas fases, há também sinais de conflito e modos de ocupação do território 

bastante diferentes. Além disso, ao verificar os vestígios atribuídos às fases da Tradição Borda 

Incisa, percebe-se também que há contextos similares distribuídos sobre um grande território, 

diferentes da Tradição Polícroma (Moraes 2013). Por isso, propõe-se que falantes de um tronco 

linguístico – como propõe Heckenberger (2005) – ou populações muito 

próximas/conectadas/relacionadas sejam responsáveis pela produção não só da cerâmica, mas de 

um certo modo de vida relacionado à Tradição Borda Incisa. 

A relação entre cultura material e língua é tão forte, em alguns casos, que isso seria 

visível nos estilos e modos de fazer os artefatos, pois estariam relacionados a modos de pensar o 

mundo (Almeida 2013:21). Como Almeida (2008), Garcia (2012) ao trabalhar com os dados 

produzidos por José Brochado (1984) sobre as cerâmicas Tupi-Guarani, – que a partir de 

populações conhecidas e descritas identifica algumas “regras” básicas da decoração cerâmica, 

como a presença da bicromia e do corrugado (Garcia 2012) – afirma que as pinturas são 

predominantes em vasos de beber para os Guarani e em vasos de comer para os Tupinambás. 

Com isso em mente, Garcia (2012) observa seus dados da região do rio Xingu e identifica 

elementos que corroborariam essa hipótese a partir dos conjuntos artefatuais arqueológicos, 

chegando à conclusão de que parte do material por ela analisado seria oriundo de populações 

falantes de línguas Tupi, pois teriam em comum a mesma maneira de “ver e reproduzir o 

mundo”.  

Em poucos casos é possível atestar a continuidade entre as populações arqueológicas e as 

populações etnográficas, como no caso do alto rio Xingu (Heckenberger 2001, 2005) e dos 

Palikur, vivendo entre o Amapá e a Guiana Francesa (Green et al. 2003; Rostain 1994). Como 

mencionado anteriormente cada vez mais pesquisadores vêm trabalhando com a hipótese de 

associação da Série Barrancóide/Tradição Borda Incisa com falantes de línguas Arawak, o 

“ethos” parece ser muito forte/estável (Heckenberger 2005). Corroborando com a ideia de 

fronteiras persistentes de Anthony (2007). A associação de cultura material a falantes de línguas 

Tupi, também tem se fortalecido, contudo, isso tem se dado de maneira mais pontual, pois a 

variabilidade artefatual é grande e as datas complicadas a serem manejadas (Garcia 2012; 

Brochado 1984; Almeida 2008, 2013; Moraes 2013; Neves 2012; Noelli 2008; Lathrap 1970a; 
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Brochado e Lathrap 1982) – como vimos no capítulo anterior, a hipótese de Almeida (2013) para 

as cerâmicas polícromas do Baixo Amazonas resolveriam grande parte dessas dúvidas. 

No mundo, como na Amazônia, a cerâmica tem tido um papel preponderante nas análises 

arqueológicas em função de sua durabilidade, visibilidade e maleabilidade:  

 

In practice, pottery types are often used as the key identifiers of archaeological 

cultures, as they are easy to find and recognize even in small excavations, 

whereas the recognition of distinct house types, for example, requires much 

larger exposures. But archaeological cultures should never be defined on the 

bases of pottery alone. What makes an archaeological culture interesting, and 

meaningful, is the co-occurrence of many similar customs, crafts, and dwelling 

styles across a region, including, in addition to ceramics, grave types, house 

types, settlement types (the arrangement of houses in the typical settlement), tool 

types, and ritual symbols (figurines, shrines, and deities.)... Archaeological 

cultures (like forests) are particularly recognizable and definable at their 

borders, whereas regional variation in the back country, away from the borders, 

might often present a more confusing picture. (Anthony 2007:131). 

 

A plasticidade do barro permite que muito possa ser expresso através dele (escolha de 

formas mais apropriadas para diferentes funções, decoração, etc.). Apesar de não se poder usar 

os vestígios cerâmicos para identificar diretamente etnias, é possível perceber que existem 

padrões em termos de manufatura e decoração que são reconhecidos através da Amazônia, como 

é o caso das Tradições (Meggers e Evans 1961). Como afirma Toney (2012:265-266): “[...] 

attempts to tie together the entirety of the Amazon through ceramic styles is not entirely 

unfounded or impossible especially considering the other evidence of successive waves of 

migrations throughout the prehistory of Amazonia (Petersen et al. 2001a, 2004).”  

Foram, em parte, a decoração e a manufatura desse tipo de material que levaram Erland 

Nordenskiold (1930) e Donald Lathrap (1970a) a propor algumas associações entre cultura 

material e grandes troncos linguísticos desde o começo do século XX na região Amazônica. Com 

o passar dos anos outros elementos permitiram uma melhor avaliação das possíveis similaridades 

entre populações pré-contato e as descrições pós-contato, mas todos utilizaram, em um dado 

momento, o material cerâmico como referência (Heckenberger 2001; Moraes e Neves 2012). 

Por isso também, Neves argumenta pela familiaridade do registro arqueológico – 

especificamente da fase Guarita – com os relatos da época do contato sobre as ocupações Tupi 
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bem conhecidas no litoral brasileiro. Neves (2010a:574) aponta não só para as similaridades nos 

princípios estruturantes da decoração das cerâmicas, mas também para as evidências linguísticas 

atestadas nos relatos dos primeiros europeus a descerem o rio Amazonas. Além da semelhança 

com o processo de expansão dos Tupi na costa e das populações produtoras das cerâmicas da 

fase Guarita no Oeste Amazônico, caracterizado por uma expansão rápida em grandes extensões, 

que formaram depósitos arqueológicos com pouca profundidade. Por fim o autor aponta também 

o papel preponderante da guerra, presente tanto no registro arqueológico quanto nos relatos e 

etnografias realizadas na Amazônia e no litoral (Neves 2012). Como menciona Moraes (2006, 

2013) há casos de “hibridismo” presentes nos diferentes contextos arqueológicos, mostrando 

também momentos de interação que levaram a produções diferenciadas, indo além de uma 

simples cópia e evidenciando contatos prolongados.  

Não podemos deixar de falar que essas questões não estão totalmente resolvidas, 

Hornborg e Hill (2011:5-8) propõem que não é correto pensar que é simples criar “tipos” para 

cultura/povos. Por exemplo, as línguas Arawak, faladas em grande parte do continente 

americano não implicam – não somente – que populações inteiras teriam migrado e aniquilado as 

populações anteriores, existindo exemplos de multilinguismo e de regiões multiétnicas na 

Amazônia, por isso o conceito de “fronteiras persistentes” não poderia ser utilizado em todos os 

contextos. As culturas indígenas que viveram nos períodos anteriores ao contato com os 

europeus não se desenvolveram em isolamento. No alto rio Negro, por exemplo, existe um 

processo de relacionamento intercultural entre Tukano e Arawak que levaram a indagações sobre 

“quem estaria influenciando quem”, se seriam as populações Tukano oriundas do oeste que 

teriam “tukanizado” os Arawak ou vice-versa, esse processo claramente não está relacionado ao 

contato com o europeu (Wright 1992). Portanto, mesmo em áreas bem documentadas temos que 

reconhecer que existem dificuldades concretas entre o relacionamento de marcadores culturais e 

etnias. O que pode complicar de maneira considerável a correlação direta entre os contextos 

funerários encontrados e populações atuais:  

 

Rather than viewing archaeological cultures as representing biologically distinct 

populations engaged in demic migration prompted by environmental factors, the 

latter would approach them as products of continuous and fluid processes of 

identity construction, spurred by the specific cultural logic of regional shifts in 

dominance and cosmological orientation. (Hornborg e Hill 2011:8). 
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In late Amazonian prehistory, ethnohistorical evidence indicates that a system of 

regional markets was well-developed and included exchange of ordinary goods 

and food items over considerable distances (Lathrap 1973; Porro 1994; 

Whitehead 1994). Movements of peoples and goods are also thought to have 

allowed for the flow of esoteric knowledge (Colson 1985; Helms 1979), leading to 

the sharing of cultural beliefs and values that are visible in the material items. 

Problems of preservation in the tropical forest, however, bias the archaeological 

indicators of exchange networks towards more durable items represented by stone 

axes, nephrite pendants, and other lithic adornments, frequently found in areas 

that lack both the raw materials and remains of their production. These items are 

found associated with individual burials, thus marking social differentiation, 

differential access to exchange networks, alliances between elites and, ultimately, 

sociopolitical power. (Schaan 2004:37). 

 

Essas constatações exigem prudência nas comparações entre os contextos funerários 

encontrados e as populações recentes, por mais parecidos que os mesmos possam ser. Como 

afirma Neves (2011) existe uma grande flexibilidade encontrada nas populações etnográficas, 

que compartilham língua, produção e alimentos, diferentes do caráter “estático” do material 

arqueológico. Entretanto, ele afirma que a dualidade faz parte do trabalho do arqueólogo, e o 

mesmo deve encontrar meios de relacionar o passado e o presente para que se possa contar uma 

história de ocupação regional (Neves 2011). De acordo com Neves (2010a): 

 

[... a] Etnologia indígena das terras baixas reconhece algumas propriedades 

aparentemente inerentes a grupos linguísticos ou áreas geográficas específicas. 

Assim, é comum a referência a “canibalismo Tupi”, “acefalia política das 

sociedades das Guianas”, “territorialismo Arawak” etc. Do mesmo modo, é 

inegável a forte correlação existente [...] entre elementos materiais [e] algumas 

sociedades indígenas, tais como o shabono Yanomami, as aldeias circulares Gê, 

a maloca Tukano, a cerâmica Shipibo, dentre inúmeros exemplos. Dessa 

discussão depreende-se que, embora grande, a diversidade cultural dos povos 

indígenas nas terras baixas da América do Sul não é infinita e, o que é mais 

interessante para a Arqueologia, que tal diversidade cultural pode ser 

positivamente correlacionada a padrões no registro arqueológico e não apenas 

na cultura material. (Neves 2010a:56). 

 

No caso funerário, ou qualquer outro de caráter simbólico, pode-se dizer que o que vemos 

na arqueologia são práticas compartilhadas e não significados compartilhados (Nilsson Stutz 

2010b:34), somente em alguns casos, onde há uma descrição ou continuidade entre as 
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populações pré-escrita e pós é que podemos tentar significar, mas mesmo assim correndo o risco 

de errar.  

Apesar das diversas mudanças que ocorreram com o contato entre diferentes grupos 

indígenas ou desses com as sociedades europeias e neo-brasileiras, a visão de mundo e como ela 

é traduzida no momento da morte muda lentamente. Mudanças dentro de uma etnia não podem 

ser vistas simplesmente como processos de aculturação, os grupos indígenas – ou qualquer outro 

grupo humano – não são passivos em sua própria história (Burke 1992). Assim, ao procurar um 

padrão no mundo funerário não seremos dogmáticos ou radicais. Aceitando que todos os 

indivíduos e sociedades mudam e alteram suas culturas, sem, no entanto se perder ou se extinguir 

– desde o século XIX os naturalistas que passaram pelo Brasil anunciavam o fim das populações 

indígenas, felizmente muitas se mantêm fortes e dão sinais de crescimento demográfico (relatos 

de Von Martius 1982; Nimuendajú 1987; Instituto Socioambiental 2014; Ribeiro 2002). 

 

3.2.III. Status e complexidade social através dos sepultamentos 

A possibilidade de perceber diferenças sociais através de contextos arqueológicos é ponto 

de debate e discórdia a décadas, entre arqueólogos ou entre arqueólogos e outros cientistas 

sociais, que consideram o registro arqueológico muito pobre para viabilizar esse tipo de 

questionamento. Como abordado no capítulo anterior na América do Sul a questão da 

“complexidade” social e sua visibilidade atingiu proporções estratosféricas.  

Desde o início desse capítulo começamos a pincelar alguns elementos sobre a posição 

social de um indivíduo dentro de sua sociedade, pensando que isso faz parte de sua identidade 

individual e coletiva. Como vimos anteriormente muitos pesquisadores trabalham com o objetivo 

de identificar estruturas sociais em contextos funerários. Binford (1971) renova esse interesse na 

arqueologia funerária propondo, dentre outras coisas, que o indivíduo morto e prestes a ser 

sepultado mantém sua identidade e, que seu status enquanto vivo pode ser reconhecido na morte. 

O papel social que o indivíduo representava em vida, o número de relacionamentos que o mesmo 

tinha dentro de sua sociedade ficaria “visível” através dos contextos funerários, pelo 

envolvimento de pessoas que “deviam” ao morto (Binford 1971; Tainter 1978; O’Shea 1984).  

Em função do peso desse tema e como ele foi tratado dentro dos contextos funerários não 

poderíamos simplesmente ignora-lo. Contudo nessa tese não falaremos de presença ou ausência 
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de “complexidade sociocultural” para as sociedades pretéritas amazônicas estudadas, 

principalmente porque a maior parte das tipologias criadas para classificação das sociedades se 

mostraram inadequadas, em função do seu caráter evolucionista (Tainter 1978:115; ver crítica 

feita no capítulo anterior). Além disso, o termo “cacicado”, sugerido para algumas populações 

Amazônicas (Roosevelt 1993; Machado 2005) também não aparecerá, pois esse está 

normalmente associado à noção de “sociedades complexas” e que, como mencionado por alguns 

pesquisadores (Schaan 2004; Drennan 1995), deveria simplesmente servir como instrumento 

para mostrar uma marcada diferença social interna, diferenciando algumas sociedades de 

populações igualitárias e autônomas. As próprias definições de hierarquia e igualitarismo 

também não são homogêneas entre os pesquisadores, assim ao analisarmos um contexto 

arqueológico pensaremos nos termos “semelhança” e “diferença”, que não podem, em nenhum 

momento, ser traduzidos como “igualdade” e “hierarquia”, mas que nos ajudam a classificar e 

analisar os dados. Para justificar nossa escolha apresentaremos aqui um pouco sobre essa 

dificuldade de leitura e as múltiplas interpretações que foram tiradas. Um dos principais estudos 

que norteou nosso debate foi o texto de Carr (1995). Carr (1995) apresenta um estudo 

comparativo entre diferentes sociedades ao redor do mundo (partindo de estudos previamente 

realizados por Binford, Murdock, Hertz e por diversas compilações etnográficas), o objetivo 

sendo o de compreender algumas “normas” ou “padrões” sobre as práticas funerárias, seus 

significados, o relacionamento com a organização social, o relacionamento com sistemas 

filosóficos-religiosos, etc. 

Para os processualistas o estudo do “mundo dos mortos” nos permitiria propor a 

presença, ou não, de indivíduos que tivessem um reconhecimento diferenciado dentro de sua 

própria sociedade, que tivessem tido em vida um papel ou uma função específica, que por sua 

vez seria traduzido como “status”. Em Binford (1973) encontramos hipóteses, a partir de Fried 

(1960 apud Binford 1973), de como determinar se as sociedades eram “igualitárias” ou 

“hierarquizadas”. Assim, ele define que o termo igualitária implicaria que qualquer um dentro 

de uma sociedade poderia alcançar um status superior, dentro dos limites das classes de sexo e 

idade, enquanto que, as posições de maior status em uma sociedade hierarquizada seriam 

fechadas a um grupo (com um ancestral comum). Na arqueologia essa diferença consistiria na 

presença de símbolos de prestígio, no primeiro caso quase todos teriam acesso a esses símbolos 
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(nas sepulturas ou casas), enquanto que em uma sociedade hierarquizada os símbolos de status 

teriam uma forma mais esotérica, a distribuição dos símbolos também seria mais complexa 

relacionada à própria estrutura social. Binford também afirma que como o status em sociedades 

igualitárias está ligado à pessoa e não ao seu grupo, seria normal que os símbolos de status 

fossem enterrados com a pessoa ou destruídos (Binford 1973:99). Entretanto, a hierarquia dentro 

de uma sociedade ficaria perceptível através de tratamentos diferenciados na hora do enterro, 

acesso diferencial aos bens e serviços evidenciados pela disposição formal e espacial das 

habitações, locais de armazenamento, etc. O papel do enterramento de crianças também poderia 

auxiliar a desvendar o tipo de sociedade, pois em uma sociedade onde o status tem que ser 

adquirido, crianças não teriam “status” ao nascer, tendo, portanto sepultamentos simples, 

enquanto que em sociedades hierarquizadas, onde o status vem do “berço”, os infantes teriam 

desde o nascimento direito a rituais mais elaborados, similares aos dos adultos.  

Considerando as afirmações de Binford (1973) e de outros pesquisadores (Childe 1929; 

Brown 1971; Tainter 1978; O’Shea 1984; Duday 2005) seria possível distinguir a organização 

interna de uma sociedade através dos materiais encontrados em suas sepulturas. Porém percebe-

se que a validade dessa identificação de status está relacionada à quantidade de sepulturas, 

artefatos ou gestos representando símbolos de diferenciação social, o que será um fator limitante 

em muitos estudos. Além disso, a presença de objetos exóticos teria que ser explicada, sua 

simples presença não indicaria um status elevado (O’Shea 1984:253), ao mesmo tempo, tem-se 

que admitir que dificilmente a arqueologia conseguirá perceber todo o conjunto de níveis 

hierárquicos dentro de uma sociedade (O’Shea 1984:254). 

Como vimos os pós-processualistas criticaram fortemente o raciocínio determinista do 

relacionamento entre mundo dos vivos e mundo dos mortos, contudo poucos apresentaram dados 

estruturados para questionar essas afirmações. O trabalho de Carr (1995) traz consigo alguns 

resultados muito interessantes, vamos apresentá-los de maneira sintética, mas como o próprio 

autor chama atenção ao longo de todo o seu estudo, tanto ponderações dos processualistas quanto 

dos pós-processualistas aparecem como fatores determinantes para a análise dos contextos 

funerários: 

1. Práticas funerárias e vestígios materiais, como forma e comportamento simbólico, estão 

relacionados de maneira semideterminante e não arbitrária. 
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2. Fatores filosóficos e religiosos determinam a variação intrassocial nas práticas tanto ou 

mais que fatores relacionados à organização social. 

3. Cada uma das principais dimensões da identidade social que arqueólogos tentam 

reconstruir (idade, sexo, posição social vertical e horizontal, identidade pessoal, 

classificação social da morte do indivíduo) eram normalmente refletidas nas práticas 

funerárias. 

4. Os fatores filosóficos-religiosos que se sobressaíram na determinação das práticas 

funerárias foram: crenças sobre a alma, vida após a morte, viagem da alma até a vida 

após a morte, ordem universal e seus símbolos, a causa da doença e morte, 

responsabilidades com a alma do morto e eventuais castigos que ela possa causar. 

5. Algumas variáveis que aparecem mais insistentemente para reconstruir a organização 

social foram: a organização interna dos cemitérios, a quantidade de energia gasta com o 

sepultamento, o número de tipos de sepultamento socialmente reconhecidos, o número de 

pessoas por cova e a quantidade de material de acompanhamento. As variáveis mais 

interessantes para reconstrução do sistema de crenças são: a orientação do corpo, a 

posição do corpo e a disposição espacial do material de acompanhamento. 

6. O equilíbrio entre fatores sociais, filosóficos-religiosos, circunstanciais e físicos que 

influenciavam nas práticas funerárias variavam sistematicamente e de maneira 

compreensiva com a complexidade sociopolítica e a evolução cultural das sociedades. 

7. O equilíbrio entre as dimensões, que constituem a identidade social, é refletido nas 

práticas funerárias de acordo com a complexidade sociopolítica das sociedades. A 

identidade pessoal “diminuía” quando a complexidade aumenta. 

8. Suporte foi encontrado para a premissa de Hertz, que afirmava que os enlutados 

acreditam que o estado do corpo é um protótipo do estado da alma, que pode ser 

manipulada pela maneira como o corpo é tratado. Além disso, a constatação de Hertz que 

a manipulação do corpo tem um bom potencial para reconstruir visões do mundo também 

foi reforçada. 

9. A posição vertical do morto estava refletida mais frequentemente na quantidade de 

energia gasta com o sepultamento. O local e o tipo de acompanhamento também podem 

mostrar isso, mas não a quantidade de material de acompanhamento. 

10. O local da cova e a forma de estruturar o cemitério mais frequentemente demarcavam a 

posição social horizontal (como linhagem). Outro fator que alterava o local da cova é a 

idade, pois adultos normalmente eram enterrados em lugares públicos enquanto crianças 

eram enterradas longe ou dentro da área residencial. 

11. O local de um cemitério regional era comumente determinado pela cosmologia e crenças 

na vida após a morte e outras crenças filosófico-religiosas. 

12. A posição horizontal é menos visível arqueologicamente do que a posição vertical. 

 

Os resultados encontrados por Carr (1995) são importantes para a nossa discussão, pois 

mostram um equilíbrio muito próximo entre fatores sociais e filosóficos-religiosos que 

influenciam os contextos funerários. Outro elemento muito interessante que Carr (1995) trás para 

a discussão sobre a identificação de status é que a maior parte dos arqueólogos utilizam a 

presença e quantidade de acompanhamentos para determina-la, mas que esta não seria uma 
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variável interessante para esse tipo de estudo. Os dados comparativos do próprio Carr (1995:180) 

corroboram com a “não significância” da presença de material de acompanhamento, contudo 

quando há material presente, o tipo é significativo. Da mesma maneira o estudo de Tainter 

(1978) que ao comparar 103 sociedades verifica que os elementos mais significativos para 

identificar status foram: “(1) the complexity of body treatment, (2) construction and placement of 

the interment facility, (3) the extent and duration of mortuary ritual, (4) material contributions to 

the ritual, and (5) human sacrifice” (Tainter 1978; Carr 1995:179). No estudo de Tainter (1978) 

a presença de acompanhamento só diferenciava status em menos de 5% das sociedades 

estudadas. Isso é muito importante para pensarmos que a teorização sobre a “complexidade 

cultural” a partir de elementos como acompanhamentos funerários não são adequadas, e que 

outros elementos têm que ser procurados. Além disso, ao contrário de Binford (1971), Carr 

propõe que a localização de um enterramento não é tão significativa, ressaltando que a principal 

variável encontrada que pudesse indicar “status/prestígio” é o tempo gasto com os funerais e 

preparação do local de enterramento (elemento também encontrado em Tainter 1978).  

A posição de um indivíduo dentro de sua sociedade fica mais clara quando o mesmo 

morre: “O status de uma pessoa é proclamado do modo mais conspícuo à sua morte, quando sua 

personalidade social tem de ser cancelada por rito ou cerimônia” (M. Fortes 1969:55 (1949) apud 

Carneiro da Cunha 1975:2). Como percebemos pelo estudo de Carr (1995) isso não é 

arqueologicamente facilmente reconhecível. Agora quando pensamos em sociedades 

Amazônicas percebemos que a heterogeneidade no modo de aquisição de “status” é muito 

grande, por exemplo, nos Kuikuro no alto rio Xingu apesar de não existir uma estratificação 

econômica há uma diferenciação de status, adquirido “no berço”, ou seja, é hereditário (Sahlins 

1963 apud Schaan 2004:35), enquanto que nos grupos Tupinambá o status era adquirido através 

das realizações feitas durante a vida de um indivíduo (Heckenberger 1996, 1999; Fernandes 1989 

apud Schaan 2004), além disso, temos o caso dos xamãs e matadores que historicamente 

possuem um destino diferenciado, normalmente não acessível às mulheres (Ribeiro 2002:114). 

 

3.2.IV. Dos artefatos associados aos mortos 

A presença de material de acompanhamento dentro ou próximos a sepultamentos pode ter 

diferentes funções e significados que são extremamente difíceis de serem interpretados. Pois, ao 
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mesmo tempo em que os bens podem servir como elementos para distanciar os mortos dos vivos, 

eles podem ajudar os mortos na vida póstuma, podem auxiliar a manter um contato entre o 

mundo dos vivos e o mundo dos mortos – através de cultos aos ancestrais –, ou simplesmente 

representar o ofício que o indivíduo exercia em vida. Dentre alguns grupos Amazônicos os 

objetos podem até substituir o próprio morto, são eles que são alimentados e enterrados 

(Chaumeil 1997a, 1997b).  

Para as populações amazônicas atributos de transformação (utilizados durante iniciações 

ou experiências xamanísticas) podem estar presentes em sepulturas de indivíduos eminentes, que 

não terão necessidade dos objetos, mas “estes servem para mostrar aos outros a natureza dos 

poderes que lhe eram investidos e que podiam ser reativados a qualquer momento” (Chaumeil 

2005:174).  

 Desde os estudos sobre os contextos funerários na Grécia antiga ou nos “mounds” norte-

americanos no século XIX, percebeu-se que os objetos de acompanhamento variavam – em tipo, 

em quantidade e em qualidade – dentro de um mesmo cemitério. Como vimos a partir dessas 

observações os processualistas afirmaram que essa diferença estava ligada ao status e ao papel 

desenvolvido pelo indivíduo, ou indivíduos, em vida. Por exemplo:  

 

Os enfeites do defunto, tal qual para uma festa, bem como a riqueza de seus 

adornos, evidentemente dependem do número e poder de seus parentes e do 

prestígio pessoal, outrora desfrutado. No que se refere a enfeitar o morto, acho 

interessante e significativo, do ponto de vista da concepção do mundo Caiapó, o 

fato de tratar-se de enfeites de festa, usados na ocasião. Tudo aquilo que possuía 

no auge de sua vida terrena e então era sua alegria, acompanha o defunto na 

sepultura. (Lukesch 1976:204 apud Ribeiro 2002:43-44). 

 

 As urnas funerárias são marcadores excepcionais de muitos contextos funerários 

amazônicos, tanto pela sua melhor preservação quanto pela sua decoração, frequentemente muito 

sofisticada. De tal modo acreditamos que as urnas também devam ser vistas como objeto de 

acompanhamento, e não somente como local de deposição dos mortos. Em vários contextos 

arqueológicos da Amazônia é comum a presença desses vasos (fases Aristé, Mazagão, Caviana, 

Maracá, Marajoara, Guarita, Napo, Paredão, Caiambé, Manacapuru e várias outras, algumas 

ainda nem definidas), em parte dessas urnas encontramos uma decoração extremamente 

elaborada (pintura, incisão, apliques, etc) e frequentemente com motivos antropomorfos. 
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Representando, possivelmente, os próprios indivíduos que estão dentro delas (no caso das urnas 

das fases Maracá ou Caviana) ou algum ser/deus mitológico (no caso das urnas das fases Paredão 

e Marajoara) (Moraes 2006; Barreto 2008).  

É provável que as duas situações existam, pois em algumas urnas (da Tradição 

Polícroma) encontramos um grande repertório iconográfico que praticamente individualiza cada 

urna, os desenhos nos reenviando às pinturas corporais, muito comuns na Amazônia, que tem até 

hoje a função de marcos identitários ao mesmo tempo referenciam as pessoas – essas pinturas 

estão normalmente ligadas ao papel que cada um possui na sociedade
21

. Por exemplo, para os 

Jívaros as pinturas relatam as histórias da própria pessoa e de suas relações com os mortos 

(Taylor 2005). Vários pesquisadores já chamaram atenção para essa relação entre pintura 

corporal e decoração das urnas em contextos arqueológicos (Guapindaia 1999) ou das estatuetas 

antropomorfas comuns na região do Baixo Amazonas (Barreto 2014b). Quanto à utilização de 

uma representação de um ser/deus mitológico na decoração dos vasos está mais clara na fase 

Paredão e na fase Marajoara, onde os apliques ou os desenhos feitos sobre as urnas são 

extremamente homogêneos, nos quais é perceptível a intenção de manter uma semelhança 

(Barreto 2008; Schaan 2004; Moraes 2006; Rapp Py-Daniel 2009). No caso da fase Paredão 

existem apliques antropomorfos (decorações típicas de urnas funerárias) presentes em contextos 

sem urnas, como nos sepultamentos encontrados em montículos no sítio Hatahara, por isso 

pensamos que esses elementos possuem um “valor” atribuído ao objeto que representa um 

símbolo específico (Rapp Py-Daniel 2010). 

 

 

3.3 As diferentes “práticas” relacionadas às concepções sobre a morte na Amazônia 

 

 

Ao abordar o tema das concepções sobre a morte para grupos indígenas Amazônicos, 

estamos assumindo que existe continuidade, que essas populações têm origens anteriores ao 

contato com os Europeus não somente biológica, mas também culturalmente e que esses 

elementos culturais ainda permanecem fortes, mesmo se novas formas sociais também surgiram 
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 Rostain e de Saulieu (2013) apresentam imagens de crânios encontrados dentro de urnas da fase Napo (Tradição 

Polícroma) que possuem pinturas com motivos similares aos que são representados sobre o corpo dos vasos. 
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após o contato (Neves 2012). Contudo, há limites entre descrever contextos arqueológicos, 

etnohistóricos ou etnológicos e associá-los todos diretamente. Em nenhum dos sítios 

arqueológicos apresentados aqui poderemos propor que uma “etnia X” ocupava o local – o mais 

próximo que temos é o caso das cerâmicas da fase Aristé associadas aos Palikur (Rostain 1994; 

Green et al. 2003), mas mesmo assim não temos como saber se o grupo social chamado Palikur 

hoje corresponde exatamente ao que existia a 500 ou 1000 anos atrás (Green et al. 2003). Como 

afirma Ucko (1969:263-264), a etnologia nos “abre os horizontes” e sua aproximação com a 

arqueologia força o arqueólogo a voltar ao seu próprio material e analisá-lo sobre outros prismas, 

tendo como referência outros paradigmas além daqueles de sua própria sociedade.  

Mendonça de Souza (2010:431) chama atenção para o fato de que a arqueologia 

amazônica e o estudo de contextos funerários não poderem ignorar os dados etnográficos e 

etnohistóricos, que eles são o ponto de partida, permitindo a elaboração de modelos. Não só 

concordamos com Mendonça de Souza (2010), como acreditamos que esse estudo comparativo é 

um ponto de partida para reflexão: conhecer as práticas e gestos funerários mais comuns; 

observar se há conjuntos que podem ser definidos através dos principais troncos linguísticos; 

compreender elementos chaves das concepções do mundo para identificar possíveis padrões; 

pensar nos processos de tratamento antes, durante e após o sepultamento que podem afetar a 

visibilidade dos enterramentos. 

Começamos essa parte alertando para o fato de que ela será necessariamente lacunar, não 

seria possível realizar uma compilação de todos os aspectos simbólicos e gestuais ligados à 

morte de todas as etnias vivendo na Amazônia hoje e/ou no passado. Além disso, fora a 

impossibilidade de realização desse levantamento ultra detalhado, ele criaria uma dificuldade 

suplementar de comunicação com a arqueologia, que não consegue “ver” esse nível de 

detalhamento no registro arqueológico. Existe uma lacuna significativa na sistematização de 

dados diacrônicos oriundos de contextos funerários amazônicos, pois como mencionado 

anteriormente alguns levantamentos existem, mas não especificamente para a Amazônia 

(Mendonça de Souza 2010), ou nem sempre considerando os dados da arqueologia e a 

diversidade encontrada em sítios de períodos pré-contato com os europeus. Um elemento central 

para a nossa discussão é o fato da etnologia e da etnohistória nos ajudarem a estabelecer a 

importância sociocultural da morte junto às populações ameríndias. Em nenhum momento, para 
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a Amazônia, encontramos relatos de que um sepultamento/enterramento fosse simplesmente um 

ato para se livrar de um corpo apodrecendo (ver Ucko 1969 para exemplos desse tipo na África) 

– há casos de abandono dos corpos em função do local ou da causa da morte, mas esses não são 

os sepultamentos culturalmente aceitos, há também relatos de ossos de inimigos jogados fora 

após o consumo das partes moles, rituais ou muito tempo de exposição, mas devemos olhar para 

esses contextos como áreas de descarte e não como sepultamentos strictu sensu. Assim, sem 

fazer analogias diretas, mas considerando os dados encontrados, podemos pensar em modelos a 

partir das características comuns encontradas nas diferentes etnias que compõem os grandes 

troncos linguísticos. As diferentes práticas de cada etnia considerada para esse estudo serão 

apresentadas no anexo 01 em forma de tabela, como poderá ser observado não são todos os 

grupos amazônicos que estão presentes, somente aqueles para os quais conseguimos dados sobre 

contextos funerários.  

O que fica evidente a partir de um olhar rápido sobre alguns relatos e etnografias é a 

existência de alguns conceitos pan-amazônicos – como as explicações para a morte, 

normalmente ligadas à feitiçaria ou às ações dos espíritos e nunca, ou quase nunca, por razões 

naturais. Taylor (1996:202) fala de um aparente antagonismo na maior parte das populações 

indígenas que ao mesmo tempo em que consideram como causa da morte a feitiçaria, possuem 

mitos explicando seu surgimento e explicando a naturalidade desse processo. Além disso, como 

argumenta Taylor (1993): 

 

[…] Amazonian eschatology is one reason why the study of the systems of 

relations between the living and the dead offers such rich insights into the social 

working and ideology of 'live' societies. It could in fact be argued that lowland 

cultures are most amenable to analysis, in sociological terms, when approached 

from the point of view of the dead. This is not merely because mortuary practices 

obviously reveal a great deal about social structure and cosmology, but more 

fundamentally because an excentral view of Self (as individual or as society) is a 

characteristic trait of many of these 'dialectical societies',2 since they incorporate 

in a very systematic manner the perspective of the Other in the definition of their 

identities (see for example Crocker 1985). And while it is true that the constitutive 

alterity used in creating Selves can be assigned to entities distinct from the dead, 

such as moieties, enemies, ritual trade partners or animals, in many cases it is the 

deceased members of the society that are called upon to hold this structural 

position. (Taylor 1993:654). 
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A partir dos dados da etnologia e da arqueologia criaram-se pressupostos que estão sendo 

revistos com o avanço das pesquisas: 1- a de que as populações indígenas sul-americanas sempre 

romperiam com o “mundo dos mortos”, afirmação que vem sendo questionada por Chaumeil 

(1997a, 1997b) e Viveiros de Castro (1986) que veem tanto rupturas quanto “continuidades” no 

registro etnográfico e arqueológico; 2- a onipresença do canibalismo
22

 (Chaumeil 1997a:93) ou 

dos sepultamentos secundários, essas práticas tanto mexeram com o imaginário de populações 

não indígenas que foram o principal foco de vários estudos sobre práticas funerárias, 

desconsiderando por vezes a variedade de contextos funerários existentes na Amazônia e dentro 

dos grupos estudados. Além disso, como chama atenção Viveiros de Castro (1986) o canibalismo 

não precisa ser físico, no sentido de comer uma pessoa literalmente, ele pode ser simbólico e 

ritualizado, por exemplo, os Araweté são devorados pelos deuses Maï após morrerem; 3- o clima 

tropical não permitiria a preservação de elementos ósseos, caso eles não tivessem sido 

consumidos (Mendonça de Souza 2010); 4- o desaparecimento dos ossos após o consumo das 

partes moles. A homogeneidade pan-amazônica assumida por muitos esconde uma grande 

diversidade no tratamento dos mortos, isso dentro de uma mesma área e/ou sítio arqueológico. 

Conforme mencionado anteriormente a arqueologia funerária vem tentando dialogar com 

a etnologia desde o início do século XX, contudo esse diálogo nem sempre foi feliz, pois muitas 

vezes as questões demandadas, eram muitos amplas: voltadas para o comportamento humano 

como um todo e para generalizações que não podiam ser feitas. Para tentar evitar esse problema 

nosso trabalho toma como exemplo vários estudos recentes utilizando a etnohistória, a linguística 

e a arqueologia que, ao trabalharem com contextos específicos, estão conseguindo abordar temas 

mais delicados como a “identidade” em sociedades pré-coloniais na Amazônia (o livro de 

Hornborg e Hill 2011, com diversas contribuições de diferentes pesquisadores é um bom 

exemplo disso).  

Ao se trabalhar com as práticas funerárias e não principalmente com os remanescentes 

biológicos para entender as populações do passado, estamos nos voltando para a diversidade 

sociocultural descrita para as sociedades indígenas, que “fogem” aos modelos ocidentais 

tradicionais, tanto na questão da morte como na questão de “gerar a vida”. Ou seja, se olharmos 

para os diversos relatos de etnólogos desde o início do século XX percebemos que existe, em 

                                                           
22

 A presença do canibalismo foi usada pelos europeus para justificar invasões de terras indígenas, sendo, portanto 

amplamente exagerado em muitos relatos (Fernando Carneiro 1946; Métraux 1963; Conklin 2001). 
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vários grupos indígenas, o que poderíamos chamar de certa “liberdade sexual”, assim, os filhos 

gerados dentro dessas comunidades, não seriam necessariamente filhos biológicos de seus pais 

de criação. Existem vários relatos que demonstram que estudos de filiação clássicos não 

funcionariam nas terras baixas sul americanas, por exemplo, os Kadiweu (de língua Guaicuru, 

descendentes dos Mbaiá-Guaicuru, povos do charco), descritos por Lévi-Strauss em Tristes 

Trópicos, preferiam sequestrar e adotar crianças de outros grupos do que de fato “terem” seus 

próprios filhos, somente os filhos das elites seriam “festejados” (2012:170):  

 

Nossos índios eram monogâmicos: mas às vezes as adolescentes preferiam seguir 

os guerreiros em suas aventuras; serviam-lhes de escudeiros, de pajens e de 

amantes. Quanto às senhoras nobres, mantinham chichisbéus que, muitas vezes, 

eram também seus amantes, sem que os maridos se dignassem manifestar ciúmes, 

o que os deixaria desmoralizados. Essa sociedade mostrava-se extremamente 

desfavorável aos sentimentos que consideramos naturais; assim, sentia profunda 

repulsa pela procriação. O aborto e o infanticídio eram praticados de forma quase 

normal, a tal ponto que a perpetuação do grupo dava-se por adoção, bem mais do 

que por geração, sendo um dos principais objetivos das expedições guerreiras 

angariar crianças. Assim, calcula-se que no início do século XIX, apenas 10% dos 

membros de um grupo guaicuru a ele estavam ligados pelo sangue. 

Quando chegavam a nascer, as crianças não eram criadas pelos pais, mas 

entregues a outra família, e esses só as visitavam em raras ocasiões; ficavam nessa 

família, ritualmente cobertas de tinta preta da cabeça aos pés – e designadas por 

um termo que os indígenas aplicaram aos negros, quando os conheceram – até os 

catorze anos, quando eram iniciadas e lavadas, e uma das duas coroas 

concêntricas de cabelos que até então formavam seu penteado era raspada. 

Contudo, o nascimento das crianças de alta estirpe era ocasião para festas que se 

repetiam em cada etapa de seu crescimento: o desmame, os primeiros passos, a 

participação nos jogos etc. Os arautos proclamavam os títulos da família e 

profetizavam para o recém-nascido um futuro glorioso; designava-se outro bebê, 

nascido no mesmo momento, para tornar-se seu irmão de armas; organizavam-se 

bebedeiras, durante as quais o hidromel era servido em jarros feitos de chifres ou 

de crânios; as mulheres, tomando emprestado o equipamento dos guerreiros, 

enfrentavam-se em combates simulados. (Lévi-Strauss 2012:170). 

 

O caso dos Kadiwéu não é único, relatos parecidos, mas mais incompletos, existem para 

os Mura e Jívaro/Shuar por exemplo, de acordo com Métraux no momento da pacificação dos 

Mura um dos mais importantes chefes foi raptado quando criança (Métraux 1963:399). Nesses 

casos estudos de genética ou epigenética seriam limitados, podendo simplesmente nos dar 

filiações, que muitas vezes não são reconhecidas socialmente e que, portanto, não ficariam 
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marcadas na vida cotidiana ou na hora da morte. Ao mesmo tempo uma associação direta entre 

alguns indivíduos na hora do enterramento não nos fornece uma garantia, incontestável, de que 

os mesmos compõem ou não uma única família. Contudo, casos como os descritos para o sítio 

Hatahara (Rapp Py-Daniel 2009, 2010), onde há repetição de associações entre indivíduos 

adultos e crianças, nos fornece elementos para propor/teorizar sobre a possibilidade de 

enterramento de indivíduos muito próximos socialmente, com vínculos possivelmente familiares. 

 

Vale fazer aqui uma pequena digressão e chamar atenção para um fato, existem vários 

tipos de análises genéticas estudando descendência, elas podem ser, a grosso modo, divididas em 

duas grandes categorias: análises voltadas para o estudo da evolução humana e para a 

compreensão dos grandes processos de migração pelo mundo (nesse caso a genética trás 

respostas insubstituíveis para os contextos americanos); e análises voltadas para o estudo de 

descendência em pequena escala, como uma família (mais comumente empregado nos 

laboratórios hoje em dia). Quando falamos que as análises genéticas não nos auxiliariam na 

compreensão do que é socialmente aceito como família por diferentes grupos humanos significa 

que: sem conhecer as regras de “transmissão gênica” e a maneira de se viver dentro de uma 

sociedade, não é possível montar um quadro seguro do que eventualmente seria uma “família” 

no passado (há sempre exceções). 

Pensando no primeiro tipo de análise, é interessante notar que “Famílias linguísticas 

compartilhadas geralmente apontam para uma formação genética e étnica comum” (Cavalli-

Sforza 2003:191). O que no nosso caso é muito interessante, pois apesar de não termos estudos 

de DNA especificamente sobre as populações arqueológicas, podemos assumir, que a 

constatação de Cavalli-Sforza se aplicaria em grande parte dos casos. “Em princípio, [...] a 

árvore linguística e a árvore genética de populações humanas devem concordar, já que refletem a 

mesma história de populações se dividindo e evoluindo separadamente.” (Cavalli-Sforza 

2003:198). Obviamente, os processos históricos no final são definidores das árvores linguística e 

genética (Cavalli-Sforza 2003:199; Santos-Granero 2002), mas substituições totais de línguas, 

em que ocorra substituição gênica, parecem ser pouco frequentes (Cavalli-Sforza 2003:219). Em 

Neves et al (2011) encontramos uma variedade de estudos mostrando o quão difícil é relacionar 

genética e estudos de morfometria com a linguística na América do Sul, a fluidez de pessoas 
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entre diferentes grupos pode ser uma explicação, o contexto social seria predominante para 

explicar continuidades e rupturas. Estudos mais recentes sobre o perfil genético de populações 

amazônicas vêm buscando compreender como se deram os contatos entre populações europeias, 

ameríndias e africanas (Leite et al. 2014). 

 

Como pleiteia Nilsson Stutz para os Bálticos (2010a:129), será que existe um modo de 

morrer – ou de ser um morto – Arawak, Tupi, Karib ou Jê, será que a maneira de morrer e lidar 

com a morte pode ser um meio de ligar essas populações através do tempo e do espaço? Será que 

nas terras baixas da América do Sul predomina uma maneira de atuar nos contextos funerários? 

Viveiros de Castro (1996) a muito vem mostrando que de fato as pessoas podem se ver de 

maneiras diferentes, elas podem ver o mundo de maneiras diferentes, ao mesmo tempo em que 

elas consideram os olhares dos outros sobre elas mesmas – animais e espíritos – de maneira 

diferente do que acontece em populações ocidentais (Veth 2012:37), isso influenciaria tanto na 

identidade que elas se atribuem quanto na que o coletivo lhes atribui ou que os outros seres lhe 

atribuem (Viveiros de Castro 1996). Portanto, a maneira de “ser alguém” influenciaria no “ser 

um morto”. 

Podemos dizer, sem muito medo de errar, que existe “algo comum ou geral” dentro das 

populações Tupi-Guarani (Viveiros de Castro 1986:23; Brochado 1984), das populações Jê 

(Lévi-Strauss 2012), das populações Arawak (Heckenberger 2005; Santos-Granero 2002) e 

Karib (França 2006; Garcia 2012). Por isso acreditamos que não é um exercício inútil, procurar 

“macro”-identidades, ou mais corretamente identidades coletivas, nos contextos funerários 

arqueológicos, sobretudo quando há relativas proximidades geográficas e temporais.  

Ao tentar fazer um resumo das concepções de maneira “macro” necessariamente perdem-

se os detalhes e as interpretações de cada sociedade e cria-se uma visão geral genérica que de 

fato não existe como tal, ela é uma construção, ela é um modelo. Contudo essa era uma etapa 

necessária para que conseguíssemos organizar os dados e apresentar alguns dos elementos 

estruturantes e constituintes de algumas sociedades amazônicas. Abordaremos muito pouco 

sobre a mitologia ameríndia relacionada à morte, ela é extremamente rica e foi muito mais (e 

melhor) trabalhada por antropólogos de renome, focaremos nos gestos – e em alguns momentos 

seus significados – reenviamos aos trabalhos de Claude Lévi-Strauss (1955), de Curt 
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Nimuendajú (1948a, b, c, d, e, f, g), de Eduardo Viveiros de Castro (1986), de Manuela Carneiro 

da Cunha (1978), de Alfred Métraux (1948a), de Aparecida Vilaça (1992), de Beth Conklin 

(2001), de Anne-Christine Taylor (1993); de Cecilia McCallum (1996) e vários outros autores 

para análises sobre os mitos e rituais.  

Viveiros de Viveiros de Castro (1986) e Carneiro da Cunha (1978) chamam a atenção de 

maneira clara, prática e teórica para as estruturas internas das sociedades Jê e Tupi, quanto ao seu 

modo de lidar com a morte e as crenças que as rodeiam, a rigidez da cosmologia Jê contrastando 

fortemente com a fluidez Tupi (Carneiro da Cunha e Viveiros de Castro 1985; Viveiros de 

Castro 1986). Enquanto que os grupos Xinguanos são conhecidos pelo ritual funerário 

Kwarup/Kwaríp/Koumai dedicado aos personagens mais importantes, sendo claramente um 

ritual de dimensões sociais, políticas e econômicas, além de multiétnico e multilinguístico 

(Barcelos Neto 2008). Muitas das noções de pessoas, de relação social, de pós-morte, de 

interação humanos-animais-deuses-inimigos-espíritos são comuns, havendo obviamente 

variações internas dentro das diferentes populações relacionadas a esses grandes troncos 

linguísticos, mas que muitas vezes, após uma fina dissecção se mostram variações de temas 

comuns (ver o tema do canibalismo tratado por Viveiros de Castro, 1986 ou as mitológicas de 

Lévi-Strauss), que ao fim e ao cabo continuam sendo elementos importantes de distinção entre 

falantes de línguas separadas.  

A morte pode ser vista tanto como um processo natural quanto como um continuum, sua 

causa é na maior parte das vezes atribuída à feitiçaria e aos espíritos (dos mortos ou de animais), 

que fazem as pessoas morrerem de saudade ou por maldade (Tapirapé, Wagley e Galvão 1948; 

Araweté, Viveiros de Castro 1986; Jívaro, Taylor 1993; Wari’, Conklin 2001; Wayana, Duin 

2009; Wauja, Barcelos Neto 2008). Contudo, na cosmologia ameríndia essa morte é do corpo e 

não do espírito, “a morte é uma catástrofe corporal que prevalece como diferenciador sobre a 

comum “animação” dos vivos e dos mortos” (Viveiros de Castro 1996:134). Quando a morte é 

certa ou muito provável, as manifestações de tristeza começam antes mesmo de o indivíduo 

falecer, a quantidade de pessoas envolvidas nessa etapa peri-mortem normalmente reflete o 

“prestígio” desse indivíduo (Conklin 2001). A morte pode ser interpretada como o simples 

término do processo iniciado com a velhice ou a doença, ou da “animalização”, levando o 

homem a virar um animal (Conklin 2001:155). 
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De acordo com Barreto (2014b:126), Viveiros de Castro afirma que:  

 

“sociedades xamanísticas das terras baixas da Amazônia e outras com um ethos 

mais andino [...] a morte demarca a descontinuidade de uma forma humana 

pristina e, portanto, as almas dos humanos são concebidas como tendo um corpo 

animal póstumo, ou como entrando em um corpo animal. Já em sociedades com 

um xamanismo vertical, ou mais próximas das chefaturas teocráticas, os mortos 

humanos passam a ser vistos mais como humanos, do que como mortos, e há uma 

continuidade na forma humana entre a vida e a morte, ou mesmo, uma passagem 

para uma forma sobrehumana (Viveiros de Castro 2008).” (Barreto 2014b:126). 

 

Uma vez um indivíduo morto é comum que uma ou várias almas saiam do seu corpo, 

sendo que há almas boas e ruins/selvagens (Viveiros de Castro 1986, 1996; Taylor 1993; 

McCallum 1996). Morrer é também cessar de ser humano, é virar um “outro”, é a 

descontinuidade social entre vivos e não vivos (Viveiros de Castro 1996:134). Ao mesmo tempo, 

para vários grupos, Viveiros de Castro (1986) menciona especialmente os Tupi-Guarani, o ciclo 

de vida só pode ser completado com a morte, para os quais ela é só mais uma etapa, antes que as 

almas cheguem ao “céu”. Esses elementos comuns da cosmologia entre as diversas sociedades 

indígenas, não devem fazer esquecer que cada uma interpreta essas noções de maneira diferente. 

Por exemplo: os Jê acreditam que são nos ossos que residem as almas, daí a necessidade de 

liberá-las de suas partes moles (dando origem a muitos sepultamentos secundários); em outros 

casos, como os Araweté (Tupi), é na carne que reside a identidade da pessoa, enquanto que os 

ossos “esquecem”/não são importantes, por isso os sepultamentos são verificados após certo 

tempo, uma vez atestada a decomposição das partes moles não há mais perigo (dando origem a 

sepultamentos diretos remexidos) (Viveiros de Castro 1986:508-509); para os Jívaro a identidade 

também está atrelada às partes moles, os ossos são descartáveis (Taylor 1993:665); para os Wari’ 

é no corpo/sangue em si que reside a essência da pessoa, o espírito que acompanha o corpo não 

possui traços típicos, os espíritos todos se parecem e não possuem a identidade do morto, para 

esse grupo o corpo deve ser consumido ou queimado, um enterramento é uma desonra
23

, mas não 

há um consenso sobre o momento em que a alma sai do corpo, no momento da morte ou no 

momento de assar ou de consumir do corpo (Conklin 2001). 

 

                                                           
23

 Como para muitas outras etnias, as maneiras tradicionais de se “lidar” com um corpo nas populações Wari’ foram 

abolidas por influência de religiosos e do estado brasileiro, o que causou muito estresse dentro das comunidades. 
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 Como observa Robben (2004:3), psicanalistas e antropólogos se perguntam sobre a 

universalidade da morte e se o medo causado por ela pode ser visto como universal ou 

construído. De acordo com o autor um dos modos de se lidar com a morte é a cultura, que pode 

ser vista como uma maneira de negar a morte enfatizando a crença na imortalidade e procurando 

um “sentido” (Bauman 1992:7 apud Robben 2004:3). O medo regeria, em grande parte, as 

atividades na hora e após o enterramento, nas sociedades Amazônicas tem se “medo” do morto 

ou da alma do morto, que pode voltar para buscar outros vivos porque “ela está com saudade” ou 

porque ela virou um inimigo (Araweté, Viveiros de Castro 1986; Jívaro, Harner 1972; Krahô, 

Carneiro da Cunha 1975, 1978). Por isso o abandono de casas e aldeias era muito comum em 

diferentes sociedades indígenas (para Araweté ver Viveiros de Castro 1986; para os Wayãpi ver 

Gallois 1984 apud Viveiros de Castro 1986; para os Wayana ver Duin 2009, para Parintintin e 

Tapirapé ver Kracke 1978 apud Viveiros de Castro 1986; Jívaro, ver Harner 1972 e Taylor 

1993). Outra noção importante relacionada à morte na América do Sul é que “Morre-se muitas 

vezes na vida” (Viveiros de Castro 1986:482), para os Araweté [Tupi] e os Wayana [Karib] a 

morte acontece várias vezes, cada vez que se adoece, se intoxica, ou se trabalha demais, se morre 

um pouco (Duin 2004; Viveiros de Castro 1986; Barcelos Neto 2008), para os Jívaro morte e 

doença são a mesma coisa (Taylor 1993). De acordo com Taylor (1996:204) para os Shuar/Jívaro 

a diferença entre a morte e a doença é em grau/intensidade e não na essência. Estar doente seria 

“being less than alive” (Taylor 1996:210) enquanto o indivíduo que adquire um arutam (espírito) 

estaria “more than alive” (Taylor 1996:210). Sendo assim, é imprescindível que se faça uma 

diferença entre a morte, que é muitas vezes vista como um processo (Hertz [1907] 1960) e o 

morto, que é uma entidade concreta. O morto é outro, ele é importante e temido, a doença pode 

levar um vivo a se transformar num morto/outro (Viveiros de Castro 2008:35). Como afirma 

Eduardo Viveiros de Castro (1986):  

 

De um modo ou de outro, excesso ou ausência de distância, o que o mundo dos 

mortos desenha é o social pelo avesso: sinistra ou bem-aventurada identidade 

indiferente. E isso é, sub specie, Xavante (Maybury-Lewis, 1967:291), _ Krahó 

(Carneiro da Cunha, 1981), Tukano (C. Hugh-Hones (sic), 1979), Piaroa (Kaplan, 

1981, 1984b – mas ver Rivière, 1984:113), Xinguano (Viveiros de Castro, 1977); 

e Merina, Dobu, Melpa, Gimi, Hindo [...] (Bloch & Parry, 1982). (Viveiros de 

Castro 1986:528). 
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Além disso, como afirma Barcelos Neto (2008:82) para os Wauja e outros grupos 

xinguanos “a preservação e os cuidados funerários com o corpo são imbuídos de especial 

meticulosidade [...], pois terão um efeito idêntico sobre a alma.” Ou seja, corpo e alma estão 

muitas vezes ligados e o tratar o morto de maneira adequada seria equivalente ao processo de 

“tranquilização” da alma.  

Um dos principais levantamentos, sobre as diferentes práticas funerárias executadas nas 

terras baixas, foi feito por Chaumeil (1997a, 1997b). A classificação formulada serviu como 

ponto de partida para o trabalho atual: inumação: simples ou dupla seriam características 

principalmente para grupos Tupi e Karib, ocorrendo dentro das casas, na praça ou na floresta; 

funerais duplos: são mais comuns para os grupos Arawak e alguns Karib, os ossos inteiros ou 

reduzidos re-inumados em urnas, cestarias ou distribuídos; cemitérios: foram atestados através 

da arqueologia e de relatos de naturalistas sobre cavernas/abrigos servindo de necrópoles; 

incineração: seria praticada principalmente no norte da Amazônia entre os Karib das Guianas; 

mumificação: comum e destinada a personagens mais importantes (chefes, guerreiros e xamãs), 

seria feita ao sol, ao fogo e/ou com ajuda de resinas vegetais, frequentemente associada a 

enterramentos em urnas ou exposição elevada (Yuko, Mawé [Tupi], Apiaká [Tupi], Mundurucu 

[Tupi], Puri-Coroado [Jê] e Tapajó); elevação: exposição de cadáveres em plataformas (Warao, 

Yukpa [Karib], Siriono [Tupi], grupos do Chaco e Jívaro); endocanibalismo: prática antiga e 

com grande difusão (norte do litoral Atlântico, alto rio Orinoco, Noroeste Amazônico, alto rio 

Amazonas e rio Ucayali). O ato de comer alguém do próprio grupo podendo estar ou não 

associado a outras práticas funerárias; substituição funerária: o morto pode ser substituído por 

partes do corpo (cabelo, dente ou unhas), por objetos ou por uma pessoa viva. 

Esse levantamento de Chaumeil (1997a, 1997b) é parcial, mas já nos indica que algumas 

práticas funerárias são mais frequentes que outras nos diferentes troncos linguísticos ou regiões. 

Dentro da antropologia o papel das segundas exéquias ou sepultamentos secundários chamou 

muita atenção (por exemplo, podemos encontrar essa problemática no centro do trabalho de 

Hertz, [1907] 1960). Visto a presença desse tipo de sepultamento em grande parte da América do 

Sul, alguns antropólogos afirmaram que ele era comum a quase todos os grupos. Assim, Métraux 

(1947) e Carneiro da Cunha (1978) nos apresentam o tema da aceleração da decomposição ou do 

desmonte físico dos corpos, em mais de 50% das populações indígenas no Brasil, como forma de 
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ajudar o morto a chegar ao seu destino final mais rapidamente (Mendonça de Souza 2010:431). 

Enquanto que Rostain (2011) destaca que os sepultamentos secundários indiretos são a norma 

em grande parte das sociedades ameríndias, ele também constata a grande diversidade de rituais 

funerários e enfatiza a ideia de transformação do corpo do morto (Rostain 2011:318-319). Como 

veremos nos anexos 01, 02, 03 e capítulos 5 e 6, a situação é complexa. A tabela 02 mostra os 

tipos de práticas funerárias, que encontramos em nosso levantamento, apresentadas por tronco 

linguístico. 

 

Tabela 02: Distribuição dos tipos de sepultamento nos quatro principais troncos linguísticos estudados.  

Tronco linguístico/ 

tipo de 

sepultamento 

Tupi Arawak Jê Karib 

Sepultamento 

primário direto 

X  X (menos 

frequente)  

X (menos 

frequente) 

Sepultamento 

primário indireto 

(rede/cestaria/urna) 

X  X X 

Sepultamento 

secundário 

múltiplo 

  X  

Sepultamento 

secundário em 

terra 

X (Sirionó?)    

Sepultamento 

secundário em 

urna/vaso 

X X X  

Endocanibalismo    X (menos 

frequente) 

Exocanibalismo X X   

Cremação X X  X 

Mumificação/ 

Moqueado 

X X   

Distribuição de 

ossos/guarda em 

residência 

X    

Exposição em rede 

ou plataforma 

X   X 

 

No anexo 01 estão as informações obtidas, ao longo desses anos a partir de publicações 

da antropologia, os relatos etnográficos, os artigos, os trabalhos acadêmicos ou as descrições 

históricas, sobre as práticas, os gestos e os contextos que puderam ser inventariados. A partir 

desse momento de compilação de dados decidimos não nos restringir aos quatro grandes troncos 
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linguísticos, ao contrário, serão apresentados todos os dados sobre contextos funerários que 

temos sobre a Amazônia – mesmo de grupos de línguas isoladas ou não classificadas – isso nos 

pareceu importante visto o grande número de línguas na Amazônia e a clara interação das 

populações. 

 

3.3.I Algumas particularidades 

Nessa parte apresentaremos algumas particularidades dos diferentes troncos linguísticos 

que podem nos ajudar a “ler” o registro arqueológico, nos fornecendo indicações preciosas sobre 

as práticas e os gestos realizados antes, durante e após a morte. A maior parte dos dados e 

reflexões que possuímos para os contextos funerários é de origem Tupi, que desde os primeiros 

contatos com os europeus “mexeu” com o imaginário, quebrando tabus com a prática do 

canibalismo. Para os grupos Tupi temos estudos sistemáticos sobre o mundo dos mortos e como 

os mesmos concebem a morte, nossa principal fonte são os trabalhos de Eduardo Viveiros de 

Castro (1986, 1996). Contudo os dados desse autor são voltados principalmente para as etnias 

Tupi-Guarani (TG) e não para o conjunto de grupos falantes do todo tronco linguístico Tupi.   

A diversidade social Tupi impressiona, sobretudo quando se considera a pouca 

diversidade linguística e a enorme dispersão geográfica dessas populações (Viveiros de Castro 

1986). As populações Tupi estão presentes em grande parte das terras baixas sul americanas, seja 

no litoral, na proximidade de rios ou em áreas de interflúvio (Almeida 2013): 

 

E aqui há que considerarmos um nível de persistência TG [Tupi-Guarani]: a 

língua. A homogeneidade lingüística TG carrega consigo uma memória cultural 

comum – no plano da mitologia, da cosmologia e do vocabulário institucional – 

capaz de ter resistido a cinco séculos de mudanças. Dessa forma, aquilo que 

parece comum a todos os TG é, apenas, a língua – e o que pode ser armazenado 

nesse meio: uma “cosmologia”. Ao contrário, por exemplo, de outros conjuntos 

etnográficos sul-americanos, onde uma unidade lingüística (ou suas diferenças 

específicas) corresponde a uma estrutura morfológica (idem) – caso dos Jê –, ou 

daqueles em que uma comunidade geográfica constitui uma cultura única sob 

línguas diversas – caso do Alto Xingu, do Rio Negro –, o que há de comum entre 

os TG seria um discurso, um eidos que se efetua no plano discursivo. (Viveiros de 

Castro 1986:109). 
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 A variabilidade das formas organizacionais dos grupos Tupi-guarani (de nômades a 

sedentários com diferentes maneiras de subsistência, indo de pequenos núcleos familiares a 

sistemas clânicos) (Viveiros de Castro 1986:106) pode explicar o quadro de grande diversidade 

funerária apresentado anteriormente e que será mais elaborado no decorrer da tese: 

 

While to some extent it is still true that “what to be Tupi means is an open 

question”(Vidal 1984-85:4), it is nevertheless discernible that Tupí-Guaraní 

peoples do have “something in commom” that is unique to their language family. 

In part, this something is cosmological, mythological, and sociological [...] (Balée 

2000:404). 

 

Defining unique or nearly unique features per language family seems more 

challenging than characterizing the typical ones [...] As for Tupí-Guaraní peoples 

some generalized (but not universal) and nearly unique features seem to be clear: 

(1) an association among exocannibalism (or only execution of foreign enemies), 

name bestowal, and affinity (Viveiros de Castro 1992); (2) a Dravidianate kinship 

terminology with elements that accommodate oblique marriage, which is more or 

less similar to several Carib societies (Viveiros de Castro 1998); (3) the existence 

of agriculture and strong tendency to sedentarism (Noelli 1996:34), a minimal 

repertoire of domesticates […]; and (4) certain shared ritual and mythological 

complexes […]. (Balée 2000:406). 

 

O padrão funerário Tupi, para o desespero dos arqueólogos, talvez não exista. O que 

teríamos seriam recorrências só ao nível de etnia, cada conjunto de pessoas que se reconhecem 

como afins, de sangue ou não. Contudo, como chama atenção Viveiros de Castro (1986), grandes 

“linhas de pensamento ou filosofias” atravessariam essa diversidade Tupi-Guarani, como a ideia 

de que uma pessoa só se torna completa quando morre (Viveiros de Castro 1986:118). O que 

constatamos é que os grupos falantes de línguas Tupi apresentam a maior diversidade de práticas 

funerárias na Amazônia, as principais relatadas são: sepultamentos em urnas (primário, 

secundário ou após cremação), os vasos eram enterrados ou jogados ao rio, redes ou cestos por 

vezes substituem as urnas; presença de enterramentos diretos em grande parte dos grupos; menos 

frequentes são os casos de mumificação (dessecação). As covas são raramente descritas, mas 

podiam ser circulares, cercadas de madeira, com postes ou para incineração de chefes. Os 

pertences pessoais dos mortos eram enterrados com eles ou distribuídos entre a família. Pedaços 

dos corpos de inimigos ou familiares poderiam ser conservados dentro de casa, porém após um 
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tempo os familiares eram enterrados e os inimigos descartados. O exocanibalismo sendo só mais 

um dos tratamentos concedidos ao morto, e não qualquer morto, principalmente os inimigos 

capturados.  

Para alguns grupos Tupi, que praticam sepultamentos primários, o posicionamento do 

corpo/rosto é importante, normalmente voltado para Oeste, por onde a alma se “vai”, ao oposto 

do leste, que é de onde “vem” a alma (Viveiros de Castro 1986; Token, líder Zo’é, comunicação 

pessoal 2014). Carneiro da Cunha (1975) e Nimuendajú (1987) apresentam a importância da 

direção “leste” para os Krahó (Jê) e para os Apapocúva (Guarani) respectivamente, ambos os 

grupos enterravam seus mortos com a cabeça virada para leste. No último caso a direção parece 

estar relacionada “a Terra sem Mal”, enquanto no primeiro é necessário que a cabeça fique para 

leste para não se “perder o juízo”. 

De acordo com Viveiros de Castro (1986) os grupos Tupi acreditam normalmente em três 

camadas/mundos (uma para os humanos e as outras duas para diversas entidades do “céu” ou 

“inframundo”), às vezes essas camadas são reduzidas a duas (Araweté e Parintintin). Viveiros de 

Castro (1986:647), ao falar das sociedades Tupi-Guarani contemporâneas, acredita que elas 

ainda possuem um ideal comum com a sociedade Tupinambá, e que haveria um destino diferente 

dos mortos, dependendo do tipo de morte ou da condição pessoal do morto (homicida ou não). A 

presença de homens matadores/guerreiros nas sociedades Tupinambás criava distinções 

profundas tanto em relação desses com as mulheres, quanto com os outros homens que não 

matavam. Enquanto isso nas sociedades Parintinin o elemento “diferente” era o xamã (Viveiros 

de Castro 1986:637), assim como as almas dos xamãs Tapirapé que iam para aldeias próprias, 

separados dos outros (Viveiros de Castro 1986:631). Essa diferença da pessoa social não 

significa sempre um tratamento funerário diferente, o que nos obriga a olhar para contextos 

arqueológicos potencialmente Tupi com muito cuidado.  

Galvão (1996:344) relata principalmente um contexto de “uso” de partes de esqueletos 

inimigos em danças e atividades em uma aldeia Kaiabi. O que é particularmente interessante em 

seu texto é a descrição detalhada da seleção das partes do corpo: “Quando matam, tiram a carne e 

os ossos da perna, coxa, braços e cabeça. O escalpo, também, é arrancado para fazer capacete.” 

(Galvão 1996:344). Esse procedimento aparentemente padronizado e repetido, apesar de não ser 

universal é evidência de que em alguns contextos provavelmente nunca teremos esqueletos 
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completos ou que a repetição de partes ósseas em alguns contextos pode ser intencional. Além 

disso, nesse mesmo texto o autor reforça a observação de Chaumeil (1997a, 1997b) sobre o uso 

de “bonecos” que representam os mortos e que “participam” de atividades dentro do âmbito 

social. 

A diversidade de significados no mundo dos mortos fica clara no exemplo do 

canibalismo. A melhor descrição de rituais canibalísticos que possuímos pertence aos grupos 

Wari’, todo o conjunto dos gestos, dos significados, etc. estando ligado à construção feita do 

“corpo” ou “corpo-pessoa” (Conklin 2001:147). Diferente do que é proposto para os grupos 

Tupi, que buscavam incorporar a essência dos guerreiros inimigos consumidos e assim todas as 

essências que ele consumiu, ou dos Kaxinawá que guardavam as qualidades dos parentes mortos 

(McCallum 1996), os Wari’ não incorporavam nada dos amigos ou inimigos consumidos 

(Conklin 2001:153). Ao contrário de outros grupos, para os Wari’ é no corpo que reside a 

identidade (Conklin 2001:157) e ela não é transferível, a destruição do corpo serve para apagar a 

memória do morto, para diminuir a saudade (Conklin 2001:158-161). Enquanto isso, os Guayakí, 

Kaxinawá e Yanomami explicam o consumo de carnes humanas como uma maneira de separar o 

corpo do espírito, para que esse último não se volte contra os vivos (Conklin 2001:162-163). 

 Enquanto os grupos Tupi diferenciam as pessoas de acordo com seus feitos e mortes, 

principalmente uma diferença vertical, os Jê fazem uma diferenciação horizontal (Viveiros de 

Castro 1986:200), onde as divisões binárias, as famosas metades conhecidas pelos trabalhos de 

Lévi-Strauss, continuam após a morte. O modo como os grupos sentem a morte também é muito 

diferente, por exemplo, para os Kayapó a vida após a morte seria ruim, nefasta (Lukesch 1976 

apud Ribeiro 2002). Enquanto para os Araweté ela será boa, mesmo não sendo o céu/paraíso dos 

católicos (Viveiros de Castro 1986). 

Carneiro da Cunha (1975) analisando várias etnias paralelamente: Ramkokamekra, 

Apinavé, Kayapó-Gorotire, Kayapó-Xikrin, Suyá, Xavante, Krahó e Xerente, encontrou como 

regra geral que: os coveiros e removedores são não consanguíneos, não se enterra os próprios 

parentes. Vilaça (1992) descreve algo muito parecido para os Wari’ (falantes de línguas 

Txapakura), que não comiam os parentes muito próximos (consanguíneos), pois seria como 

comer a si mesmo.  
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É conhecido pela antropologia que muitos grupos têm como ponto de referência principal 

não o local de nascimento e sim o local de enterramento dos seus membros (Carneiro da Cunha 

1975). Por exemplo, os Araweté nomeiam um grande número de aldeias em função dos que 

nelas morreram (Viveiros de Castro 1986:170-171). Cemitérios são descritos para os Krahó, mas 

enterramentos próximos às casas são tidos como demonstração de carinho (pais enterram seus 

filhos atrás da casa), Pohl descreve que durante sua visita aos Timbira em 1819 os mesmos já 

tinham cemitérios (Pohl 1951 apud Carneiro da Cunha 1975), a mesma coisa é descrita para os 

Canela por Nimuendajú (Nimuendajú 1946 apud Carneiro da Cunha 1975). Para os Krahó 

existem cemitérios de crianças e enterros podem ser feitos em antigas aldeias, como para os 

Canela (Nimuendajú 1946 apud Carneiro da Cunha 1975). O local de enterro também é definido 

pela quantidade de pessoas disponíveis para carregar o morto (Carneiro da Cunha 1975). Outro 

elemento Jê (Canela, Krahó e Apinayé) é a distância que os consanguíneos devem manter dos 

mortos Carneiro da Cunha (1978). 

Os grupos Jê da Amazônia estão regrupados em dois locais, o primeiro nas proximidades 

dos rios Araguaia, Tocantins e Xingu e o outro no Estado do Maranhão. Em ambos os lugares, o 

tipo de sepultamento mais comumente descrito é o secundário em urnas ou cestarias, havendo 

menção de cemitérios especializados para as primeiras e segundas exéquias. Para homens de 

“status” mais elevado há relatos de enterramentos sentados (ver anexo 01). Carneiro da Cunha 

(1978) chama atenção para a importância do local de enterramento (seja ele um cemitério ou 

perto de casa) para alguns grupos Jê. Esses locais são por vezes definidores do “verdadeiro lugar 

do homem” (Carneiro da Cunha 1978:35), além disso, nem todos teriam direito às duas exéquias, 

somente homens iniciados e mulheres associadas aos ritos de iniciação ou a grupos masculinos 

(Carneiro da Cunha 1978:36) – ou seja, a seleção é bem marcada. 

Como observou Chaumeil (1997a, 1997b), os grupos falantes de línguas Arawak 

executavam principalmente sepultamentos secundários, onde a etapa de retirada das partes moles 

se dava tanto de maneira ativa (cremação, cozimento ou descarne) quanto passiva (recuperação 

dos ossos após enterramento). A presença de cemitérios de urnas também é constante, porém há 

relatos das mesmas sendo levadas para a casa dos cônjuges, de distribuição dos ossos, do defunto 

embarcado numa canoa ou de consumo das cinzas. É interessante notar que os diferentes grupos 
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Arawak possuem uma “forte matiz de expansão e inclusão” (Barcelos Neto 2008:315), o mundo 

inteiro podendo ser incluído sem que a estrutura básica mude. 

Temos poucos dados para as populações Karib, uma observação interessante de Viveiros 

de Castro sobre os Karib é que eles seriam parecidos com os Tupi na questão “metamórfica”, ou 

seja, não seria possível desenhar um único padrão cultural que pudesse englobar todas as 

sociedades Karib (Viveiros de Castro 1986:106). As populações falantes de línguas Karib teriam 

como tradição principal duas exéquias, sendo a primeira cremação ou decomposição (realizadas 

junto ou separadas). Os xamãs, em função de sua posição especial dentro dos grupos, eram 

normalmente enterrados. Os pertences dos mortos acompanhavam os mesmos, enquanto que 

urnas ou redes poderiam ser usadas para conter o morto e o proteger do solo. 

 Os relatos etnográficos recentes indicam que a presença de monumentos funerários são 

raros, se restringindo à presença de fogueiras e estacas mostrando o local do sepultamento 

(Rostain 2011:233), contudo relatos mais antigos de cronistas e missionários associados a dados 

arqueológicos (exemplos das fases Aristé e Marajoara) sugerem que construções dedicadas aos 

mortos talvez fossem mais frequentes antes do contato com os europeus (por exemplo, 

Bettendorff 1910 para os Tapajós).  

 

 

3.4 Concluindo 

 

 

 A sociologia e antropologia a mais de um século se questionam sobre o papel dos rituais 

dentro das sociedades. Questionamentos sobre as emoções, o papel social, as disputas por poder, 

o componente religioso, etc., são todos temas que foram estudados relacionados aos funerais. 

Enquanto isso, a arqueologia inicialmente olhava para os contextos funerários de maneira seca, a 

partir de uma perspectiva classificatória e cronológica.  

Considerando uma sociedade em condições normais, sem rupturas sociais bruscas 

(genocídio, invasão, etc.) a morte e o tratamento outorgado ao morto não são aleatórios. A morte 

e as práticas funerárias como um todo fazem parte de um complexo sistema social, onde a morte 

e a vida são ligadas, não simplesmente pelo ritmo natural da vida, mas também pelo ritmo 
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cultural de uma sociedade. As emoções trazidas pela morte e o relacionamento delas com a 

sociedade são eventos sociais (Bloch e Parry 1996). Um ótimo exemplo da relação entre as 

práticas funerárias e a concepção sobre vida/morte, é mais uma vez o caso Wari’, para o qual 

Conklin (2001) demonstra claramente que o canibalismo praticado, não pode ser interpretado 

simplesmente como uma necessidade alimentícia nem como análogo aos outros grupos canibais 

da América do Sul, onde o objetivo era o de se apropriar de características do morto. Os Wari’, 

ao contrário, viviam, e de certa forma ainda vivem, um contínuo ciclo canibalístico, não só com 

os próprios Wari’, mas com todos aqueles seres que eles consideram possuir “espíritos 

humanos”, que de acordo com suas próprias interpretações – perspectivismo ameríndio – do 

mundo se veem como “humanos” (Conklin 2001). Ou seja, “[…] one ought to eat only those 

with whom one has established an exchange relationship.” (Conklin 2001:195). Além disso, 

como em outros grupos indígenas, os Wari’ concebem uma relação contínua de reciprocidade 

entre os mortos e os vivos, dos mortos ajudando os vivos e vice-versa, pois a organização social 

dos vivos não pode ser separada dos mortos e da cosmologia (Conklin 2001:200 citando a 

proposta de Viveiros de Castro 1992). Assim, a morte é ao mesmo tempo “descontinuidade” e 

“transformação”, essencial para a “vida social” (Conklin 2001:223). Nesse caso específico a 

morte e o endocanibalismo em si, eram vistos como (Conklin 2001): uma forma de respeito; uma 

maneira de separar os vivos e os mortos; o estabelecimento de reciprocidade com o mundo dos 

ancestrais; um jeito de lidar com a fragilidade da estrutura social; o início da dependência dos 

familiares em luto da benevolência dos outros, que só terminaria meses ou anos após a morte.  

A semelhança dos gestos funerários encontrados em diferentes regiões não podem nos 

cegar sobre o fato de que o significado e os processos históricos que levaram à 

institucionalização das práticas podem diferir consideravelmente. Como chama atenção Bendan 

(1969:2), as análises comparativas diretas, que não passam por filtros e/ou consideram as 

especificidades de cada contexto, não fazem avançar nosso conhecimento sobre a relação 

mortos/vivos. A atribuição de uma série de gestos a fenômenos psicológicos também não são o 

suficiente para explicar semelhanças no registro antropológico (Bendann 1969:4). Assim, 

voltamos a um tema abordado anteriormente: o da diferença entre gestos e 

significados/simbolismos e a necessidade de procurar padrões inseridos num contexto, visando 

estabelecer mecanismos de controle. No caso dessa tese essas críticas também se aplicam, por 
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isso buscamos fazer um levantamento arqueológico e antropológico, amostralmente 

significativo, para tentar “consolidar” o conhecimento sobre os contextos funerários. Apesar de 

nossas limitações, tivemos uma preocupação contínua de estabelecer um diálogo entre a 

antropologia e a arqueologia, usando dados funerários e outros. Essa linha tênue entre repetir os 

erros que estamos criticando e tentar estabelecer um ambiente de pesquisa mais controlado, foi 

profundamente impactada pela quantidade de dados disponíveis, que são pouco numerosos. 

Ao contrário do que objetiva Bendann (1969) em seu próprio trabalho não buscamos 

comparar áreas extremamente distantes e sem relações em busca de elementos comuns entre 

diferentes sociedades humanas. Já partirmos do pressuposto, abordado acima, que a morte é 

importante para os vivos e que os rituais funerários fazem parte da vida de uma sociedade 

Amazônica. 

Van Gennep ([1909] 1960) chama atenção para o fato das identidades individuais 

mudarem ao longo da vida de um indivíduo, o mesmo acredita que essas alterações seriam 

marcadas por rituais de passagem. Muitos autores elaboraram em cima dessa ideia que corrobora 

as diferenças observadas nas práticas funerárias etnograficamente (Bloch e Parry, 1996). Por isso 

reforçamos que os arqueólogos ao estudarem sepultamentos estão vendo um momento da vida de 

um indivíduo e como ele era percebido dentro de sua sociedade no momento de sua morte. 

Os contextos funerários arqueológicos não são simplesmente um local de deposição dos 

mortos (Charles 2008:19), a partir de uma perspectiva antropológica podemos pensar nesses 

locais como locais plenos de “vida” onde foram materializados uma série de gestos socialmente 

aceitos e normalmente simbolicamente significativos.  

Como mostra Charles em seu artigo (2008) a polarização entre correntes teóricas dentro 

da arqueologia, limitou o potencial dos contextos funerários e muitos dos 

questionamentos/respostas que podem ser abordados dentro e ao redor de sepultamentos 

(indivíduos, coletividade, gênero, dispersão de artefatos, etc.) não puderam ser plenamente 

analisados. Por isso o autor propõe que em vez de uma arqueologia da morte baseada em 

correntes teóricas, deveríamos abordá-la como antropologia, ou seja, buscando TODAS as 

informações possíveis dentro dos contextos funerários que nos levem a compreender o 

comportamento e as escolhas dos vivos. Chapman (2008:26) chama atenção para o fato de que 

muitos arqueólogos trabalhando com contextos funerários ao buscarem suas inspirações dentro 
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do evolucionismo, do Marxismo e da teoria da prática, não necessariamente mudaram o modo, 

ou melhor, a metodologia de abordagem dos sepultamentos em campo e em laboratório. 

Achamos muito interessante as observações de Charles (2008) e de Chapman (2008), nesse 

sentido achamos que a falta de comunicação entre as diferentes “escolas” devem ser sanadas, 

pois enquanto muitos pesquisadores do mundo “anglo-saxão” teorizam sem ter dados, 

pesquisadores europeus, mais particularmente franceses, pensam nos métodos sem sempre ligá-

los à teoria. Como vimos essa dicotomia vem mudando pouco a pouco. Essa é uma das razões 

que nos levou a tentar juntar inspirações teóricas e metodologias diferentes, e delas extrair o 

máximo de informações possíveis, obviamente dentro de nossas limitações.  

Obviamente essas críticas não se restringem ao mundo funerário, devem ser lançadas a 

toda a disciplina arqueológica que ao fragmentar os conhecimentos, ao se polarizar em correntes 

teóricas, diminui nossas possibilidades de fazer leituras mais amplas.  

Para concluir esse capítulo queremos realçar que a nossa escolha para lidar com as 

práticas funerárias derivam de três corolários:  

1- a universalidade da morte e de reações à morte (que não são universais em si, ao 

contrário, refletem, não como um espelho ou de maneira direta como queria Binford, a sociedade 

e as crenças nas quais elas estão inseridas);  

2- a identidade individual e coletiva que, às vezes, pode ser observada nos contextos 

funerários;  

3- o fato das diferentes línguas fazerem parte de um sistema cultural amplo e, que apesar 

das exceções, elas não estão aleatoriamente associadas à cultura material. 

A identidade do morto, manifestada na hora do ato de sepultar, cremar ou consumir, é, 

em grande parte das sociedades um elemento determinante para explicar como os rituais serão 

executados. Contudo, após o fim das exéquias, os grupos amazônicos buscam esquecer, esquecer 

o nome da pessoa morta, esquecer a pessoa, sem que isso signifique que viverão suas vidas 

afastados dos espíritos dos mortos, ao contrário, as almas estão sempre presentes, o que 

desaparece é a individualidade de cada um (Taylor 1993). 



Capítulo 4 

 

 

 

 

 

A ARQUEOLOGIA DA MORTE OU A 

ARQUEOTANATOLOGIA? 

Materiais, métodos e técnicas de análise das práticas funerárias: 

gestos e contextos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] o lugar prioritário que cabe, entre os Krahó, à oposição vivos-mortos. É este um operador 

classificatório primário, e os mortos encarnam a alteridade máxima, vivendo em uma anti-

sociedade, na medida em que esta ao mesmo tempo nega em seus fundamentos a sociedade dos 

vivos e a hostiliza roubando-lhes os seus membros: os mortos configuram-se assim duplamente 

como “outros” enquanto estrangeiros, isto é, bárbaros, e enquanto inimigos. 

(Carneiro da Cunha 1978:3). 
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A classificação e a criação de tipos/grupos/conjuntos são inerentes ao trabalho do 

arqueólogo, é a principal maneira que temos para processar o material encontrado
1
. Na maior 

parte dos textos de arqueólogos esses termos são aplicados à cultura material. O princípio de 

classificar material arqueológico, primeiramente lítico e depois cerâmico, vem sendo aplicado 

desde o século XIX (Trigger 2004) e constitui o cerne do Histórico-Culturalismo que vai se 

desenvolver no começo do século XX. Apesar das críticas mencionadas anteriormente, como 

chama atenção Neves (2012), a diabolização dessa corrente teórica no mundo “dos profissionais” 

é enganadora, pois a classificação continua sendo o nosso principal meio de trabalho. Como 

descreveu Willey e Phillips (1958:12): “A method basic to archaeology on the descriptive level is 

taxonomy. Under this general heading, the archaeologist deals with two sorts of concepts: types, 

and cultures or, as we prefer to say, archaeological units”. Em contextos funerários, poucas 

foram as tentativas fora da Europa e dos Estados Unidos onde se procurou entender plenamente 

como eram organizados cemitérios/espaços funerários/espaços de enterramento e criar uma 

tipologia coerente que pudesse dialogar com a arqueologia enquanto disciplina social.  

No Brasil a classificação na arqueologia tem se limitado, principalmente, aos dois tipos 

de vestígios citados acima, lítico e cerâmica. Como na maior parte das regiões do mundo, esses 

dois elementos são constituídos de matérias primas que se preservam relativamente bem. 

Infelizmente esses vestígios são muitas vezes utilizados sozinhos para a definição de fases, 

tradições e/ou culturas arqueológicas. Esse quadro vem mudando nos últimos anos e começa a 

englobar outros tipos de vestígios (botânicos, paisagem, etc.). Contudo, os contextos funerários 

como um todo, continuam muito mal conhecidos e mal compreendidos, sendo normalmente 

relegados à “identificação de ossos” e classificação dos acompanhamentos (Mendonça de Souza 

et al. 2001; Mendonça de Souza 2010). 

Ao se trabalhar com o corpo humano, ou a identidade desse corpo, existem várias 

abordagens, algumas enfatizando o aspecto biológico e outras o aspecto social – a construção do 

corpo como elemento sociocultural (Joyce 2005). Metodologicamente isso se traduz em 

abordagens muito diferentes, onde o foco principal das análises pode ser tanto o corpo, superfície 

ou interior, quanto às decorações sobre ele (como adornos e roupas), ou mesmo representações 

                                                           
1
 Utilizamos a palavra classificação no sentido de organizar por semelhança, regrupar, definir elementos comuns 

dentro de um conjunto. 
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do corpo, através de pinturas ou esculturas. Neste trabalho o corpo será visto dentro de um 

contexto específico, a “morte e o pós-morte”, ou seja, estudamos os corpos e o local onde eles 

foram encontrados para entender as escolhas sociais durante e após a morte de um ou mais 

indivíduos. Os materiais e métodos apresentados aqui foram direcionados pelas seguintes 

perguntas: o que acontece com o indivíduo uma vez que ele faleceu? Quais são as regras sociais 

que se aplicam após sua morte? Como se sepulta dentro das diferentes sociedades amazônicas? O 

que significam os diferentes tratamentos feitos sobre esses corpos? Como identificar esses 

tratamentos? Que locais foram escolhidos para os sepultamentos? 

No capítulo 2, começamos, de forma quase informal, a apresentar o material de estudo 

utilizado nesta tese. Primeiramente falamos sobre as diferentes regiões onde foram encontrados 

os vestígios, possíveis filiações arqueológicas, etc. Por isso, neste capítulo iremos focar, em um 

primeiro momento, em descrever quantitativamente os contextos estudados e os sítios 

arqueológicos de onde saíram os sepultamentos. Além disso, apresentaremos os dados de origem 

etnográfica, utilizados para montar um panorama geral das práticas funerárias na Amazônia após 

o contato.  

Em seguida descreveremos como o material arqueológico e etnográfico foi abordado, ele 

é heterogêneo não só pela sua origem, como pela sua natureza e temporalidade. Esta segunda 

etapa abordará tanto a análise dos contextos funerários, que seguiu as orientações da 

arqueotanatologia, quanto à análise dos documentos (relatórios, fichas, mapas, fotos, etc.). 

 Temos que admitir que esta foi uma das etapas mais complexas de todo o trabalho, pois 

tivemos que lidar com dados oriundos de diversas fontes: dados arqueológicos; dados 

etnográficos; relatos históricos; relatórios, etc.. Os procedimentos metodológicos adotados nesta 

tese visaram acessar dados tanto sobre a identidade coletiva quanto individual nessas diferentes 

fontes. Como mencionamos anteriormente temos dificuldade de ver o indivíduo além de algumas 

características biológicas no esqueleto (idade, sexo, saúde, etc.) e mesmo estas noções podem ser 

questionadas, por exemplo, acessamos o sexo biológico e não o gênero. Por isso, o contexto é a 

peça chave que nos ajudará a entender o tratamento concedido após a morte a um ou mais 

indivíduos, visto que a maneira de lidar com o “morto” está ligada diretamente ao modo de uma 

sociedade reconhecer a(s) identidade(s) desse(s) indivíduo(s) (Sofaer 2006). 
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4.1 O material 

 

 

Nesse projeto trabalhamos com a premissa de que as práticas funerárias não são 

segregadas do mundo dos vivos, ao contrário. Praticamente isso se traduz no estudo dos 

contextos funerários dentro dos sítios arqueológicos como um todo, como uma unidade integrada 

ao mundo social (ou mundo dos vivos). Para tal, seguimos principalmente, as premissas da 

“Arqueologia da Morte”, como ela é definida por Duday e Masset (1986) e Duday (2005), onde 

o indivíduo tem que ser visto através do seu contexto de sepultamento, onde os gestos e os 

processos tafonômicos têm grande importância, mantendo ao longo do estudo um diálogo 

contínuo com todas as interfaces da arqueologia. 

Portanto, quando falamos que trabalharemos com o “mundo dos mortos” vamos sempre 

partir da arqueologia como um todo, com análises de contexto específicos e gerais, sem 

desconsiderar os “outros” vestígios. Obviamente não é possível trabalhar todos os vestígios no 

mesmo nível de detalhamento e nos apoiaremos em muitos trabalhos disponíveis ou não na 

literatura (artigos, dissertações, teses, capítulos, comunicações pessoais, etc.). Ressaltamos que 

durante o processo de análise todos os sepultamentos e acompanhamentos funerários foram 

pensados em relação aos mortos, que são a razão de ser de todo e qualquer tipo de contexto 

funerário
2
, mesmo que os vestígios diretos – ossos – não estejam mais preservados. 

 Para a construção da tese trabalhamos com dois tipos de material. O primeiro, e principal, 

possui um caráter “arqueológico”. Ou seja, são todos os dados adquiridos através de escavações 

em campo e/ou laboratório, além de todo o registro realizado por arqueólogos e/ou outros 

interessados, como fichas, relatórios, fotos, desenhos, relatos, comunicações pessoais, etc. Em si, 

esse material possui uma natureza muito diversa, mas que era necessário usar e comparar para se 

obter uma compreensão mais holística sobre os sítios e os contextos funerários. 

 O segundo “tipo” de material são as descrições sobre contextos funerários feitas nos 

últimos 500 anos na região Amazônica, contudo às vezes também fomos “ver o que acontecia” 

                                                           
2
 Ressaltamos várias vezes a importância do indivíduo em contextos funerários. Mas como veremos a presença de 

ossos humanos em um contexto arqueológico pode ter vários significados, tanto práticos (descarte de alimentação, 

perturbação de outras áreas) quanto simbólicos (sacrifícios, partes de inimigos expostas, etc.). 
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em regiões próximas ou intermediárias. Demos ênfase ao que era conhecido para os quatro 

grandes troncos linguísticos das terras baixas sul americanas, mas não somente, pois o contato 

entre diferentes grupos poderia explicar alguns dos gestos observados. Procuramos 

principalmente descrições feitas por antropólogos/estudiosos profissionais, esperando que os 

relatos fossem mais fidedignos e menos influenciados por preconceitos individuais. Obviamente 

há distorções, pois os pesquisadores normalmente não estavam interessados ou presentes no 

momento da morte ou nos diferentes gestos realizados logo após o falecimento de um membro 

de uma comunidade, portanto as descrições são lacunares com pouca informação sobre as ações 

e principalmente os locais onde os diferentes indivíduos eram sepultados.  

 

4.1.I Os contextos arqueológicos estudados 

 Como mencionado anteriormente trabalhamos com contextos arqueológicos oriundos de 

diferentes regiões Amazônicas e de diferentes momentos. Faremos aqui uma rápida síntese desse 

material, entretanto os sítios serão apresentados junto com as análises no capítulo 5, pois todos 

foram analisados direta ou indiretamente (através do registro) para uma melhor compreensão do 

contexto funerário. Abaixo segue duas tabelas (03 e 04) com as referências dos sepultamentos e 

dos sítios estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

Tabela 03: Sítios estudados com informações cronológicas e numéricas sobre os diferentes sepultamentos 

estudados. 

Sítio 
Fase 

arqueológica 

Tradição 

arqueológica 

Tipo de 

sepultamento 

Número de 

sepultamentos 

estudados 

Tamanho do sítio 

(estimado a partir 

de relatórios, 

mapas e descrições 

disponíveis) 

Bom Jesus 

do Baré Caiambé Borda Incisa em urna 1(3) aprox. 7.600m
2
 

São Miguel 

do Cacau Caiambé Borda Incisa em urna 1(1) aprox. 1.000m
2
 

Conjunto 

Vila n/d  n/d direto 1 aprox. 380.000m
2
 

Grêmio Manacapuru Borda Incisa direto 1 aprox. 70.000m
2
 

Hatahara 

Paredão e 

Manacapuru Borda Incisa 

Primário e 

secundário; em 

urna, direto e 

possivelmente rede 

ou cestaria 24(2)** aprox. 200.000m
2
 

Lago do 

Limão Guarita Polícroma cremação em urna 1 aprox. 250.000m
2
 

Borba Guarita Polícroma em urna 1(1)* grandes proporções 

Vila Gomes Axinim Borda Incisa em urna 1(1) aprox. 400.000m
2
 

Nossa 

Senhora do 

Perpétuo 

Socorro n/d 

Incisa 

Ponteado em urna 3(4) mais de 3.600m
2
 

Alto Bonito n/d n/d em urna 1*** 

pelo menos 

30.000m
2
 

AP-CA-18 Aristé Borda Incisa urna; direto 5(6)**** 

Área 1: aprox. 

12.000m
2
 

AP-CA-38 Aristé Borda Incisa urna; direto 1(4) estrutura: 440m
2
 

AP-CA-02 Aristé Borda Incisa em urna (1) aprox. 16.800m
2
 

Laranjal do 

Jari 2 Koriabo Polícroma direto 2(2) aprox. 5.000m
2
 

      
Obs.: O número entre parênteses no item “Número de Sepultamentos” indica outros contextos que foram definidos 

como funerários mesmo sem elementos ósseos presentes. 

* Estamos considerando um sepultamento de fauna, enterrado próximo a um contexto funerário com urnas 

antropomorfas, para os quais só tivemos acesso aos fragmentos dos vasos. 

** Não consideramos os quatro conjuntos ósseos encontrados que foram identificados como depósitos. Do contexto 

de cemitério de urnas Manacapuru/Açutuba só foram analisadas, por nós, 2 urnas, os outros nove vasos foram 

escavados por outras pessoas e não tivemos acesso ao registro detalhado. 

*** Só conseguimos confirmar o caráter funerário de um dos quatro vasos estudados. 

**** Estes números não representam a totalidade de sepultamentos presentes no sítio e sim aqueles aos quais 

tivemos acesso. 

n/d = Não possuímos dados 
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Grande parte dos sepultamentos apresentados na tabela 03 foi escavada usando os 

métodos da arqueotanatologia, que será apresentada na próxima seção. Assim, estudamos parte 

dos sepultamentos desde o campo, enquanto outra parte foi examinada em laboratório, este 

material estava em forma de urnas/blocos ou de vestígios ósseos previamente retirados e 

acondicionados. Por isso, vamos especificar o tipo de tratamento/estudo em cada caso. 

Os sepultamentos da região de Tefé (sítios Bom Jesus do Baré, São Miguel do Cacau e 

Conjunto Vila) foram estudados em laboratório. Urnas ou blocos foram retirados do campo 

durante escavações organizadas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, sob 

coordenação de Bernardo Costa ou Jaqueline Belletti. Não escavamos integralmente as urnas do 

sítio São Miguel do Cacau, trabalhamos com pequenos blocos onde estavam visíveis ossos. 

Escavamos a urna PN 516 do sítio Bom Jesus do Baré enquanto as outras haviam sido escavadas 

em laboratório por Bernardo Costa e Jaqueline Gomes. O sepultamento oriundo do Conjunto 

Vila foi parcialmente escavado em campo por Jaqueline Belletti, contudo visto a fragilidade do 

material ósseo optou-se pela retirada em grandes blocos, que terminamos de tratar em 

laboratório. 

O sepultamento do sítio Grêmio foi retirado em bloco e escavado em laboratório. O 

estudo desse sítio fez parte dos trabalhos relacionados ao projeto de resgate arqueológico do 

Gasoduto Coari-Manaus coordenado por Eduardo Góes Neves, mas, a etapa de campo foi 

organizada por Bernardo Costa. Ao final o mesmo foi parcialmente plastificado com grandes 

concentrações de consolidante.  

Os sítios Hatahara e Lago do Limão foram escavados dentro no âmbito do Projeto 

Amazônia Central (PAC). Participamos das escavações do sítio Hatahara a partir do ano de 

2006
3
, quando começamos a empregar a metodologia da arqueotanatologia desde o campo. Para 

o material oriundo dos anos anteriores contamos com alguns blocos (um sepultamento inteiro e 

partes de outros), além de todo o material ósseo retirado e o registro. Parte do material, anterior a 

2006, havia sido lavado, analisado por Rafael Bartolomucci e apresentado por Juliana Machado 

(2005), contudo refizemos todas as análises e ampliamos o número de sepultamentos estudados 

durante o mestrado (Rapp Py-Daniel 2009). Várias urnas funerárias também foram retiradas do 

                                                           
3
 Houveram três etapas anteriores com a participação de toda a equipe do PAC, nos anos de 1999, 2001 e 2002. 

Foram retirados 13 sepultamentos do montículo I e duas urnas, fora de montículo, até 2002. Ao final de 2008, 

tínhamos 28 sepultamentos (montículos I, III e IV) e depósitos retirados, além de 10 urnas. 
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sítio Hatahara, contudo só escavamos duas delas, quase nenhum material ósseo foi encontrado, 

somente alguns fragmentos de dentes. Escavamos junto com Claide Moraes a urna retirada do 

sítio Lago do Limão em laboratório em 2006. 

As urnas provenientes dos sítios Borba e Vila Gomes foram encontradas durante a 

execução do Projeto Baixo Rio Madeira coordenado por Claide Moraes (Moraes 2013). O 

material proveniente do sítio Borba foi doado por professores da escola Cônego Bento, que o 

resgataram durante obras da prefeitura na orla da cidade. Optamos por realizar o estudo em 

laboratório, principalmente por razões logísticas e de acondicionamento. 

Aproveitamos o material proveniente dos sítios Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

(NSPS) e Alto Bonito para ministrar uma disciplina sobre escavação de urnas funerárias na 

Universidade Federal do Pará (UFPA) a convite de Denise Schaan. Os dados gerados foram 

utilizados no escopo da tese com autorização da pesquisadora. A maior parte dos vasos do sítio 

NSPS foi completamente escavada, contudo três não foram terminados e serão estudados por 

Diego Barros no Programa de Pós-Graduação da UFPA. Os vasos que faltavam ser escavados do 

sítio Alto Bonito foram trabalhados por outra equipe da UFPA. 

A região amapaense possui inúmeros contextos funerários, que só a partir de 2005 

começaram a ser melhor conhecidos e estudados. Trabalhamos com vestígios de somente duas 

fases, estes se encontram no IEPA. Os sepultamentos das fases Aristé e Koriabo foram escavados 

sob orientação de João Saldanha e Mariana Cabral após consultarem Sheila Mendonça de Souza 

(especialista em bioarqueologia da FIOCRUZ), estudamos esse material posteriormente em 

laboratório. A maior parte dos vestígios encontrados consistia em ossos soltos ou em pequenos 

blocos, como veremos só escavamos um vaso da fase Aristé em laboratório, mas que não possuía 

material ósseo preservado. 

Segue abaixo uma tabela (04) resumindo os sepultamentos estudados. Só foram 

contabilizados sepultamentos confirmados por meio do contexto. Vasos escavados para os quais 

não foi possível confirmar o caráter funerário só serão mencionados no capítulo 5, contudo 

temos duas exceções, dois vasos contendo elementos ósseos não humanos (e muitos elementos 

indeterminados). Estes foram apresentados aqui em função do contexto no qual eles foram 

encontrados, sugerindo um fator de diferença no tratamento desses animais. 
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Tabela 04: Resumos dos sepultamentos estudados. O “nome” dos sepultamentos segue a identificação 

produzida em campo. A localização se refere ao município ou ao elemento geográfico que fornece uma 

melhor referência. A atribuição à fase e/ou tradição foi feita pelo responsável da análise cerâmica ou da 

escavação do sítio arqueológico. 
  Sítio Sepultamento Localização Fase Tradição 

1 Bom Jesus do Baré PN 516 Lago Amanã Caiambé Borda Incisa 

2 Bom Jesus do Baré PN 517 Lago Amanã Caiambé Borda Incisa 

3 Bom Jesus do Baré PN 518 Lago Amanã Caiambé Borda Incisa 

4 Bom Jesus do Baré PN 520 Lago Amanã Caiambé Borda Incisa 

5 São Miguel do Cacau PN 572 Lago Amanã Caiambé Borda Incisa 

6 São Miguel do Cacau PN 573 Lago Amanã Caiambé Borda Incisa 

7 Conjunto Vila Sepultamento I Lago Tefé n/d n/d 

8 Grêmio F8 Manacapuru n/d n/d 

9 Hatahara I Iranduba Manacapuru Borda Incisa 

10 Hatahara II Iranduba Paredão Borda Incisa 

11 Hatahara III Iranduba Paredão Borda Incisa 

12 Hatahara IV Iranduba Paredão Borda Incisa 

13 Hatahara V Iranduba Paredão Borda Incisa 

14 Hatahara VI Iranduba Paredão Borda Incisa 

15 Hatahara VII Iranduba Paredão Borda Incisa 

16 Hatahara VIII Iranduba Paredão Borda Incisa 

17 Hatahara IX/XII Iranduba Paredão Borda Incisa 

18 Hatahara X Iranduba Paredão Borda Incisa 

19 Hatahara XI Iranduba Paredão Borda Incisa 

20 Hatahara XIII Iranduba Paredão Borda Incisa 

21 Hatahara XIV Iranduba Paredão Borda Incisa 

22 Hatahara XV Iranduba Paredão Borda Incisa 

23 Hatahara XVI Iranduba Paredão Borda Incisa 

24 Hatahara XVII Iranduba Paredão Borda Incisa 

25 Hatahara XVIII Iranduba Paredão Borda Incisa 

26 Hatahara XIX Iranduba Paredão Borda Incisa 

27 Hatahara XX Iranduba Paredão Borda Incisa 

28 Hatahara XXI Iranduba Paredão Borda Incisa 

29 Hatahara XXII Iranduba Paredão Borda Incisa 

30 Hatahara XXIII Iranduba Paredão Borda Incisa 

31 Hatahara XXIV Iranduba Paredão Borda Incisa 

32 Hatahara XXV Iranduba Paredão Borda Incisa 

33 Hatahara XXVI Iranduba Paredão Borda Incisa 

34 Hatahara XXVII Iranduba Paredão Borda Incisa 

35 Hatahara XXVIII Iranduba Paredão Borda Incisa 

36 Hatahara Urna 1 Iranduba Manacapuru Borda Incisa 

37 Hatahara Urna 9 Iranduba Manacapuru Borda Incisa 

38 Lago do Limão urna Lago do Limão Paredão Borda Incisa 

39 Vila Gomes recipiente 1 Borba Axinim Borda Incisa 

40 Vila Gomes recipiente 2 Borba Axinim Borda Incisa 

41 Borba parte de urna Borba Borba Guarita Polícroma 

42 Borba urna Borba** Borba Guarita Polícroma 

43 

Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro Urna 1 Itaituba n/d Inciso ponteada 

44 

Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro Urna 3 Itaituba n/d Inciso ponteada 

45 Nossa Senhora do Urna 4 Itaituba n/d Inciso ponteada 



174 

 

Perpétuo Socorro 

46 

Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro Urna 7 Itaituba n/d Inciso ponteada 

47 

Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro Urna 8 Itaituba n/d Inciso ponteada 

48 

Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro Urna 11 Itaituba n/d Inciso ponteada 

49 

Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro Urna 12 Itaituba n/d Inciso ponteada 

50 Arau-é-pá Urna 1 Itaituba n/d Inciso ponteada 

51 Alto Bonito Vasilha/urna 3 

Novo 

Repartimento n/d n/d 

52 AP-CA-02 Caixa 1 Calçoene Aristé Borda Incisa 

53 AP-CA-18 urna 37 Calçoene Aristé Borda Incisa 

54 AP-CA-18 vasilha 579 Calçoene Aristé Borda Incisa 

55 AP-CA-18 vsilha 588 Calçoene Aristé Borda Incisa 

56 AP-CA-18 osso 449* Calçoene Aristé Borda Incisa 

57 AP-CA-18 vasilha 20 Calçoene Aristé Borda Incisa 

58 AP-CA-18 vasilha 16 Calçoene Aristé Borda Incisa 

59 AP-CA-18 urna 17 Calçoene Aristé Borda Incisa 

60 AP-CA-18 vasilha 19 Calçoene Aristé Borda Incisa 

61 AP-CA-18 estrutura 45 Calçoene Aristé Borda Incisa 

62 AP-CA-18 urna 31 Calçoene Aristé Borda Incisa 

63 AP-CA-18 vaso 206 Calçoene Aristé Borda Incisa 

64 AP-CA-38 

sepultamento fora de 

urna poço 1 Calçoene Aristé Borda Incisa 

65 AP-CA-38 urna 5 Calçoene Aristé Borda Incisa 

66 AP-CA-38 abaixo da urna 5* Calçoene Aristé Borda Incisa 

67 AP-CA-38 urna 3 Calçoene Aristé Borda Incisa 

68 AP-CA-38 

sepultamento fora de 

urna poço 2 Calçoene Aristé Borda Incisa 

69 Laranjal do Jari II estrutura 105** Laranjal do Jari  Koriabo 

Possivelmente 

Polícroma 

70 Laranjal do Jari II estrutura 67 Laranjal do Jari  Koriabo 

Possivelmente 

Polícroma 

71 Laranjal do Jari II estrutura 83 Laranjal do Jari  Koriabo 

Possivelmente 

Polícroma 

72 Laranjal do Jari II estrutura 103 Laranjal do Jari Koriabo 

Possivelmente 

Polícroma 

  

  * Provavelmente não é um sepultamento e sim um depósito. 

  ** Possível sepultamento de fauna. 

  n/d = Não possuímos dados. 

 

Ressaltamos que nesta etapa de análise dos sepultamentos consideramos todos os 

elementos disponíveis, mas não utilizamos as interpretações feitas sobre material ósseo por 

outros pesquisadores, tanto por razões de coerência de análise quanto para diminuir a margem de 

erro inter-observador. Além disso, apesar de interessantes várias estimativas foram feitas por não 

especialistas e não tínhamos certeza sobre os resultados. 
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Para completar as informações sobre esses contextos procuramos na literatura referências 

sobre estudos de sepultamentos/contextos funerários para as mesmas fases e tradições 

arqueológicas. Essas informações retiradas da bibliografia foram apresentadas em parte no 

capítulo 2 e serão retomadas no momento da discussão geral (capítulo 6), assim esperamos 

deixar claro de onde provêm nossas informações e o grau de confiabilidade das diferentes fontes. 

Para essa etapa utilizamos principalmente trabalhos acadêmicos, como dissertações e teses, 

artigos científicos, relatórios não publicados e livros publicados. Além disso, também tivemos a 

oportunidade de contar com descrições orais feitas por pesquisadores que haviam trabalhado nas 

diferentes regiões, mas que ainda não publicaram seus resultados e relatos de 

moradores/interessados que haviam encontrado contextos funerários (às vezes sem saber que 

eram funerários). 

 

4.1.II Relatos sobre as práticas funerárias na Amazônia 

 Os trabalhos dentro da antropologia voltados para o tema da morte ameríndia, utilizados 

como referência foram: Métraux (1948); Carneiro da Cunha (1978); Viveiros de Castro (1986); 

Vilaça (1992); Chaumeil (1997a e 1997b); Conklin (2001); Silva
4
 (2005); Ribeiro (2002); 

Rostain (2011). Para ampliar esse quadro buscamos em outras etnografias e relatos referências 

que fossem pertinentes.  

As informações sobre sepultamentos provenientes dos relatos e da etnografia foram 

sintetizadas no anexo 01. Como muitas vezes existem informações contraditórias e/ou 

complementares na etnografia decidimos apresentar todas as que encontramos, evidenciando 

assim as nossas dificuldades para montar o panorama das práticas funerárias na Amazônia. No 

anexo 01 apresentamos esse material e nos anexos 02 e 03, analisamos essas informações a partir 

dos critérios de análise definidos (presença/ausência de acompanhamento, proximidade de outros 

sepultamentos, tempo despendido com o sepultamento, etc.). 

Desde o início optamos por priorizar os dados arqueológicos, no sentido de trabalhá-los 

em maior detalhe, visto que são menos numerosos, mal conhecidos e que são nosso ponto de 

partida. Os dados oriundos da etnografia foram, ao contrário, trabalhados de maneira mais 

sintética, pois seriam usados de maneira comparativa e/ou complementar aos dados 

                                                           
4
 Essa tese não se refere à antropologia e sim à arqueologia, Silva (2005) faz um levantamento muito interessante 

das práticas funerárias no Brasil que foi amplamente utilizado. 
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arqueológicos. Para podermos comparar os dados arqueológicos e etnográficos foi necessário 

fazer uma leitura dos textos através do prisma dos gestos, pensando em que ações humanas que 

poderiam ficar marcadas no solo e como diferenciá-las dos processos tafonômicos naturais. 

Portanto, optamos por não fazer um levantamento das diferentes cosmovisões presentes na 

Amazônia e de todos os processos simbólicos que influenciaram as diferentes populações. Esta 

não foi uma decisão fácil, pois temos clareza que muitas vezes são essas cosmovisões – ou a 

performance relacionada a essas visões de mundo – que unem as populações através do tempo e 

do espaço. Além disso, não teríamos conseguido abarcar todos os grupos com o mesmo nível de 

detalhamento, a quantidade e qualidade de informações disponíveis é muito dispare. O meio 

termo que conseguimos chegar, mesmo se imperfeito, foi o de buscar dentro da etnologia alguns 

padrões que pudessem ser referenciados aos quatro grandes troncos linguísticos abordados e a 

línguas isoladas ou não classificadas. 

Até o presente encontramos dados para 26 grupos falantes de línguas Macro-Tupi, 7 

grupos falantes de línguas Arawak, 4 grupos falantes de línguas Karib, 13 grupos falantes de 

línguas Macro-Jê e 26 grupos de línguas isoladas ou não identificadas
5
 (Tabela 05). 

Tabela 05: Troncos linguísticos e etnias/grupos para os quais conseguimos algum tipo de relato sobre o 

mundo funerário. 

Troncos linguísticos  Grupos/Etnias  

Macro-Tupi  Omágua, Sirionó, Cocama, Sateré-Mawe, Parintintin, Mundurucu, Apiaká, 

Araweté/Bide, Asurini Xingú, Parakanã, Xipaya, Kaiabi, Kamaiurá, Juruna, Tapirapé, 

Suruí do TO, Asurini do TO, Urubu-kaapor, Guajá, Tembé, Guajajara, Wayapi, 

Suruí/Paiter, Tupinambá, Zo’é, Uru-Eu-Wau-Wau 

Arawak  Matsiguenga, Manaós (?), Tariana, Mehinaku, Yawalapiti, Palikur, Piapoco (?)  

Karib  Wayana, Galibi, Kali’na (Galibi), Waiwai 

Macro Jê Karajá, Javaé, Apinayé, Parkatêjê, Rikbaktsá, Kayapó Xikrin, Kayapó Gorotire, Kayapó 

Kararaô, Xerente, Krahô, Canela, Krikatí, Gavião do Maranhão,  

Isoladas/desconhecido/ 

pequenos grupos  

Miranha, Uitoto, Jívaro, Candoxi, Roamaina, Pacavara (Pano), Tikuna, Kaxinawá 

(Pano), Yaminawá (Pano), Yamas, Irurí, Wari’, Moré, Nambikwara, Kubeo, Yanomami, 

Guaharibo, Arapium, Trumai, Piaroa, Waraú, Mura, Mura Pirahã, Maye, Akuliyo, 

Yamamadí 

 

                                                           
5
 Como pode ser observado alguns dos nomes empregados são atribuições feitas por pessoas externas ao grupo no 

momento do contato, mas que acabaram entrando para a literatura. Quando possível tentamos colocar o nome 

utilizado pelo próprio grupo. Alguns dos termos usados para descrever etnias/grupos por vezes englobam vários 

grupos menores (como é o caso dos Waiwai), infelizmente não tivemos dados suficientes para fazer as 

diferenciações necessárias. 
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Como vimos ao lidar com sepultamentos seria delicado apresentar significados de ações. 

Contudo, os gestos normalmente são normatizados pela sociedade – isso não quer dizer que são 

estáticos (Nilsson Stutz 2008:23). Por isso, Nilsson Stutz propõe, e nós concordamos, que a 

arqueotanatologia deveria focar nessa parte material, física e observável do tratamento dos 

cadáveres: 

 

The meaning given to the practices might change from one participant to another. 

It might change substantially over time, but the embodied knowledge about how 

to deal with death and the dead is shared, as is the experience of taking part in 

mortuary practices. And it is through the bodily engagement in the ritual 

practices that a world and structure is created. The participants have an 

embodied sense of how the ritual should be performed correctly. In the example of 

burials, this means that while the significance and meaning of the ritual might not 

be shared by all in a society, there is a shared sense of how humans should be 

buried. (Nilsson Stutz 2008:23). 

 

Não trabalhamos com os rituais, apesar de reconhecer que eles são de suma importância, 

pois correlacionam os significados aos gestos, e que a análise dos contextos funerários só estaria 

completa se todo o conteúdo simbólico expressado através dos rituais também pudesse ser 

considerado. A continuidade das populações indígenas atuais e passadas é um fato, sabemos que 

todas sofreram processos de mudanças em suas estruturas sociais e culturais em função do 

contato direto e indireto com populações europeias, brasileiras e outras sociedades indígenas, 

mas não temos como estimar isso de maneira precisa, por isso nos é possível relacionar dados 

arqueológicos e históricos de maneira tão direta. 

 

 

4.2 A arqueotanatologia como método de análise de contextos funerários 

 

 

Nas últimas décadas a arqueologia, como disciplina, tem se desenvolvido enormemente e 

ganhado novos espaços e, como as outras áreas do conhecimento tem enfrentado dilemas, e se 

dividido entre incentivar a formação de “generalistas” ou de “especialistas”. Seria possível 

existir um sem o outro? Pensando nisso ao vermos o caso de estudos relacionados ao mundo 
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funerário, percebemos que existem várias frentes “de trabalho” se desenvolvendo: uma voltada 

principalmente para os elementos ósseos do esqueleto, esquecendo, por vezes, o contexto social 

dos sepultamentos; outra lidando com os sepultamentos como objetos classificatórios e 

atribuindo mais valor ao material associado ao sepultamento que ao(s) indivíduo(s); e a via do 

“meio” – segundo a filosofia Chinesa – que tem tido altos e baixos ao longo dos anos, mas que 

através dos elementos ósseos e do contexto dos sepultamentos procura perceber a sociedade, seus 

indivíduos e suas escolhas socioculturais, ou seja, saindo da especialização e indo para o “geral” 

(foi essa visão que buscamos apresentar no capítulo anterior).  

Já no artigo, do grande precursor, Gordon Childe (1945) “A Directional Changes in 

Funerary Practices During 50,000 Years” encontramos uma tentativa de classificação dos 

sepultamentos que procurou identificar alguns atributos da identidade biológica dos indivíduos 

(sexo, idade) com características sociais perceptíveis (status), mas a metodologia ainda não 

estava definida. A arqueotanatologia em si é principalmente um método, um modo de olhar e ler 

os sepultamentos (Nilsson Stutz 2008, 2010a) que surgiu para normatizar a leitura dos 

sepultamentos.  

Desde o começo do século XX Kroeber (1927) começou a questionar o interesse de se 

estudar sepultamentos. Apesar de Kroeber (1927) permanecer cético sobre o potencial desse tipo 

de estudo, outros como Saxe (1970), Binford (1971), Tainter (1978) e Carr (1995) mostraram 

que o tratamento do corpo, é um elemento importante a ser estudado, mas afirmaram isso a partir 

das observações feitas pela etnologia. É a partir da “escola francesa” da “archéothanatologie” ou 

arqueologia da morte (Duday et al. 1990, Duday 2005), dos estudos voltados para tafonomia 

(Behrensmeyer 1978) e da antropologia forense, que serão propostos meios para que essas 

observações pudessem de fato ser realizadas em sítios arqueológicos antigos, buscando assim 

padronizar a leitura e ir além do estudo do material de acompanhamento. Os pesquisadores 

franceses Duday e Masset (1986) foram responsáveis por começar a sistematizar a abordagem de 

análise de sepultamentos (e não só de esqueletos humanos), que busca (Masset 1986; Rapp Py-

Daniel 2009:31-32): 

1- Identificar as intervenções pré-sepulcrais sobre o morto; 

2- Identificar o modo de deposição do corpo ou dos corpos dentro da sepultura (cova, 

urna, etc.); 
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3- Compreender os processos tafonômicos que aconteceram dentro da sepultura após a 

deposição definitiva; 

4- Reconstituir as populações vivas a partir da população morta; 

5- Datar; 

6- Estimar o Número Mínimo de Indivíduos (NMI) dentro de uma cova e/ou cemitério; 

7- Identificar aspectos morfológicos do(s) esqueleto(s); 

8- Buscar informações de ordem social, materializadas nos sepultamentos; 

9- Identificar elementos ósseos que pudessem indicar familiaridade entre diferentes 

indivíduos. 

 

Masset e Duday (1986; Duday 2005, 2009) conseguiram resultados interessantes ao 

analisar sepultamentos de diferentes períodos europeus, onde tanto o caráter social quanto o 

biológico e os processos de interferências pós-deposicionais/tafonômicos puderam ser avaliados. 

Um bom exemplo para contextos antigos, anteriores a qualquer forma de escrita e para os quais 

analogias etnográficas não fariam muito sentido, encontramos nos estudos de Liv Nilsson Stutz, 

que se dedica ao estudo das práticas funerárias ao redor do Mar Báltico durante o mesolítico com 

transição para o neolítico (Nilsson Stutz 2010a, 2010b). Ao aplicar a metodologia proposta por 

Duday e Masset, a pesquisadora colocou em evidência uma série de práticas que permitiu fazer 

inferências sobre algumas concepções de mundo e sobre o que seria uma “boa morte
6
” nesses 

períodos (Nilsson Stutz 2010a, 2010b). 

 

Os questionamentos propostos por O’Shea (1984:33-37), apesar de terem sido 

formulados de maneira independente da arqueotanatologia, são norteadores para a aplicação 

dessa metodologia e sua eventual interpretação: 1. “All societies employ some regular procedure 

or set of procedures for the disposal of the dead”; 2. “A mortuary population will exhibit 

demographic and physiological characteristics reflecting those of the living population”; 3. 

“Within a mortuary occurrence, each interment represents the systematic application of a series 

of prescriptive and proscriptive directives relevant to that individual”; 4. “Elements combined 

                                                           
6
 A “boa morte” nesse caso refere-se a ter direito aos gestos pré-determinados pela sociedade como necessários para 

se alcançar um bom destino para a alma ou algo equivalente.  
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within a burial context will have been contemporary in the living society at the time of interment 

(Worsaae’s Law)”; 

Apesar dos sepultamentos serem contextos “fechados”, como observa O’Shea, todos os 

elementos encontrados próximos ao corpo não podem ser avaliados da mesma maneira, pois 

alguns foram colocados intencionalmente, outros coincidentemente enquanto que outros 

acidentalmente (O’Shea 1984:24). Fazer essa diferenciação dentro dos contextos nem sempre é 

fácil. Nos casos que serão apresentados no capítulo 5 várias vezes tivemos que lidar com essa 

situação. A priori definimos como acompanhamento materiais que por sua integridade (ex. prato 

ou vaso inteiro) ou pela sua estrutura (ex. feições ou associação de materiais) podiam ser 

diferenciados dos elementos quebrados e erodidos frequentemente encontrados na camada de 

preenchimento/cobertura dos sepultamentos. Isso também ocorreu em urnas (ou vasos) que 

estavam inicialmente tampadas, mas que posteriormente quebraram permitindo, assim, que solo 

e fragmentos de cerâmica entrassem, esses fragmentos não foram considerados como 

acompanhamentos.  

Além disso, nos sepultamentos diretos (fora de urnas) em terra preta não foi possível 

identificar as bordas das covas (exceto o sepultamento XIX no sítio Hatahara), portanto foram os 

ossos e quaisquer outros elementos próximos que por suas posições nos deram alguma indicação 

do que seriam os limites. Outro elemento comum nesse tipo de contextos são as bioturbações e 

as perturbações em geral causadas pela “vida” sobre o sítio após o ato de sepultar, que precisam 

ser identificadas antes de se propor uma interpretação sobre os gestos e a “evolução” de um 

sepultamento após a sua deposição. 

Apesar deste trabalho não estar voltado para análises tafonômicas, seria impossível não 

abordá-las, sobre tudo quando há escavações de sepultamentos envolvidas, pois somente uma 

boa compreensão do que se passou após a deposição de um ou mais indivíduos é que se pode 

diferenciar processos naturais de humanos (Duday 2005; Gowland e Knüssel 2009). Em função 

dos processos tafonômicos específicos da região Amazônica tivemos que nos adequar 

metodologicamente e alterar nossas expectativas quanto aos resultados (ver anexo 04 com o 

nosso protocolo de escavação e de análise baseado principalmente nas premissas da 

arqueotanatologia e apresentado em Rapp Py-Daniel 2009). 
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Começamos no mestrado (Rapp Py-Daniel 2009) a especificar alguns dos termos 

utilizados no momento de análise dos sepultamentos arqueológicos, para evitar assim confusões 

ou más interpretações, principalmente no emprego do protocolo. A definição e elaboração dessa 

terminologia não tem simplesmente um caráter descritivo. Cada um desses elementos serviu para 

estruturar as observações feitas neste estudo, ou seja, cada item deve ser visto como uma variável 

classificatória do contexto. Como podemos observar, alguns desses elementos são excludentes 

enquanto outros permitem que mais de uma categoria seja empregada. Para chegar a essas 

definições partimos dos trabalhos de Duday (2005) e de Andrews e Bello (2009), exceto para os 

conceitos “c” e “e” que se baseiam nas definições da antropologia amazônica e “b” que foi 

definido com base nos trabalhos apresentados por Haglund e Sorg (1997b)
7
: 

1. Tipos e definições de sepultamentos ou depósitos 

a) Para que um corpo ou elementos ósseos sejam considerados como um sepultamento é 

necessário que haja intencionalidade pela parte dos vivos. Neste caso o sepultamento 

faz parte de um ritual, mesmo que este seja muito breve. Ao se esconder um corpo 

também existe intenção, mas isso não resulta em um sepultamento, estaria mais 

próximo de um depósito. 

I. Os sepultamentos primários são identificados a partir das relações anatômicas 

entre os ossos, onde é possível determinar que a decomposição das partes 

moles aconteceram in situ. Apesar de existirem práticas funerárias que podem 

impactar ou destruir corpos colocados inteiros, alguns ossos como patelas e 

falanges e/ou a coerência anatômica do local onde os ossos foram 

encontrados, são bons indicadores. Na maior parte das vezes não conseguimos 

saber se um corpo foi exposto anteriormente. Este tipo de sepultamento 

implica um procedimento relativamente rápido, nem sempre fácil de ser 

avaliado, pois a decomposição das partes moles está ligada ao ambiente 

entorno do corpo. 

II. Os sepultamentos secundários são reconhecidos pela presença de ossos 

“secos, limpos ou cremados”, onde não há (ou há pouca) organização 

anatômica, mas uma organização é evidente (ex. ossos longos em feixe com 

                                                           
7
 Os exemplos mencionados estão associados ao nosso contexto Amazônico. Contudo a definição dos gestos é 

oriunda da própria arqueotanatologia. 



182 

 

crânio por cima, ossos queimados dentro de uma urna, etc.). O enterramento 

definitivo é precedido de uma fase de decomposição, de descarnamento das 

partes “moles” ou queima, que acontece em geral em um local de transição ou 

de um primeiro enterramento. Portanto o corpo do indivíduo é tratado antes de 

ser enterrado definitivamente, implicando um envolvimento por um período 

prolongado por parte da sociedade.
8
  

b) Foi tratado como depósito os restos humanos dispersos sem organização. Os 

depósitos podem ser divididos em duas categorias: o depósito primário que é fruto de 

um ato intencional. Este gesto não está ligado a rituais funerários, geralmente essa 

ação acontece durante reorganizações de cemitérios e ou sepultamentos; enquanto que 

o depósito secundário provém de um gesto não intencional. Assim os restos podem 

ser enviados para outro local, sem que este tenha sido o objetivo da ação. O transporte 

dos ossos é um resultado secundário e não o objetivo do transporte, podendo o autor 

do gesto não estar ciente. Existe também o transporte por fatores naturais como a 

água e o vento, o impacto desses fatores será diferente de acordo com o estado de 

conservação do corpo. 

c) Muitas vezes os corpos não são enterrados, são deixados sobre estruturas construídas 

ou naturais. Esse tipo de tratamento é extremamente difícil de ser reconhecido pela 

arqueologia, visto que os animais carniceiros e as próprias intempéries naturais 

causam a degradação dos corpos. Na Amazônia, há relato de exposições, com 

enterramento posterior na maior parte dos casos, dependendo do grau de 

decomposição do corpo, ele será dificilmente diferenciado de um sepultamento 

primário ou secundário. 

 

2. Tratamento dos corpos: existe um grande número de tratamento dos corpos que não 

deixam marcas sobre os ossos (como cortar os cabelos, pintar a pele, abraçar o cadáver, 

etc.). Por isso, abordaremos aqui somente os procedimentos mais encontrados 

arqueologicamente e perceptíveis sobre os elementos ósseos. 

                                                           
8
 Não se associa status ou identidade de um indivíduo aos termos de primário e secundário. 
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d) Cremação/incineração: nesse caso a queima direta é o tratamento mais visível, as 

temperaturas e os tratamentos prévios podendo ser muito diferentes. É possível 

distinguir ossos queimados frescos de ossos queimados secos pelo tipo de quebra. 

e) O canibalismo: ato de comer um indivíduo da própria espécie. Em contextos 

funerários, ele pode ou não ser a última ação realizada sobre o corpo, pois 

normalmente após o consumo precisa-se descartar o que sobrou (somente em caso de 

consumo após trituração de todos os ossos é que se pode falar de um canibalismo 

completo). Assim, após o canibalismo pode ser seguido por um enterramento 

ritualizado, ou não, dos remanescentes ósseos. Na Amazônia devemos diferenciar 

endo- de exocanibalismo e canibalismo alimentar de canibalismo ritual, ao contrário 

de outras regiões do mundo, o canibalismo aqui não é uma ação para eliminar a fome. 

O endocanibalismo está ligado ao consumo de indivíduos do próprio grupo (ex. o 

caso dos Wari’), enquanto que o exocanibalismo é o consumo de pessoas externas a 

uma comunidade (ex. o caso dos Tupinambá). Os corpos, dependendo das 

populações, podiam ou não ser completamente consumidos, as razões sendo 

simbólicas, ritualísticas ou práticas (estado de decomposição). Interpretar um 

contexto como sobras de um ato canibalístico depende muito dos elementos 

presentes. No caso dos ossos serem enterrados posteriormente, um possível elemento 

de diferenciação de outros sepultamentos secundários seria algumas marcas de quebra 

(para buscar tutano) ou indícios de cozimento. 

f) Descarne: anterior ao ato de sepultar, muitos corpos passam por tratamentos de 

retirada das partes moles, que podem ser ativas ou passivas. A primeira seria o ato de 

retirar deliberadamente músculos, ligamentos, órgãos, etc., enquanto que a segunda 

forma pode se resumir a deixar apodrecer as partes moles, sendo os ossos recuperados 

posteriormente. Consideramos o sepultamento dos ossos após descarne como 

secundário. 

 

3.  Identificação dos espaços e de elementos restritivos relacionados à cova/urna ou de seu 

interior nos fornecem dados sobre como o corpo foi depositado. Muitos materiais 

colocados junto aos corpos perecem rapidamente e só podem ser identificados pelo 
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posicionamento dos ossos. Os espaços criados ou deixados e o posicionamento dos ossos 

são particularmente importantes para os casos onde não é possível distinguir os limites 

das covas pela textura e cor do solo. 

g) Os sepultamentos colocados diretamente na terra (sepultamentos diretos ou “en pleine 

terre/espace colmaté”) são geralmente distinguíveis pelo posicionamento de ossos em 

posições de “desequilíbrio”, ou seja, os ossos são mantidos pelo solo em seu local de 

origem.  

h) Quando existe um material entre o corpo (ou ossos) e a terra, o sepultamento é 

considerado como indireto (por exemplo, urnas ou cestarias). Se o elemento for 

orgânico ele pode se decompor após as partes moles criando espaços vazios 

importantes e permitindo que ocorra movimentação dos ossos. Muitas vezes é 

extremamente difícil diferenciar um sepultamento colocado diretamente na terra de 

um colocado dentro de um invólucro orgânico (por exemplo, um lençol ou cestos 

largos) que se decompôs. 

i) O “efeito de parede ou effet de paroi” é identificado pela situação instável de 

elementos ósseos e/ou pelo alinhamento dos ossos, que se apoiam (ou se apoiavam) a 

uma estrutura impedindo a sua queda ou movimentação. Não está necessariamente 

relacionado à presença de uma parede e sim a “algo” que mantém o osso ou outro 

elemento em sua posição (como parede, limites de cova, acompanhamento, etc.). 

j) Dentro de um sepultamento podem existir dois tipos de espaços vazios: original e 

secundário. A presença desses espaços explica em grande parte as movimentações de 

ossos vistas nos sepultamentos durante a escavação: 

I. O primeiro está relacionado ao espaço que “não é preenchido” no momento do 

enterramento. Que pode ser significativo dependendo do que estava ao redor 

do corpo e da compactação do solo. 

II. O segundo tipo de espaço vazio está relacionado ao espaço que é criado pelo 

desaparecimento da arquitetura da cova, de elementos funerários ou das 

próprias partes moles.  

k) Efeitos de restrição ou de compressão sobre o corpo podem ser percebidos às vezes e 

estão relacionados ao “efeito de parede”. Os efeitos de restrição são visíveis em 
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algumas articulações do corpo (verticalização das clavículas, dos coxais, dos pés, das 

mãos, das costelas, etc.) que demonstram algum elemento reduzindo o espaço de 

decomposição do corpo, comprimindo-o (ex: saco, amarração ou cova pequena). 

 

4. Tipo de preenchimento dos sepultamentos 

l) A decomposição de um corpo é afetada pelo tipo de preenchimento da cova pelo solo. 

Esse elemento de análise também é importante para avaliar a posição original do 

corpo e os gestos no preparativo do espaço mortuário. O preenchimento de partes do 

corpo pode auxiliar a entender quando alterações e movimentações aconteceram. Os 

principais tipos de preenchimento são:  

I. Progressivo ou “colmatage progressif”, onde o espaço vazio criado pelo 

desaparecimento das partes “moles” do corpo é preenchido imediatamente 

pelo solo, não permitindo que haja muita movimentação dos ossos ou outros 

elementos. De acordo com o desaparecimento das partes, a terra “toma seu 

lugar”, impedindo que ossos em posições instáveis caiam (ex: quando a patela 

permanece sobre o fêmur);  

II. Lento ou “colmatage differé”, quando o preenchimento do espaço vazio 

criado pela desaparição das partes “moles” do corpo não é imediato, 

permitindo que haja movimentação dos ossos ou outros elementos. 

 

5. O corpo 

m) Para identificar a posição do corpo dentro da cova, todos os elementos ósseos 

(coluna, pernas, braços e crânio) são descritos a partir do plano anatômico
9
. As 

articulações são elementos importantes para identificar movimentação dos ossos, 

portanto, são descritas de acordo com a situação (estrita ou anatômica, quase estrita, 

solta). Também utilizamos alguns outros termos para exemplificar a maneira como o 

corpo foi colocado ou encontrado: 

I. Decúbito dorsal: indivíduo de costas para o chão;  

II. Decúbito lateral: indivíduo de lado;  

                                                           
9
 Os termos utilizados são padronizados e cunhados pela medicina. 
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III. Decúbito ventral: indivíduo sobre o ventre; 

IV. Pernas fletidas: pernas dobradas; 

V. Posição fetal: pernas fletidas e braços dobrados com as mãos diante do rosto; 

VI. Supina: mãos visíveis a partir da face palmar; 

VII. Pronação: mãos visíveis a partir da face dorsal; 

VIII. Costelas abaixadas pela decomposição das partes moles e a presença de 

espaço vazio (“affaissement”). 

6. O local do sepultamento só pode ser descrito após uma compreensão mínima sobre como 

o sítio arqueológico está organizado. Por isso é necessário fazer uma avaliação dos 

elementos que se encontram próximos ao local do(s) enterramento(s). 

n) Muitos sepultamentos são realizados dentro de áreas residenciais, o que implica um 

relacionamento próximo aos corpos em decomposição ou, como em alguns casos 

amazônicos, o abandono permanente ou temporário do local. Esses contextos são 

normalmente identificados pela presença de estruturas e vestígios de ocupação 

associados (lixeiras, buracos de postes, fogueiras, etc.). 

o) Os espaços delimitados para a realização de enterramentos são normalmente 

chamados de cemitérios ou necrópoles. Eles são identificados pela concentração de 

corpos ou urnas e a ausência de elementos domésticos. 

 

As definições acima nos fornecem os meios para realizar a leitura de um contexto 

funerário. A partir delas podemos acessar uma série de informações de cunho social – o papel 

dos vivos – pois diferenciam a movimentação natural de um corpo das escolhas realizadas pela 

sociedade onde o mesmo faleceu, vemos essas escolhas como relacionadas à identidade do 

morto. Assim, dependendo da conservação do material e do número de sepultamentos estudados, 

pode-se formular hipóteses sobre: a presença de um padrão de sepultamento; o tempo gasto com 

um sepultamento
10

; o local e o uso do espaço (nem sempre existe uma separação dos contextos 

funerários e domésticos); a diferença dos impactos naturais sobre o corpo de escolhas no 

momento de sepultar.  

                                                           
10

 Como vimos no capítulo anterior este é um elemento importante de análise, contudo, arqueologicamente falando, 

ele é muito difícil de ser estimado. Por isso, optamos em fazer essa análise baseada em somente três níveis: pouco, 

médio e alto (apresentados nas tabelas em anexo), mas que ao final se mostrou um pouco inconclusiva. 
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O esqueleto, como mencionado anteriormente, nos fornece dados diretamente sobre o 

indivíduo: sexo, idade, saúde, marcadores de atividade, etc. Não entraremos em detalhe sobre 

como foi realizada essa análise, pois utilizamos o protocolo que começamos a elaborar no 

mestrado (ver anexo 04, Rapp Py-Daniel 2009) que por sua vez engloba técnicas de análises 

ósseas frequentemente aplicadas: 

1. Para identificação dos elementos ósseos e eventuais patologias e deformidades
11

 

usamos como base livros de anatomia (ex. Abrahams et al. 1998) e manuais (White e 

Folkens 2000; Buikstra e Ubelaker 1994).  

2. Para a identificação dos dentes, lesões e características epigenéticas utilizamos: 

Hillson (2002), Buikstra e Ubelaker (1994), Scott e Turner (1997). 

3. Para estimativa de idade optamos pelo uso de no máximo cinco categorias (adulto 

maduro, adulto, adulto jovem, sub-adulto e infantil/criança). Contudo, na maior parte 

dos casos só conseguimos fazer a diferença entre adultos e crianças, pois a 

conservação dos ossos não nos permitia estimar com precisão a idade. Usamos como 

referência os trabalhos de Buikstra e Ubelaker (1994) e Scheuer e Black (2000). 

4. Para estimativa de sexo utilizamos mais uma vez Buikstra e Ubelaker (1994), em 

alguns poucos casos pudemos usar uma metodologia mais robusta, nesses momentos 

usamos como referência o método de Bruzek (1991). 

 

 

4.3 Abordando os documentos escritos 

 

 

Uma vez definido quais seriam os elementos a serem analisados nos contextos 

arqueológicos (gestos representando a sociedade e os atributos individuais), buscamos nos 

documentos escritos sobre as populações recentes informações que nos permitissem criar um 

banco de dados comparativo. Sabendo que, como vimos no capítulo anterior, a relação das 

sociedades vivas com os mortos depende de vários fatores, como:  

 

                                                           
11

 As deformidades nesse caso são tanto de origem natural, quanto induzidas por processos tafonômicos, como a 

queima, corte e quebra de elementos ósseos. 
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1. A identidade do(s) indivíduo(s) falecido. 

2. A maneira como ocorreu a morte (doença, velhice, homicídio). 

3. O local onde aconteceu a morte (perto ou longe de casa). 

4. Proximidade familiar dos indivíduos presentes com o morto (mãe, pai, marido, esposa, 

filho, amigos, etc.). 

5. Proximidade com a causa da morte (guerra/homicídio, bruxaria/feitiço). 

6. A concepção do que é a “morte” pela sociedade. 

 

De acordo com esses fatores os vivos podem ter reações muito diferentes à morte e ao 

morto, que como vimos no capítulo anterior se expressam no ato de sepultar, mas não somente, 

pois podem afetar outros elementos da sociedade: como demonstrações coletivas de tristeza de 

maior ou menor intensidade (Carneiro da Cunha 1978); restrições alimentares (Chaumeil 2005); 

períodos mais ou menos longos de luto (o luto das mulheres Krahó é mais curto do que o dos 

homens, Carneiro da Cunha 1975); reclusão (em caso de homicídio nos Yawalapitis e grupos do 

alto rio Xingu, Chaumeil 2005); escolha do local de enterramento (frequentemente crianças e 

adultos não são sepultados no mesmo local); etc.. 

Outros elementos de um grupo podem determinar particularidades visíveis no registro 

arqueológico, por exemplo, nos casos citados em seguida pode-se pensar em estados do 

corpo/esqueleto diferentes: falta de dentes nos sepultamentos, dentes avulsos no solo, 

esquartejamento (ou desarticulação): 

Entre os Boras da Colômbia (Whiffen 1915 apud Chaumeil 2005) a “habilidade e bravura 

do guerreiro estavam marcadas pelo tipo de dentes humanos ou animais que estavam em seu 

colar”. A mesma prática era observada entre os Yaguas do Peru, que também levavam os dentes 

de seus inimigos como troféus, os Yaguas faziam colares a serem portados tanto no peitoral 

como nas costas (com os caninos na frente e os molares atrás), assim os guerreiros ficavam 

“capturados” entre as mandíbulas de seus inimigos (Chaumeil 2005).  

A partir das observações buscamos verificar: se seria possível identificar padrões/normas 

dentro das diferentes sociedades estudadas; se esses padrões poderiam de alguma maneira ser 

correlacionados linguisticamente; e se haveria uma distribuição espacial preferencial das práticas 

funerárias, indicando possíveis trocas ou influências por contato. Para tal, os dados obtidos foram 
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comparados através de tabelas e de mapas de dispersão entre si e com os dados arqueológicos. 

Ao montar as tabelas observamos alguns elementos centrais, a escolha dessas variáveis se fez a 

partir dos trabalhos de O’Shea (1984), Carr (1995), Sene (2003), Duday (2005), Roksandic 

(2002) e outros, que consideram essas categorias como relevantes para o estudo dos rituais 

mortuários e práticas funerárias intra e interculturais:  

1- Aspectos biológicos (estimativa de sexo, idade, traumatismo, etc.);  

2- Preparação e tratamento do corpo;  

3- Características da sepultura ou cova;  

4- Acompanhamento funerário;  

5- Localização (habitação e/ou cemitério);  

6- Aspectos ambientais (que poderiam influenciar os processos tafonômicos “naturais”); 

7- Duração dos rituais.  

 

A partir dessas categorias tivemos que fazer alguns ajustes em função da natureza de 

nosso material. Assim, redefinimos algumas categorias na tentativa de estabelecer tipos amplos 

de práticas funerárias, mesmo sabendo que as reconstituições feitas estavam, às vezes, 

incompletas. Assim, os itens analisados que serviram para comparação entre dados etnográficos 

e dados arqueológicos foram (anexos 01, 02 e 03): 

 

1- Identificação de referência sobre a identidade do(s) indivíduo(s) (sexo, idade, status 

e/ou saúde); 

2- População, grupo ou período arqueológico; 

3- Atribuição a grupo linguístico ou período arqueológico (fase ou tradição); 

4- Localização – em que local/região na Amazônia; 

5- Período histórico – data estimada a partir de relatos ou datações da vigência da prática 

funerária; 

6- Preparação e tratamento do corpo – relatos, descrições ou identificação dos gestos; 

7- Contextos, local de sepultamento, características da cova – observações gerais sobre o 

local do sepultamento definitivo (ou o destino final das partes do corpo); 

8- Estimativa da duração dos rituais e das intervenções sobre o corpo; 



190 

 

9- Fonte que forneceu o dado. 

 

Essas informações nos permitiram montar um banco de dados sobre as práticas 

funerárias, com tipos de gestos que podem ser identificados pela arqueologia. Contudo 

encontramos diversos problemas durante o levantamento das práticas funerárias recentes: 

primeiro, e mais importante, é o caráter assistemático das descrições, que muitas vezes 

apresentam contextos “ideais” e não necessariamente “reais”, derivado deste problema está a 

falta de descrição dos gestos em si, dos locais escolhidos para enterramento, etc., além disso, em 

sua quase totalidade essas descrições são leituras de não indígenas sobre sociedades indígenas, 

que avaliaram os gestos e rituais a partir de suas próprias referências culturais; outro grande 

problema é a confusão feita com os termos indígenas, principalmente no que diz respeito às 

etnias, como chama atenção Almeida (2013:102-103) o mesmo etnônimo foi às vezes usado para 

descrever grupos totalmente diferentes (de troncos linguísticos diferentes!); o terceiro problema, 

que nos forçou a restringir de maneira significativa nossa amostragem, foi o da localização e 

filiação linguística, relatos antigos muitas vezes são imprecisos quanto à localização dos grupos 

indígenas e nas transcrições mais recentes, muitas vezes as descrições de rituais/práticas de 

grupos pouco – ou não – conhecidos não são acompanhados de referências geográficas ou 

filiações linguísticas; visto o grande número de mudanças no modo de vida, na língua e na 

localização de diferentes grupos, causado pelo contato com europeus e a sociedade nacional, a 

maior parte das vezes foi delicado definir locais precisos de origem. 

Uma última observação, junto com as tabelas sobre as práticas funerárias também 

recolhemos dados referentes às práticas não funerárias strictu sensu, mas que envolviam a 

manipulação de ossos humanos. Ossos humanos foram usados em diferentes contextos, não 

excludentes, por populações Amazônicas: como souvenires de ancestrais e/ou inimigos; como 

matéria prima para elaborar instrumentos (o mais conhecido são as flautas, mas há também 

copos, colares, cintos, etc.); como troféus de guerra (normalmente as cabeças eram guardadas e 

são conhecidas como “cabeças troféus” ou cabeças reduzidas). Não realizamos uma busca 

específica por esses dados na bibliografia, mas anotamos essas informações quando estavam 

disponíveis. A quantidade de dados obtidos demonstra que se deve ter muito cuidado ao analisar 
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contextos com remanescentes ósseos humanos e a necessidade de se demonstrar a 

intencionalidade de sepultar e diferenciar esses locais de áreas de descarte ou depósitos. 

Como procuramos abordar a Amazônia como um todo, tivemos que fazer uma análise 

espacial das práticas funerárias tanto de dados da arqueologia quanto da etnologia. Uma série de 

mapas foram elaborados considerando todas as práticas simultaneamente e temporalmente. 

Nesses mapas buscamos verificar, quando possível, influências por contato e/ou transmissões de 

savoir faire dentro de troncos linguísticos. 

 

 

4.4 Resumindo 

 

 

Conforme mencionado anteriormente procuramos tanto no registro arqueológico, e afins, 

quanto nos documentos etnográficos uniformizar o tipo de informação que desejávamos extrair. 

Tivemos que fazer escolhas, principalmente no que diz respeito ao segundo tipo de material e 

trabalhar com os dados de forma sintética. Não temos uma amostragem quantitativamente 

significativa por sítio ou relato, por isso as análises foram conduzidas simultaneamente sobre 

material oriundo de diferentes lugares. 

Ao longo do estudo percebemos, através dos contextos arqueológicos e dos relatos de 

outros arqueólogos, que um tipo de estrutura aparecia repetidamente associado a sepultamentos, 

principalmente aqueles pertencendo às fases classificadas como Tradição Borda Incisa/Série 

Barrancóide. A estrutura da qual falamos consiste num buraco cavado próximo ao sepultamento 

e preenchido com fragmentos cerâmicos, normalmente muito decorados e por vezes com ossos 

de fauna. A partir desse elemento decidimos criar um tópico de análise nas etnografias 

consultadas para identificar diferentes tipos de buracos que poderiam estar próximos às áreas de 

cemitério e enterramentos (por exemplo, buracos para estruturas construídas próximo ao 

sepultamento, locais para os objetos do morto ou para depositar os restos mortais após consumo 

parcial, etc.). 

Um dos nossos grandes problemas foi a falta de referencial para interpretação de 

contextos funerários amazônicos, por isso nossa preocupação foi em primeiro estabelecer um 
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conjunto de dados coerentes. A partir dos dados etnográficos sistematizados pudemos olhar para 

os dados arqueológicos com um pouco mais de clareza. Não foi possível fazer correlações 

diretamente, mas a partir das descrições temos uma ideia do que podemos esperar num contexto 

funerário amazônico, mas sempre atentos ao fato que os relatos devem representar uma pequena 

parcela do que era praticado antes do contato. 

Como pôde ser observado optamos por não fazer análises estatísticas, pois em nenhum 

dos casos, arqueológicos ou etnográficos, encontramos um número de “indivíduos” suficiente 

que justificasse esse tipo de abordagem. 



Capítulo 5 

 

 

 

 

 

OS DADOS  

Resultados das análises de campo e laboratório 

Comparando os dados arqueológicos com os etnográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If, as Leach has Said, I have been able to restore comparative studies to some respectability, this 

has been through the realization that resemblance has no reality in itself; it is only a particular 

instance of difference, that in which differences tends towards zero. But difference is never 

completely absent.  

(Lévi-Strauss 1981). 
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A preocupação sobre a materialização dos gestos funerários em contextos arqueológicos 

foi aumentando ao longo dessa tese, tanto em função das perguntas de alunos, de arqueólogos e 

outros profissionais, quanto em função de nosso envolvimento cada vez maior em questões 

forenses, onde a identificação de gestos violentos materializados está no cerne de todas as 

perguntas. Além da violência, normalmente envolvida em casos forenses, mas que nem sempre é 

facilmente perceptível, um dos principais fatores que diferencia esses casos é o contexto (seria 

ingenuidade pensar que todos os corpos encontrados em contextos arqueológicos proveriam de 

contextos funerários strictu sensu): como os corpos são colocados; o tempo dedicado 

(perceptível por uma série de gestos materializados em tratamentos anteriores e posteriores ao 

enterramento); padrões repetidos de enterramento; cultura material associada.  

Assim, começamos essa parte dizendo que não encontramos sinais de violência ou 

contextos que pudessem indicar depósito, todas as ausências de elementos ósseos, ou 

perturbações sobre os sepultamentos, puderam ser explicadas por eventos tafonômicos ou 

tratamentos dos corpos. Contudo, isso não indica que não existia violência entre os grupos 

ameríndios na Amazônia ou nos contextos que nós mesmos estudamos, isso indica simplesmente 

que muito ainda precisa ser pesquisado e que os processos de deterioração de material ósseo são 

muito intensos na região, dificultando muito a “descoberta” de eventuais marcas. 

Nesta parte serão apresentados os resultados obtidos até o presente. Esses resultados são 

o acúmulo de dez anos de pesquisas em diferentes regiões da Amazônia e em momentos distintos 

de aprendizado. Se no começo estávamos voltados principalmente para uma leitura mais seca dos 

sepultamentos, ficando frequentemente frustrados com o baixo potencial das análises ósseas, aos 

poucos fomos percebendo a riqueza do contexto arqueológico ao redor do “sepultamento”. 

Assim começamos a estudar cada vez mais os relatos etnográficos sobre as práticas funerárias e 

um pouco menos os manuais osteológicos (estes continuaram sendo referência para toda e 

qualquer identificação e análise óssea, mas não eram mais o centro do trabalho). Revimos todos 

os resultados produzidos ao longo dos anos para poder compará-los, buscando homogeneizar a 

abordagem o máximo possível e ao final procuramos sistematizar as comparações através de 

mapas e/ou tabelas e elencar os principais resultados obtidos.  

Além disso, outros fatores que influenciaram os produtos desse trabalho foram a 

quantidade e a qualidade do registro e do material disponível. Não tivemos acesso a todos os 
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sítios arqueológicos de onde saíram vestígios de contextos funerários (sepultamentos e 

acompanhamentos), por isso algumas leituras que poderiam ter sido feitas em campo foram 

estimadas a partir do registro ou simplesmente não realizadas.  

Desde o início nos pareceu mais interessante trabalhar com materiais de áreas/sítios que 

já estivessem sendo estudadas/os, do que nos lançar em locais completamente novos, pois, como 

mencionado nos capítulos anteriores, os sepultamentos não podem ser tratados de maneira 

independente do sítio arqueológico, eles fazem parte dele, eles explicam e são explicados por 

vários dos atributos e características encontrados em cada local. Visto o tamanho da região 

abordada seria impossível fazer esse estudo sem o apoio de diversos pesquisadores. Tivemos a 

oportunidade de contar com vários convites para analisar urnas e ossadas coletadas, todos os 

pesquisadores concordaram em compartilhar seus dados sobre os sítios e as regiões estudados, o 

que nos permitiu acesso a áreas muito diferentes. 

Optamos por fazer uma apresentação dos resultados por região e por sítio arqueológico, 

contudo a cada etapa fizemos algumas observações gerais. Assim, a apresentação dos resultados 

seguirá a mesma sequência proposta no capítulo 2: O Médio Rio Solimões; As Ocupações 

Ceramistas da Amazônia Central; O Baixo Rio Madeira; O Rio Tapajós e Interflúvio entre os 

Rios Xingu-Araguaia/Tocantins; O Amapá: uma região de contatos. Ao final faremos uma 

síntese dos resultados arqueológicos e os compararemos com os dados etnográficos que 

começaram a ser apresentados no capítulo 3 e nos anexos 01, 02 e 03. As reflexões e o 

aprofundamento nos temas abordados nos capítulos 2 e 3 serão apresentadas no capítulo 6, que 

será uma discussão geral sobre as práticas funerárias na Arqueologia Amazônia. 

 

 

5.1 O Médio Rio Solimões 

  

 

A descrição dos sítios encontrados no Lago Amanã se baseiam nos trabalhos de Bernardo 

Costa (2011), nas descrições feitas nas fichas de campo durante o levantamento feito para o 

“Plano de manejo do patrimônio arqueológico existente na RDS Amanã, Estado do Amazonas”, 

no artigo de Costa, Rapp Py-Daniel, Gomes e Neves publicado em 2012 – que será chamado de 
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Costa et al. 2012 – e nas comunicações pessoais feitas pelos pesquisadores Bernardo Costa e 

Jaqueline Gomes em 2011 (ver anexo 05 para localização dos sítios). Enquanto que as descrições 

das intervenções arqueológicas no Lago Tefé são baseadas em Belletti (2013; comunicações 

pessoais 2013, 2014). Ressaltamos que não participamos dos trabalhos de campo coordenados 

por esses pesquisadores, somente das análises laboratoriais. 

A descrição dos trabalhos efetuados em laboratório (escavação em laboratório e análise 

do material ósseo) provem de nossos relatórios de atividade, novembro de 2011 e novembro de 

2013 (Rapp Py-Daniel 2011, 2013), realizado no IDSM, Tefé, sendo que somente parte foi 

publicada no artigo Costa et al. (2012). 

 

LAGO AMANÃ – AM 

Sítio Bom Jesus do Baré  

Bom Jesus do Baré é um sítio a céu aberto identificado em 2001. Uma das principais 

características desse sítio é a presença de uma grande quantidade de vasos visíveis em superfície, 

já foram registrados 54 (Costa et al. 2012). Uma baixa densidade de material cerâmico foi 

encontrada na área total do sítio, de aproximadamente 7.600 m
2
 (Costa 2011). Apesar do sítio 

não ter sido datado diretamente, o material encontrado foi associado à fase Caiambé (Tradição 

Borda Incisa), datado entre 640 +- 60 d.C. e 730 +- 60 d.C. por Hilbert (19638) e no sítio Boa 

Esperança entre 890 e 1020 d.C. por Costa (2012:58). Como vimos no capítulo 2, Jaqueline 

Gomes (comunicação pessoal 2014) conseguiu várias datas para contextos da fase Caiambé que 

são mais recentes. 

De acordo com Costa (2011:37-38) não há terra preta no local, o pacote arqueológico é 

formado principalmente pela presença de grandes vasos com as bordas aflorando. O mapeamento 

realizado por Costa em 2009 (Costa et al. 2012) ocorreu durante o ápice da seca e as marcas de 

água nas casas dos comunitários serviram como referência para estimar o máximo da cheia. Com 

isso ele verificou que o sítio ficava periodicamente submerso, o que certamente tem implicações 

sobre a presença e conservação de vestígios arqueológicos.  

Como não foi constatada a presença de terra preta antropogênica no local foram 

propostas duas possíveis interpretações não excludentes (Costa et al. 2012):  
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1- A variação no nível da água entre as estações de cheia e seca poderia ter impedido ou 

dificultado o processo de produção de terra preta, que é lento e dependente de 

condições específicas (Schmidt 2010a, 2010b apud Costa et al. 2012). 

2- O local pode ter sido utilizado com finalidades diferentes daqueles contextos em que 

se observa a produção de terra preta (áreas de habitação com fogueiras, lixeiras e 

latrinas) (Arroyo-Kalin 2010, Castro 2009, Erickson 2003 e Schmidt 2010a apud 

Costa et al. 2012). Por isso, Costa (2011) apresenta a possibilidade de estarmos diante 

de um cemitério de urnas, sem a presença de contextos residenciais. 

Para avaliar e compreender a relação e a função dos vasos vistos em superfície – 

inicialmente não se tinha confirmação sobre o caráter funerário dos vasos – foi aberta, na porção 

sul do sítio, uma área de escavação de 4 m² (S1299W868; S1298W869; S1299W868, 

S1298W868), de onde foram coletadas quatro urnas (PN 516, PN 517, PN 518 e PN 520), e 

outras cinco foram evidenciadas nos limites da área escavada (Costa 2011). Como veremos os 

dados obtidos de cada urna são muito diferentes, o vaso mais promissor foi a urna PN 516. 

A urna PN 516 possui diâmetro do bojo de 57 cm e 43 cm de altura, considerando que as 

bordas estão erodidas. Havia um vaso emborcado em seu interior, próximo ao bojo da urna, a um 

pouco menos de 30cm de profundidade em relação a parte mais alta do vaso. Aparentemente esse 

vaso não servia de tampa, pois estava inteiro dentro da urna e era bem menor do que a boca 

estimada da urna. Abaixo desse vaso foram encontrados diversos vestígios ósseos. A urna possui 

um contorno simples (figura 17), mas a ausência da borda nos impede de determinar sua forma 

original. Foram identificados sulcos em baixo-relevo que formam motivos quadrangulares na 

face externa (Costa et al. 2012). A análise da estrutura decorativa e da manufatura do vaso foi 

feita por Jaqueline Gomes, que verificou que: a área próxima da provável borda é delimitada por 

uma linha que apresenta ondulações; na área que compreende o pescoço, há motivos com 

padrões retilíneos e quadrangulares; o bojo é delimitado por incisões duplas seguidas por uma 

linha ondulada; na área abaixo do bojo até a base foram observados, por meio de lupa, vestígios 

de engobo branco e pintura vermelha (Costa et al. 2012). Durante a análise da cerâmica foram 

observados como antiplásticos grandes quantidades de espículas de cauixi e partículas de 

caraipé, além de carvões e minerais, como hematita e grãos de quartzo (Costa et al. 2012). Duas 

técnicas foram usadas para a manufatura do vaso, acordelamento nas paredes e, na porção 
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superior, aplicações de placas de argila. Esta é provavelmente a razão das paredes do vaso 

variarem em espessura – na porção inferior do vaso as paredes possuem aproximadamente 2 cm 

enquanto próximo à borda ultrapassam 3,5 cm de espessura – e a queima se apresenta de forma 

irregular – colorações mais claras no interior da pasta nos fragmentos próximos à base e 

variações de tons de cinza e preto no restante da peça (Costa et al. 2012).  

Essa urna, PN 516, (figura 17) foi a única passível de uma análise mais detalhada no que 

diz respeito às análises sobre material ósseo. Os primeiros ossos a serem identificados foram o 

crânio e um osso longo, provavelmente a tíbia. Alguns outros fragmentos ósseos saíram antes, 

mas sem uma localização ou identificação precisa. A base do crânio estava a 32 cm de 

profundidade em relação à borda quebrada da urna (aprox. 10 cm da base). Logo abaixo, ao 

redor do crânio e da possível tíbia foram encontrados vários outros fragmentos ósseos. A 

identificação do material foi limitada em função do estado avançado de deterioração dos ossos, 

que só manteve o formato original por causa do solo argiloso, que “grudou” os fragmentos. O 

solo deve ter auxiliado a desacelerar o processo de decomposição dos ossos, através de sua 

capacidade de “encapsular” os elementos ósseos, formando assim uma barreira física protetora, 

além disso, é provável que a quantidade de oxigênio disponível para as bactérias aeróbicas tenha 

ficado reduzido e que a urna tenha servido de barreira física contra variações de umidade e 

temperatura (Rapp Py-Daniel 2010)
1
. 

Vários carvões pequenos foram identificados no solo, mas não há sinal de queima sobre 

os ossos, o solo ou as paredes do vaso. Todo o solo era muito claro com algumas manchas mais 

alaranjadas, onde se constatou a presença de ossos decompostos. Durante a escavação foi 

possível verificar que os ossos não estavam inteiros. Apesar do uso de consolidante, 

pouquíssimos elementos ósseos resistiram e praticamente nenhum conjunto de medidas 

osteométricas foi realizado.  

Após a contagem e identificação dos ossos retirados chegamos a um NMI de um (1) 

indivíduo, um adulto muito pequeno. Não há ossos coxais preservados para estimar o sexo do 

indivíduo, contudo, estamos possivelmente diante de um indivíduo do sexo feminino, visto o 

tamanho e a morfologia da mandíbula (de acordo com as características apresentadas por 

                                                           
1
 É importante ressaltar que falamos da preservação óssea de maneira positiva, considerando que há material 

passível de ser estudado. Contudo, a grande maioria dos ossos analisados na Amazônia apresenta um grau de 

preservação muitas vezes inferior ao que é encontrado nos Andes, na Europa, na África e em diversos outros locais 

do mundo ou do Brasil, onde o solo não é tão agressivo (pH, porosidade, etc.). 
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Buikstra e Ubelaker 1994), além disso, as inserções musculares são pouco proeminentes e os 

ossos longos são muito finos (ver figura 18). Pôde-se estimar a idade como sendo provavelmente 

jovem adulto ou adulto também em função da mandíbula, onde, apesar do estado de 

deterioração, com os dentes em processo de esfarelamento, foi possível verificar que os terceiros 

molares inferiores já haviam erupcionado. Além disso, notou-se que o alvéolo do segundo molar 

direito sofreu processo de reabsorção óssea, após a queda durante a vida do indivíduo. Diáfises 

de ossos longos grandes e pequenos foram encontradas no interior do vaso, mas as epífises não 

estavam preservadas para verificarmos os processos de ossificação.  

No decorrer da escavação, percebemos concentrações e posições ósseas diferentes 

àquelas esperadas num sepultamento secundário “clássico” rapidamente enterrado (feixes de 

ossos longos, ausência de ossos pequenos, ossos em posição horizontal ou apoiados contra o 

bojo). Nos levando a conjeturar sobre a possibilidade de estarmos diante de um sepultamento 

primário inteiro ou um sepultamento secundário de partes de um corpo ainda articuladas, com os 

ossos ainda envolvidos pelas partes moles. As concentrações ósseas mais significativas para 

interpretação dos gestos foram: 

1) Concentração de algumas costelas no interior da urna, normalmente paralelas umas às 

outras, infelizmente visto o grau de deterioração não foi possível lateralizar para se 

confirmar o gesto ou o processo de decomposição. 

2) As fíbulas estavam paralelas, e próximas à possível tíbia, indicando uma proximidade 

anatômica.  

3) Há diáfises de ossos longos pequenos, mão ou pé, associadas e em posição vertical, em dois 

grupos distintos, no interior da urna. Não foi encontrada uma explicação para um efeito de 

parede no interior da urna, longe das paredes do vaso, que pudesse explicar a verticalização 

dessas diáfises. Por isso pensamos na possibilidade desses ossos fazerem parte de pés e/ou 

mãos colocados ainda em conexão no interior do vaso. 

 

Para que os ossos permaneçam verticalizados durante o processo de decomposição há 

necessidade de um preenchimento rápido do vaso por terra, possivelmente enquanto ainda havia 

partes moles preservadas. Esse preenchimento deve ter uma origem natural, terra percolando no 

interior do vaso ao longo do tempo. Durante a banca de qualificação, Verônica Wesolowski 



200 

 

(comunicação pessoal 2012) chamou atenção para o fato das cheias do rio poderem ter acelerado 

o processo de preenchimento. Essa ideia é muito interessante e poderia explicar a aparente “falta 

de organização” de alguns ossos mais distantes da base. 

Processos de erosão contínuos da terra preta e dos vestígios cerâmicos são conhecidos em 

vários sítios arqueológicos na Amazônia, principalmente quando os mesmos são ocupados por 

comunidades mais recentes. Atividades de limpeza periódicas causam grande impacto – retirada 

de plantas/ervas daninhas, varrição, perfuração de furos/buracos, etc. –, e deixando essas áreas 

mais propensas às intempéries – chuva, vento, alagação, etc..  

Esses fatores também são relevantes para a análise cerâmica: a superfície interna da urna, 

ainda estava bem preservada, foi constatado polimento, enquanto que a superfície externa estava 

muito erodida e a pasta muito frágil (Costa et al. 2012).  

 

  

Figura 17. Urna PN 516. Detalhe para a 

decoração. Foto: J. Gomes. 

Figura 18. Mandíbula retirada da urna PN 516. 

 

 A urna PN 517 possui um formato globular com restrição das bordas, o diâmetro 

verificado para o bojo foi de aproximadamente 60 cm e para a borda 40 cm. Durante sua 

escavação, realizada em campo, foi coletado um vaso no seu interior, não foram encontrados 

vestígios ósseos em campo ou durante a limpeza (Costa et al. 2012). Mas visto o formato e o 

contexto no qual foi achado, esse vaso continuou sendo chamado de “urna”. 

 Enquanto isso, a urna PN 518 apresentava-se muito fragmentada, não sendo possível 

determinar sua forma, conseguimos apenas estimar as dimensões (o diâmetro do bojo seria de 54 

cm e a altura em torno de 60 cm). Durante sua escavação, em campo, foi encontrado outro vaso 
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associado a ela. Durante a limpeza Jaqueline Gomes verificou a presença de alguns pequenos 

fragmentos de ossos “colados” às paredes do vaso, muito fragmentados para serem identificados. 

Logo abaixo desse vaso começou a ser evidenciada a urna que recebeu o PN 520 (Costa et al. 

2012). 

A urna PN 520 possui uma forma que pode ser comparada ao tipo “globular de borda 

introvertida e contorno complexo” da fase Manacapuru, lembrando as urnas encontradas no sítio 

Hatahara e descritas por Lima (2008). As dimensões desse vaso eram de aproximadamente 90 

cm de altura, 80 cm de diâmetro de bojo e 50 cm de diâmetro na borda (Costa 2012; Costa et al. 

2012). Apesar da escavação de seu interior não ter evidenciado vestígios ósseos, continuamos 

chamando esse vaso de “urna” em função do seu contexto. Havia vários fragmentos da tampa no 

interior do vaso (Costa 2012). 

Sítio São Miguel do Cacau (antigo sítio Ressaca do Cacau – registro no CNSA) 

O sítio São Miguel do Cacau, identificado em 2008, está situado às margens do Igarapé 

Cacau, que deságua na porção inferior do Lago Amanã, possuindo dimensões estimadas de 

31.000 m² e com pelo menos 10 vasos aflorando (Costa 2012). A estratigrafia registrada e o 

contexto encontrado no local foram bem mais complexos do que no sítio Bom Jesus do Baré.  

Aqui foram identificadas três camadas (Costa 2011). A primeira, de baixo para cima, era 

arqueologicamente estéril, sendo latossolo de coloração 10YR 6/8 (brownish yellow) e presente a 

partir de 60/70 cm abaixo da superfície. A segunda camada já possuía vestígios arqueológicos 

adjacentes a uma feição (F1), composta por uma grande concentração de cerâmica, carvões e 

radículas, o solo aqui já apresentava uma maior fração de areia e a coloração era 10YR3/3 (dark 

brown), possuindo de 10 a 30 cm de espessura. A última camada, também arqueológica, tem 

uma concentração menor de cerâmica e carvões, o solo é argilo-arenoso e a coloração de 10YR 

4/3 (brown), a mesma possui aproximadamente 20 cm de espessura. 

O sítio São Miguel do Cacau tem sido tratado como um sítio multicomponencial (Costa 

et al. 2012). A camada cultural mais antiga estaria associada à fase Caiambé (Tradição Borda 

Incisa). Enquanto, que a camada cultural próxima à superfície seria formada por cerâmicas 

pertencentes à fase Tefé (similar à fase Guarita) e classificada como Tradição Polícroma (Costa 

et al. 2012). 
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Em 2011, foram abertas duas unidades de escavação formando 2 m
2
 contínuos (unidades 

N1050E1049 e N1050E1048), nesse local foram identificadas a feição (F1) e duas urnas (PNs 

572 e 573). Uma terceira urna (PN 685) também foi retirada, porém sua escavação havia sido 

iniciada pelos moradores, este vaso estava localizado na porção oeste do sítio, em uma área onde 

não foi detectada a presença de terra preta, próximo às moradias atuais e a outros vasos 

enterrados (Costa et al. 2012): 

Em duas urnas foi possível identificar a presença de material ósseo, contudo o estado de 

preservação estava péssimo limitando as interpretações possíveis. A escavação foi conduzida em 

laboratório por Bernardo Costa, analisamos apenas os fragmentos ósseos soltos ou em pequenos 

blocos. 

A urna PN 572 possui dimensões menores que as outras, e sua morfologia é diferente das 

outras. Ela é baixa, com a altura de 40 cm e com um largo bojo, com 80 cm de diâmetro, que é 

posteriormente afilado formando uma base côncava (Costa et al. 2012). Apenas durante o 

peneiramento foram coletados alguns poucos fragmentos ósseos, aparentemente não queimados. 

Apesar da péssima conservação alguns fragmentos de costelas sugerem tratar-se de um indivíduo 

muito pequeno, possivelmente infantil – estimativa feita tanto pelo tamanho quanto pela 

morfologia dos ossos (Rapp Py-Daniel 2011). 

O principal antiplástico desta urna é caraipé, sendo sua queima irregular (Costa et al. 

2012). Jaqueline Gomes verificou que há engobo vermelho e linhas retilíneas como decoração. 

No interior do vaso foi encontrada uma grande quantidade de material cerâmico envolto num 

solo de coloração de 10YR 3/2 (very dark grayish brown), com textura areno-argilosa e pouca 

compactação, haviam bioturbações formadas por radículas e raízes de espessura fina. Constatou-

se também a presença de alguns pequenos carvões no solo da parte superior do vaso (Costa et al. 

2012). 

Dois artefatos praticamente inteiros foram encontrados no interior dessa urna: uma 

estatueta chocalho com a cabeça intencionalmente quebrada, evidenciada a aproximadamente 5 

cm abaixo da borda (figura 19); e um pequeno prato não decorado com quebras recentes e 

antigas (figura 20). A estatueta é: modelada e pintada, possuindo traços femininos, representação 

de seios e genital na sua porção frontal; os membros inferiores e os quadris lembram alguns 

quadrúpedes; possui a representação de uma trança “raiz” nas costas (não temos certeza sobre o 
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fato de ser uma trança, poderia também ser uma coluna vertebral ou parte de um adorno, como 

encontrado em várias representações antropomorfas na região do baixo rio Amazonas). Uma 

particularidade interessante, que lembra os resultados encontrados por Cristiana Barreto 

(comunicação pessoal 2013) para as estatuetas Marajoara, é o fato da estatueta não ter sido 

enterrada inteira, ela possui marcas de quebra no local do que seria o pescoço (Costa et al. 2012).  

Durante a escavação da urna PN 573, foi evidenciada uma série de ossos, fragmentos 

cerâmicos e um pequeno vaso no fundo da urna. Jaqueline Gomes ao analisar o vaso observou 

que o bojo estava decorado com incisões duplas retilíneas que formam motivos quadrangulares 

na porção superior da urna, também foram observados vestígios de pintura vermelha sobre 

engobo branco no bojo. Esse vaso possui 60 cm de diâmetro. O solo encontrado possui uma 

textura argilo-arenosa, inicialmente com a coloração 10YR5/4 (yellowish brown), mas que 

escurece ficando menos compactado, pequenas raízes e uma moderada quantidade de fragmentos 

cerâmicos também estavam no interior (Costa et al. 2012). Foram coletados vários fragmentos de 

bases de assadores dispostos verticalmente dentro do vaso e observada a presença de solo 

acinzentado, de carvões e de pequenas bolotas de argila. Próximo à base tornaram-se mais 

evidentes os vestígios de materiais ósseos, associados a um pequeno vasilhame (com 

aproximadamente 8 cm de diâmetro, figura 22), decorado com uma faixa de finas incisões curtas 

diagonais e paralelas (Costa et al. 2012). Próximo a esse pequeno vaso o solo estava mais úmido 

com uma coloração mais escura com a presença de muitos carvões, porém sem evidências de 

queima.  

Durante a análise dessa urna (Costa et al. 2012) verificou-se a presença de grandes 

quantidades de cauixi e minerais (hematita e pequenos grãos de quartzo), com uma queima 

bastante regular e completa. A espessura das paredes varia entre 1,5 e 2 cm, o contorno da peça é 

complexo, possuindo borda introvertida. No interior do vaso foram encontrados diversos 

fragmentos de cerâmica, contudo apenas uma borda era diagnóstica, com extroversão tipo flange 

e lábio serrilhado com decoração típica da fase Caiambé (Costa et al. 2012). 

O material ósseo identificado dentro dessa urna forneceu um NMI de um (01) indivíduo, 

porém o estado de conservação é péssimo, poucas partes de osso cortical e de osso esponjoso 

estavam preservadas. As poucas extremidades identificadas parecem ossificadas, apontando para 

uma idade adulta ou sub-adulta, porém o tamanho dos ossos é muito pequeno (por exemplo, o 
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diâmetro da diáfise, que apesar de frágil está íntegra, próximo à extremidade distal do rádio 

esquerdo tem 1,5 cm). Não pudemos estimar o sexo do indivíduo ou identificar alguma lógica de 

organização ou coerência anatômica dos elementos ósseos nas fotos ou no pequeno bloco 

trabalhado (Rapp Py-Daniel 2011). Porém, é interessante notar a presença de ossos pequenos 

(extremidade distal de falange proximal) e três costelas associadas num pequeno bloco (PN 

573.53). O crânio estava no fundo do vaso, todos os ossos estavam por cima ou ao lado dele, não 

foi possível identificar traços de queima. Como a urna possui 60 cm de diâmetro e mais de 50 cm 

de altura, esse tamanho permite vislumbrar tanto a presença de um indivíduo pequeno articulado 

quanto a presença de ossos desarticulados no seu interior, portanto não temos dados suficientes 

para definir se o sepultamento era primário ou secundário. Fragmentos de um assador foram 

encontrados na porção mesial da urna e a maior parte dos pequenos fragmentos de cerâmica 

atestados no solo estavam sobre esse assador. Uma interpretação cabível é que este grande 

fragmento de assador foi utilizado como tampa, sua quebra teria causado o preenchimento do 

espaço vazio tanto por terra quanto por outros fragmentos cerâmicos que já se encontravam no 

solo (Costa et al. 2012).  

A urna, ou vasilhame, PN 685 (figura 21) foi toda escavada em campo, seu tamanho e o 

fato dos próprios moradores já terem começado a escavação inviabilizaram a sua remoção para 

estudo em laboratório. O vaso estava fragmentado e não há medidas para ele, mas ele é 

claramente o maior de todos os vasos retirados. Dos vasos encontrados no sítio São Miguel do 

Cacau, esse apresenta algumas particularidades, dificultando a determinação da sua função: não 

foram identificados vestígios de material ósseo (humano ou faunístico) em seu interior; as 

observações em campo apontaram similaridades entre o conteúdo do vaso e da feição (F1) 

encontrada na unidade de escavação – próxima aos outros vasos –, principalmente no que se 

refere ao conteúdo (bolotas de argila, terra preta, semente queimada e muitos fragmentos de 

cerâmicas); presença de uma grande quantidade de material cerâmico (330 fragmentos), sendo 

38% deles decorados e alguns de grandes dimensões (mais de 15 cm), contudo não foram 

visíveis remontagens durante a análise preliminar (Costa et al. 2012); a constante presença de 

terra escura em todo interior do vaso enquanto que o solo adjacente é argiloso, compacto e de 

coloração alaranjada; proximidade de vários outros vasos que também estão aflorando. Seria este 

vaso análogo às feições encontradas em diferentes contextos funerários da Tradição Borda 



205 

 

Incisa? A terra preta ao redor do vaso teria sido erodida com o tempo, indicando uma área muito 

perturbada? A quantidade e o tipo de material cerâmico dentro deste vaso, parece indicar que o 

mesmo não era uma urna funerária, podendo talvez ser considerado como um acompanhamento. 

  
Figura 19. Estatueta presente dentro da urna PN 572. 

Foto: J. Gomes. 

Figura 20. Prato presente dentro da urna PN 572. 

  
Figura 21. Foto da urna PN 685 em campo. Foto: J. 

Gomes e B. Costa. 

Figura 22. Pote presente dentro da urna PN 573. 

Foto: J. Gomes. 

 

 Em ambos os sítios estudados próximos ao lago Amanã foi possível constatar a presença 

de contextos funerários análogos a cemitérios, onde os sepultamentos são feitos em urnas em 

áreas com poucos vestígios de habitação ao redor. As urnas em si possuem dimensões 

relativamente grandes, sendo os indivíduos acompanhados por artefatos cerâmicos inteiros: 

pratos, potes e estatuetas. A conservação do material ósseo apesar de péssima e o tamanho das 

urnas permite vislumbrar a presença de sepultamentos primários e/ou secundários, tanto para 

crianças quanto para adultos.  
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LAGO TEFÉ – AM 

O trabalho desenvolvido com o material do lago Tefé ainda está em andamento. Como 

mencionado no capítulo 2, foram encontrados alguns conjuntos funerários relacionados à 

Tradição Polícroma que ainda estão sendo analisados por Jaqueline Belletti, mas ainda não 

tivemos a oportunidade de verificar o material ou o contexto. Assim, apresentaremos somente o 

contexto funerário do Sítio Conjunto Vila, estudado em laboratório.  

 Durante uma longa etapa de escavação foi constatado que uma parte do sítio (ao lado da 

casa do Sr. Brás) corria risco e que, portanto deveria ser escavada rapidamente (Belletti, 

comunicação pessoal 2013). Nesse local foram encontrados diversas feições, vários fragmentos 

de urnas e um sepultamento humano (Sepultamento I). Grande parte desse contexto foi retirado 

em blocos (em laboratório tentamos remontar alguns blocos para uma melhor visualização do 

contexto).  

O sítio Conjunto Vila possui aproximadamente 38 ha, sendo que destes somente 30 ha 

teriam terra preta (Belletti 2013). A partir da delimitação do sítio, Belletti (2013:53) diferenciou 

três áreas com maior interesse para intervenção: “1) terra preta com altas concentrações de 

artefatos; 2) pontos sem terra preta mas com artefatos; 3) pontos com “terra escura” em zona 

arenosa próximo ao pequeno igarapé.” Esse sítio claramente apresenta um pacote arqueológico 

muito complexo e densidades de material que provavelmente traduzem ocupações importantes 

em diferentes períodos, há material cerâmico que pode ser relacionado a pelo menos duas fases 

arqueológicas, Caiambé (Tradição Borda Incisa) e Tefé (Tradição Polícroma). 

Parte do Sepultamento I foi desmontado em campo. Ao analisá-lo percebemos que o 

sepultamento era primário e pertencia a um adulto enterrado com as duas pernas fletidas, havia 

provavelmente bastante espaço vazio nessa cova, pois as pernas estavam relativamente 

separadas. Elementos de ossos longos de braço foram identificados paralelos uns aos outros, 

indicando que o mesmo também estava provavelmente fletido (blocos PN 964 e PN 948A e 

964A). Entre esse conjunto e os fragmentos de crânio (bloco 947) haviam ossos soltos que 

provavelmente eram desse sepultamento (uma vértebra e algumas costelas fora do lugar). Essa é 

uma área de perturbação intensa, perceptível através das fotos e do registro de campo. Os limites 

da feição/estrutura que perturba a área das costelas não foram identificados, mas a mesma 

continha solo mais escuro (ao contrário da maior parte do sepultamento que foi depositado 
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diretamente sobre o latossolo alaranjado), grande quantidade de cerâmica, mas sem sementes 

nem muitos ossos (fauna ou outros) associados.  

Outra feição (a de número 9), identificada em campo, perturbou a área da perna direita do 

sepultamento. Essa feição contém uma grande quantidade de material e seus limites são nítidos. 

Ou seja, o sepultamento foi perturbado por pelo menos 2 estruturas/feições/eventos com 

características bastante diferentes. Além disso, parte da perna esquerda está sobre uma feição 

mais antiga (com poucos carvões, terra preta e algumas cerâmicas). As diferenças entre 

conteúdo, profundidade e contexto das feições, podem significar funções diferentes, mas também 

temporalidades distintas.  

Todos os ossos encontrados nos blocos estão em péssimo estado de conservação. Por isso 

optamos por deixar os ossos em pequenos blocos com terra (ou eles iriam esfarelar) – o estado 

dos ossos piorou muito entre o momento de retirada de campo e a escavação em laboratório um 

ano depois. Jaqueline Belletti datou um fragmento de cerâmica da Tradição Polícroma dentro de 

uma feição abaixo do sepultamento I e obteve uma data do século X de nossa era, indicando que 

o contexto funerário estudado é mais recente. Infelizmente ainda não podemos afirmar se de fato 

o sepultamento está associado à Tradição Polícroma, pois há evidências de ocupações, pós-

contato, relativamente antigas nesse sítio (Belletti, comunicação pessoal 2013). Além disso, o 

padrão funerário difere de tudo o que encontramos até agora na região de Tefé. 

 Não foi possível identificar o sexo ou ter uma estimativa aproximada da idade desse 

indivíduo, mas visto o tamanho dos ossos podemos eliminar a possibilidade de ser uma criança.  

 Esse contexto de diversas estruturas se recortando nos remete a uma área intensamente 

ocupada. De acordo com Belletti (2013) isso parece ser uma das características do sítio Conjunto 

Vila, principalmente na parte com maior densidade de material e terra preta. Os fragmentos de 

uma possível urna foram identificados a cima do Sepultamento I, eles não parecem estar 

relacionados ao mesmo e não foi encontrado material ósseo associado a esse vaso. 
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5.2 As Ocupações Ceramistas da Amazônia Central 

 

 

 Como chama atenção Barreto (2014a) a Amazônia Central é uma das regiões amazônicas 

que mais produziu dados nesses últimos 20 anos, isso se deve ao Projeto Amazônia Central. A 

grande diversidade de sítios e vestígios encontrados por sítios permite, de acordo com Machado 

(2005) e Barreto (2014a), que pensemos em hierarquias entre os sítios e prováveis situações 

sociopolíticas análogas a cacicados que antes só eram hipóteses para grande parte da Amazônia. 

Pensando nisso, ao vermos os dados dessa região é necessário termos muito cuidado, 

principalmente para os sítios e vestígios relacionados à fase Paredão que provavelmente 

representa o ápice populacional em períodos pré-contato (essas evidências são visíveis pelo 

tamanho e estruturas dos sítios arqueológicos, além de apresentar uma produção cerâmica de alta 

performance, ver Moraes 2006 e 2013 para uma discussão mais aprofundada). A diferença entre 

sítios arqueológicos do mesmo período, que podem ser associados pela cultura material e pelos 

padrões de ocupação, pode servir também de indicador para explicar diferenças nos contextos 

funerários. Talvez evidências de tratamentos funerários diferenciados dentro de populações 

complexas e hierarquizadas não devam ser procuradas somente dentro de uma mesma localidade, 

mas também entre locais diferentes (Barreto 2014a, apresenta essa situação para os Sambaquis 

do sudeste e Schaan 2004, diferencia locais de enterramento por tesos no caso Marajoara). 

 Analisamos contextos funerários de três sítios arqueológicos nessa região: o sítio 

Hatahara; o sítio Lago do Limão; e o sítio Grêmio. Além disso, acompanhamos os trabalhos 

realizados no sítio Lages no município de Manaus e o PAC produziu uma quantidade de dados 

significativos através de uma série de pesquisas individuais e coletivas. Os dados oriundos do 

sítio Hatahara (município de Iranduba) foram, em sua maioria, apresentados em Rapp Py-Daniel 

(2009), assim, faremos aqui uma rápida síntese desse contexto focando principalmente no que 

não havia sido sistematizado anteriormente. Além disso, ao final desse capítulo e no próximo 

voltaremos a uma série de temas abordados durante o estudo do sítio (presença de feições em 

contextos funerários, diferença de tratamento de acordo com os indivíduos, preservação, 

tafonomia, etc.). Em seguida apresentaremos os dados obtidos no sítio Lago do Limão 

(município de Iranduba) e no sítio Grêmio (município de Manacapuru).  
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O MUNICÍPIO DE IRANDUBA – AM  

O Sítio Hatahara 

 Faremos aqui uma breve síntese e algumas considerações a partir do que observamos em 

várias etapas de campo no sítio Hatahara e após comparações mais prolongadas com outros sítios 

com material Paredão e/ou da Tradição Borda Incisa/Série Barrancóide. 

 O sítio Hatahara possui aproximadamente 20 ha (Rapp Py-Daniel et al. 2011) com pelo 

menos quatro momentos de ocupação pré-colonial (caracterizados pelas cerâmicas das fases 

Açutuba, Manacapuru, Paredão e Guarita). Descoberto pelo PAC em 1997, esse local desde o 

início das pesquisas apresentou um contexto excepcionalmente rico e bem preservado (presença 

de montículos construídos, possuindo mais de três metros de terra preta em alguns locais, 

material ósseo bem preservado, enorme quantidade de material cerâmico, etc.). Em função disso 

um grande número de estudos foi realizado no local (ver Neves 2010a; Neves et al. 2003; Neves 

et al. 2007; Machado 2005; Lima 2008; Tamanaha 2012; Arroyo-Kalin 2010; Cascon 2010; 

Caromano 2010; Rapp Py-Daniel 2009, 2010; Carneiro 2013 e vários outros).  

Durante a realização de nosso trabalho de mestrado fomos interpelados pela boa 

conservação do material ósseo nos contextos funerários desse sítio. Ponderamos que a grande 

quantidade de terra preta argilosa com pH próximo ao neutro, principalmente na área dos 

montículos, associada a um enorme número de cerâmicas e à profundidade dos sepultamentos 

criaram contextos mais estáveis (temperatura, umidade, bioturbações, etc.) e mais anaeróbicos 

(principalmente no momento de decomposição das partes moles dos corpos) sendo assim a razão 

pela preservação excepcional dos sepultamentos da fase Paredão (Tradição Borda Incisa), nosso 

foco durante o mestrado. 

 A tabela 06 mostra os tipos de sepultamentos (ver figuras 23 a 30) encontrados nos 

montículos I, III e IV, é interessante notar a grande diversidade de modos de enterramentos. 

Participamos das escavações em campo a partir do sepultamento XIV (no ano de 2006), a análise 

dos sepultamentos/depósitos I a XIII foi feita a partir do registro de campo (fotos e fichas) e 

material em laboratório. Como é possível perceber tivemos dúvidas sobre o fato de alguns 

sepultamentos serem diretos ou não, ou seja, acreditamos que a maior parte dos indivíduos estava 

contida dentro de redes ou cestarias (os relatos etnográficos apoiam a grande dispersão dessa 

prática), contudo esses elementos são perecíveis e se decompõe rapidamente. O tipo de 
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preenchimento, a permanência de alguns espaços vazios durante a decomposição, a 

movimentação dos ossos e a posição de alguns ossos nos levaram a essa interpretação, mas visto 

que alguns ossos estão em péssimo estado de conservação fomos cautelosos. 

 

Tabela 06 (retirada de Rapp Py-Daniel 2009): Sepultamentos por tipo de enterramento, número de 

indivíduos e descrição direta ou indireta. Em negrito são os sepultamentos com indivíduos infantis e os 

que são seguidos por um ponto de interrogação têm algum problema de identificação. 

Sepultamentos Indiretos Indiretos 

prováveis 

Diretos 

prováveis 

Não 

identificado 

Individuais 

primários 

 VIII, IX/XII, 

XIII, XXV 

IV, XIX, XXIV, 

XXVI 

VII?, XX, 

XXI 

Individuais 

secundários 

 III?  VI?, XVI, 

XVII, XXIII, 

XXVII, 

XXVIII? 

Múltiplos 

secundários 

I  XIV II, V, X? 

Depósitos    XI, XV, XVIII, 

XXII 

 

 

 Logo abaixo (figuras 23 a 30) seguem algumas fotos dos sepultamentos do sítio Hatahara, 

em Rapp Py-Daniel (2009) apresentamos todos os sepultamentos em detalhe. 

  
Figura 23. Foto do sepultamento I, escavado em 

1999. Acervo PAC. 

Figura 24. Foto dos Sepultamentos IV, V e VI escavados 

em 2001. Acervo PAC. 
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Figura 25. Foto do Sepultamento XIII escavado em 

2002. Foto: Rafael Bartolomucci. 

Figura 26. Foto do sepultamento XIV escavado em 2006. 

Foto: Val Moraes. 

  

Figura 27. Foto do sepultamento XIX escavado em 

2006. Foto: Val Moraes. 

Figura 28. Foto do Sepultamento XXIII escavado em 

2006.  

 
 

Figura 29. Foto do sepultamento XXV, escavado em 

2006. Foto: Val Moraes. 

Figura 30. Foto do sepultamento XXVII, parcialmente 

escavado em 2008. Foto: Val Moraes. 

 

Complementando a tabela 06, temos a tabela 07, que situa os sepultamentos dentro dos 

montículos, como pode ser percebido todos estão relativamente profundos, entre as camadas III e 

IV. Ambas as camadas contêm principalmente material da fase Paredão, mas na camada III há 

presença de material da fase Manacapuru. Acreditamos que as diferentes profundidades, na 

maior parte das vezes, são um reflexo dos gestos de cavar. Como podemos perceber há alguns 
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conjuntos ósseos que são claramente sepultamentos enquanto outros representavam fragmentos 

de poucos ossos soltos não organizados, por isso propomos a presença de “depósitos”. Machado 

(2005) e Tamanaha e Rapp Py-Daniel (2009) ao analisarem o processo de construção do 

montículo I e II, perceberam a intenção de se criar uma camada, composta principalmente por 

cerâmica, que elevasse em aproximadamente um (1) metro toda a área. A maior parte do material 

cerâmico encontrado não remonta e não está num local de descarte (não é uma área de lixeira 

reaproveitada, por exemplo), todo esse remeximento de terra e material deve ter impactado 

sepultamentos mais antigos, explicando a presença de ossos “soltos” no solo. Observamos o 

mesmo processo de construção no montículo III e IV, este último estando ainda mais perturbado 

que os outros em função de plantações recentes (Rapp Py-Daniel 2009). 

 

Tabela 07 (adaptada de Rapp Py-Daniel 2009): Sepultamentos e depósitos relacionados às suas camadas e 

profundidades respectivas. 

Sepultamento Localização Camada 
Profundidade da 

base 

Indivíduos 

identificados 

I N1152W1359/60 camada III 137cm 

4 indivíduos (2 

adultos sendo um 

robusto e 2 sub-

adulto/infantil) 

II N1152W1359/60 camada IV 88cm 

5 indivíduos (2 

adultos, sendo um 

velho e 3 

infantil/sub-

adulto) 

III N1152W1359/60 Camada IV 107cm 
1 indivíduo adulto 

jovem feminino 

IV N1160W1360 camada III  90cm 1 indivíduo adulto 

V N1160W1359 Camada IV 77cm 

2 indivíduos (1 

adulto/sub-adulto 

e 1 infantil) 

VI N1160W1359/60 camada III 105cm 
1 indivíduo 

infantil 

VII N1159W1360 camada IV 77cm 
1 indivíduo 

infantil 

VIII N1160W1360/59 camada III 110cm 
1 indivíduo adulto 

feminino 

IX = XII N1158/59W1360 camada III 89cm 1 indivíduo adulto 

X N1159W1359/60 camada III  98cm 

2 indivíduos (um 

adulto e um 

infantil) 
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XI 
N1159W1359 e 

N1160W1359 
camada III 105cm 

Depósito 

XIII N1153/54W1360 camada III 125cm 
1 indivíduo adulto 

robusto 

XIV N1160W1358 camada IV 83,5cm 

3 indivíduos (2 

adultos e 1 

infantil) 

XV N1159W1357 camada IV 98,5cm Depósito 

XVI N1158W1357 camada IV Aprox. 95cm 
1 indivíduo 

infantil 

XVII N1160W1359 camada IV 85cm 1 indivíduo adulto 

XVIII N1157W1359 camada III 
73cm (lâminas 

finas de osso) 

Depósito 

XIX 
N1158W1358 

N1158W1359 
camada IV 115cm 

1 indivíduo adulto 

feminino 

XX 

N1158W1357 e 

N1158W1356 

SW1/2 

camada III Aprox. 100cm 

1 indivíduo adulto 

XXI N1159W1357 camada III Aprox. 110cm 1 indivíduo adulto 

XXII 
N1160W1356 e 

N1160W1357 
camada III Aprox. 105cm 

Depósito 

XXIII N1160W1359 camada III Aprox. 108.5cm 
1 indivíduo jovem 

adulto robusto 

XXIV N1157W1359  Camada IV Aprox 120cm 1 indivíduo adulto 

XXV N1157W1359 Camada IV Aprox. 90cm 1 indivíduo adulto 

XXVI 

N1157W1358 (1/2 

sul) e 

N1156W1358 (1/2 

norte) 

Camada III 131cm 

1 indivíduo adulto 

XXVII 

N1308W1298 (1/4 

NE), N1309W1298 

(1/4 SE), 

N1308W1297 (1/4 

NW) e 

N1309W1297 (1/4 

SW) 

Camada III 129cm 

1 indivíduo 

infantil 

XXVIII 
N1139W1541 e 

N1138W1541 
Camada III 

130cm (pedestal 

do bloco) 

indeterminado 
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No mestrado apresentamos rapidamente a área de cemitério de urnas e feições 

relacionada à fase Manacapuru/Açutuba, encontrada fora de montículos, pois só participamos da 

escavação de duas urnas (1 e 9). O material cerâmico foi analisado por Lima (2008), tanto das 

urnas quanto das feições, sendo uma delas (F3) particularmente grande e contendo muitos 

fragmentos de cerâmica decorados (Lima 2008:226). Nas urnas escavadas foram encontrados 

alguns dentes (germes de permanentes e permanentes) humanos e farelos de ossos, a conservação 

nesse local estava péssima, muito inferior ao material ósseo em contexto monticular. 

Lima (2008:264) fala que esse contexto talvez não fosse funerário, visto a ausência de 

vestígios humanos diretos dentro dos vasos ou feições. Contudo, a maior parte dos vasos só foi 

escavada após o término da tese de Lima, por isso voltamos sobre os mesmos dados com outra 

interpretação. Propomos que esse local era sim um cemitério de urnas, além disso, visto a 

disposição dos vasos e da maior parte das feições acreditamos que os mesmos estão associados, 

não há sobreposição
2
. Lima (2008) classifica as urnas como pertencendo à fase Manacapuru e à 

fase Açutuba, enquanto que as feições possuiriam materiais das fases Paredão, Manacapuru e 

Açutuba. O material dessas duas últimas fases é muito próximo estilisticamente e 

cronologicamente, de fato Lima (2008) e Moraes (2006) argumentam por um continuum dessas 

três fases pertencentes à Tradição Borda Incisa na Amazônia Central. Esse local apresenta um 

forte argumento a favor de uma proximidade temporal e espacial significativa entre essas fases. 

As feições lembram as estruturas encontradas nos montículos e associadas à fase Paredão. 

O fato das urnas e da maior parte das feições não se recortarem indica certo controle 

espacial da disposição dessas estruturas (ver figura 31). Haveriam marcadores externos, como 

propõe Schaan (2004) para as urnas nos tesos Marajoara? Dois outros elementos interessantes 

são a urna 7, considerada por Lima (2008) como pertencente à fase Guarita, e o conteúdo das 

feições, normalmente repletos de cerâmicas muito decoradas que não remontam em vasos 

inteiros. A urna 7 atribuída à fase Guarita nos parece um resultado anômalo, mas compreensível 

visto a descrição: “Morfologicamente bastante diferente dos demais recipientes, com borda 

extrovertida, contorno complexo e engobo branco. Possivelmente pertencente à fase Guarita.” 

(Lima 2008:231).  

                                                           
2
 A relação da feição de número 19 (F19) e da urna 4, não está clara (figura 31). Os limites dessa feição são muito 

fluídos. 
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HATAHARA - RECIPIENTES E FEIÇÕES

 
Figura 31. Planta baixa da área onde as urnas Manacapuru e feições foram encontradas no sítio Hatahara. Realizado 

por M. Brito e apresentado por Lima (2008). 
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Um elemento que vem cada vez mais chamando nossa atenção no sítio Hatahara é a 

presença de feições (estruturas escavadas, intencionalmente preenchidas com muito material 

cerâmico decorado e ossos de animais). Inicialmente a associação entre feições e sepultamentos 

não estava tão clara, contudo após os campos de 2006 e 2008 percebemos que: existem vários 

tipos de estruturas escavadas, algumas delas claramente associadas aos sepultamentos e 

com conteúdos similares. Apesar de não termos feito um estudo em laboratório do material, 

desde o campo foi notável a presença de grandes quantidades de material cerâmico decorado, 

que não remontam, associado à fase Paredão junto com grandes quantidades de ossos de fauna, 

principalmente peixes e quelônios (ver figuras 31 e 32). No trabalho de Carneiro (2013) a 

pesquisadora analisou a fauna contida nas feições encontradas até 2002, chamadas por Machado 

(2005) de F1, F2 e F3 (mantivemos essa nomenclatura), a mesma identifica uma grande 

variedade de espécies e vários ossos indicando tratamentos provavelmente relacionados a 

consumo (marcas de corte e quebra). Acreditamos que esse é um padrão que deve se manter e 

que talvez estejamos diante dos “poços de memória” mencionados por Barreto (2013) e Moraes 

(2013), muitas vezes encontrados próximos a contextos funerários – voltaremos a essa discussão. 

Apesar de normalmente não encontramos material ósseo dentro dessas estruturas em outros sítios 

arqueológicos, pensamos que a preservação se deve às condições particulares do sítio Hatahara 

(Rapp Py-Daniel 2009). 

Segue a planta baixa das áreas escavadas no montículo I (figura 32), desconsiderando 

profundidades, que como vimos anteriormente são, na maior parte dos casos, muito próximas. É 

interessante observar, que como no caso da área de cemitério de urnas mencionado 

anteriormente, também não temos muitas sobreposições entre feições e sepultamentos. Pensamos 

que algumas feições podem servir de marcadores de contextos funerários, mas não todas, como 

descrito na planta baixa (figura 32), algumas estruturas encontradas possuem outras funções.  
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Figura 32. Planta baixa das áreas escavadas no montículo I, sítio Hatahara. 
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Sítio Lago do Limão 

 O sítio Lago do Limão encontra-se na comunidade homônima às margens do Lago do 

Limão no município de Iranduba. Esta região foi estudada em mais detalhe por Claide Moraes 

(2006) e Ricardo Chirinos (2007) durante seus mestrados, mas o sítio foi encontrado em 2000 

pelo PAC (Moraes 2006). Os dados sobre esse local provêm da dissertação de Moraes (2006). 

Esse sítio possui mais de 25 ha, estando praticamente na área urbana da comunidade e contendo 

uma grande quantidade de material cerâmico em superfície. Moraes (2006:60) identificou pelo 

menos três momentos de ocupação pré-colonial nesse local associados às fases Manacapuru, 

Paredão e Guarita, além de pequenas concentrações de cerâmica cabocla em áreas isoladas. A 

escavação desse sítio em 2005 foi tragicamente impactada pelo assassinato do arqueólogo James 

Petersen e nunca mais retomada. 

A dispersão de material arqueológico vai além da mancha de terra preta. Foram 

encontrados contextos muito interessantes neste sítio. Um deles é a descoberta de um provável 

curral de tartaruga encontrado a partir dos relatos dos moradores, o mesmo apresentava uma 

grande quantidade de ossos de fauna e evidências de limites cavados com buracos de esteios 

claros ao redor. 

Outro contexto muito interessante é um piso compactado possivelmente da fase Paredão, 

com grande quantidade de laterita e apresentando negativos de buracos para esteios (figura 33). 

Próximo aos buracos de poste e atravessando o piso de laterita foi encontrada uma urna funerária 

de 18,5 cm de altura por 23cm de diâmetro na borda (ver figuras 34 a 36). Este vaso é muito 

interessante, pois apresenta características tanto de cerâmicas associadas à fase Paredão (cor da 

pasta, espessura do vaso, decoração com linhas finas no lábio), quanto à Guarita (forma da urna e 

prato utilizado como tampa) (Moraes 2006:93).  
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O sepultamento dentro da urna foi desmontado em várias etapas e mais de 1000 

fragmentos ósseos foram retirados, sendo a maior parte muito pequena e fragmentada para 

permitir uma boa identificação (figura 36). Ao final chegamos ao NMI de um (1), todas as partes 

do esqueleto estavam representadas, apesar de todas estarem queimadas. Há marcas de fogo 

diretamente sobre os ossos e muitas rachaduras indicando que a queima foi feita enquanto os 

ossos ainda estavam frescos, ou seja, ainda continham sangue e gordura. Além disso, o nível de 

fragmentação é muito alto, a maior parte dos fragmentos tem menos de 2 cm, indicando, junto 

com a coloração, uma queima com temperaturas altas e possivelmente quebras intencionais. Não 

havia sinais de carvões vegetais associados, talvez a queima tenha acontecido em um recipiente 

específico. A estimativa de idade é aproximada, mas os elementos de diáfises (principalmente de 

fêmur) indicam uma idade adulta, tanto pela ossificação quanto pela grande robustez das 

inserções musculares. É interessante notar que vários ossos pequenos do esqueleto estão 

presentes (como falanges) indicando um grande controle no momento de acondicionar o corpo 

dentro da urna. 

 
Figura 33. Planta baixa e perfil retirados de Moraes (2006). Feições com diversas funções foram encontradas 

nesse local (buracos de poste, lixeira, etc.). Observar a localização da urna da fase Guarita. 
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Ao final da análise da urna e do prato, e em função da data obtida (1104 d.C. +-27 para 

um fragmento acompanhando à urna), Moraes (2006) associou essa urna à fase Guarita. Mas esse 

contexto levanta a questão sobre contatos entre populações diferentes, pois, se como propõem 

muitos pesquisadores, os produtores de cerâmicas das Tradições Borda Incisa e Polícroma 

realmente possuem origens e saberes distintos e que há evidências de conflitos entre essas 

populações (Moraes e Neves 2012), esse objeto também chama atenção para outros tipos de 

troca e relacionamento entre essas populações (Moraes 2006, aborda a questão do hibridismo 

nesse contexto e em outros no município de Iranduba, ver figura 34). 

 

  

Figura 34. Urna da fase Guarita retirada do sítio Lago do 

Limão. Foto: Claide Moraes. 

Figura 35. Sepultamento dentro da urna retirada do 

sítio Lago do Limão. Foto: Claide Moraes. 
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O MUNICÍPIO DE MANACAPURU – AM  

O Sítio Grêmio 

O sítio Grêmio foi encontrado durante os levantamentos arqueológicos realizados no 

Projeto de levantamento Arqueológico no Gasoduto Coari-Manaus. O sítio estava às margens do 

Lago da Castanha, cercado pelos Igarapés Jacaré e da Rosinha, no município de 

Manacapuru/AM (Neves 2010b). O sítio Grêmio possui aproximadamente 70.000 m
2
 com 

somente um componente cerâmico, associado à fase Manacapuru, e um pacote de terra preta 

variando de 30 cm a 70 cm, de acordo com a estrutura presente. 

Durante a escavação de diferentes áreas do sítio foi identificado um número significativo 

de estruturas com formatos e funções diferentes a partir dos 15/20 cm de profundidade. Dentro 

das feições foram encontradas evidências de combustão, presença de material cerâmico em 

alguns casos, quantidades médias de carvão e até um sepultamento. Este sepultamento estava nas 

 
Figura 36. Etapas de desmontagens da urna do Lago do Limão, mais de 1000 fragmentos ósseos foram 

retirados. Cada desmontagem corresponde a uma camada de ossos e não possui uma espessura determinada. 

Imagem retirada de Moraes (2006). 
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unidades N999E1006 e N1000E1006, dentro da feição de número oito (F8). Durante um corte na 

F8, em campo, se percebeu a presença de ossos e grande quantidade material, por precaução 

optou-se pela retirada da feição em bloco (Neves 2010b) (ver figura 37). O tamanho do bloco foi 

de 54 x 46 x 24 cm (ver figura 38). A F8 cortava parte da feição 3, estando próximo da feição 2 e 

abaixo de grandes fragmentos de cerâmica, provavelmente três vasilhames e uma estatueta (a 

47cm de profundidade) de acordo com as fichas de campo.  

 

 

 

 A superfície do bloco estava na base do nível 40-50 cm. Desde o começo da escavação 

em laboratório notou-se quantidades significativas de carvão e de ossos na superfície. Além 

disso, o bloco estava rachando com a secagem, processo que foi acentuado com a escavação. As 

 
Figura 37. Imagem retirada de Neves (2010b:223). Neste desenho de perfil estão presentes a F8 (sepultamento) e a 

F2. 
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quebras foram irregulares em tamanho e profundidade, mas tendiam a seguir o formato dos ossos 

grandes (ex. crânio, fêmur, etc.). 

 Na base do nível 50-55 cm começamos a ver o resto de uma fogueira, mesmo se indícios 

apareciam desde o início, a partir desse momento tivemos a presença do que pareciam ser cinzas. 

Onde ocorreu essa fogueira o bloco quebrou menos, a argila presente no solo deve ter começado 

a cozinhar com o calor o que lhe coferiu mais estabilidade (como um vaso cerâmico). Além 

disso, os ossos próximos muitas vezes tinham cor marrom com aspecto polido, indicando 

presença de calor. Esse processo de queima deve ter ajudado na conservação dos elementos 

ósseos. 

 O material ósseo estava em processo avançado de decomposição (ver figura 39), por isso 

tivemos que usar consolidante durante todo o processo de escavação. Durante a escavação 

também percebemos uma grande quantidade de raízes. 

Inicialmente tentamos seguir a cor mais escura do solo como delimitação do 

sepultamento, pois achávamos que ela era indicadora do preenchimento da fossa, mas foi uma 

escolha que se mostrou equivocada, pois os ossos continuavam nas áreas que pareciam ser 

latossolo, ou seja, que possuíam uma cor alaranjada. Percebemos que ao retirar o bloco de campo 

vários ossos haviam sido cortados, portanto não conhecemos o tamanho original da fossa. 

Os ossos longos grandes foram dispostos de maneira a formar um triângulo com vários 

ossos pequenos aglomerados. Na posição central, em relação à concentração, estava o crânio. 

Todas as categorias de ossos estão presentes (curtos, longos, pequenos e grandes). A fossa 

escavada para deposição do corpo era ampla, pois os amontoados de ossos são esporádicos e há 

diversos espaços vazios. Não foi possível identificar coerências anatômicas entre os ossos. A 

ação de raízes não pôde ser descartada. 

O indivíduo encontrado era provavelmente um adulto, todas as extremidades visíveis 

estavam ossificadas, não foi possível estimar o sexo.  
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Figura 38. Sepultamento (F8) encontrado 

no sítio Grêmio. Parte dos ossos foi 

quebrada durante a retirada do bloco de 

campo. 

Figura 39. Verificar estado de conservação do material ósseo oriundo 

do sítio Grêmio, extremamente frágil. 

 

 

5.3 O Baixo Rio Madeira 

 

 

O estudo desenvolvido no baixo rio Madeira foi feito em parceria com Claide Moraes, os 

dados obtidos durante o levantamento arqueológico, as escavações, as datações e as análises de 

material cerâmico foram apresentadas na tese de Moraes defendida em 2013. O projeto Baixo 

Rio Madeira foi realizado entre os municípios de Humaitá e Borba, e resultou em dezenas de 

sítios arqueológicos registrados nas margens do rio Madeira e de seus afluentes (rios Manicoré, 

Aripuanã, Atininga, etc.).  

Conforme mencionado no capítulo 2, encontramos evidências de contextos funerários nos 

sítios: Borba, Vila Gomes, Traipu e Monense. Nos dois últimos sítios foram os moradores que 

nos avisaram sobre a presença dos “Budas”, urnas antropomorfas. Não tivemos acesso a esse 

material, pois se quebraram ou haviam sido coletados por Eurico Th. Miller e levados ao 

MARSUL. Também não realizamos escavações no sítio Borba, somente levantamentos 

superficiais, contudo professores da escola Cônego Bento haviam coletado vários fragmentos de 

urnas funerárias antropomorfas e um vaso inteiro repleto de ossos durante obras da prefeitura na 

orla da cidade, todos no mesmo contexto (figuras 40 a 43). O material cerâmico encontrado nos 

sítios Traipu e Monense pertencem à Tradição Polícroma. No sítio Vila Gomes foram 

encontradas evidências de material cerâmico associado à fase Axinim (Tradição Borda Incisa). 
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Enquanto que no sítio Borba Moraes (2013) constatou a presença de material cerâmico de ambas 

as fases. 

 

O MUNICÍPIO DE BORBA – AM  

O Sítio Borba 

 A primeira menção ao sítio Borba, situado no bairro da Colônia na cidade de Borba às 

margens do rio Madeira, foi feita por Nimuendajú nos anos 1920, posteriormente o local também 

foi visitado por Mário Simões e Daniel Lopes, mas não realizamos escavações (Moraes 2013). 

Apesar do alto grau de impacto sobre o sítio, ainda é possível verificar algumas marcas de uma 

vala defensiva (Moraes 2013) e uma quantidade significativa de terra preta com fragmentos de 

cerâmica próximo às margens do rio. Os fragmentos de urnas e o vaso doado pertencem à 

Tradição Polícroma, mas ao analisar o material coletado por Simões e Lopes, Moraes (2013) 

também identificou elementos da fase Axinim (Tradição Borda Incisa). Simões e Lopes (Moraes 

2013; Moraes e Neves 2012) associam esse material à fase Borba, que é extremamente similar à 

fase Guarita, que por questões práticas estão sendo associadas nessa tese. 

 Como mencionado os professores da escola Cônego Bento nos doaram um vaso (de 

aproximadamente 20 cm x 20 cm), uma tampa e diversos fragmentos cerâmicos (figuras 40 a 

43). O vaso escavado praticamente não continha solo, somente ossos, farelos de ossos e muitas 

raízes. Desde o início da escavação percebemos que havia uma grande diversidade de tamanhos 

e formas dos ossos no seu interior. Diversas espécies de animais estavam presentes, confirmamos 

essa constatação com a zooarqueóloga Gabriela Prestes Carneiro, não tivemos tempo de 

identificar os elementos ósseos e estimar o NMI ou número mínimo de espécies desse contexto. 

 A presença de material ósseo não humano em contextos funerários é interessante e 

aparentemente não é um evento único e isolado, vasos encontrados ao longo do rio Amazonas, 

também pertencentes à Tradição Polícroma (Tamanaha 2012), parecem estar repletos de ossos de 

fauna. Relatos etnográficos também falam de animais junto aos mortos (ex. os Zo’é enterram 

todos os animais de uma pessoa junto com ela e ainda colocam um pedaço de carne para que o 

ser mítico do “Urubu” não coma a alma do morto). O fato de o vaso ser mais simples (sem 

apliques antropomorfos, mas com presença de engobo branco e pintura preta) do que as urnas 

funerárias que ele acompanhava talvez também seja um diferencial importante. Os professores 
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que nos doaram esse vaso associaram a ele uma tampa com apliques antropomorfos, mas após 

analisar o material cuidadosamente foi constatado que ela deveria pertencer a um dos outros 

vasos que só estava presente por fragmentos. 

 Um elemento que dificultou a escavação desse vaso foi a presença de cupins que 

fragilizaram os ossos e alteraram a superfície de muitos deles. Quase todos os ossos 

apresentaram marcas de queima, mas não foi possível verificar se haviam marcas de corte. 

 Não havia material ósseo humano associado aos fragmentos de urnas antropomorfas, mas 

o fato de haverem fragmentos de provavelmente mais de uma urna nos faz pensar nos outros 

contextos da fase Guarita descritos no capítulo 2, onde várias urnas foram encontradas juntas. 

 

 

 

Figura 40. Vaso e tampa do sítio Borba doados por 

professores da escola Cônego Bento.  

Figura 41. Fragmentos de ossos de fauna no interior 

do vaso retirado do sítio Borba. 
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Figura 42. Detalhe do corpo do vaso doado evidenciando 

engobo e pintura. 

Figura 43. Fragmentos de urnas antropomorfas que 

foram retiradas junto com o vaso. A tampa 

provavelmente faz parte deste conjunto e foi associada 

ao vaso na hora de recolher o material do chão. Fotos: 

Claide Moraes.  

 

O Sítio Vila Gomes 

O sítio Vila Gomes também se encontra no município de Borba, mas do outro lado do rio 

Madeira, na margem esquerda. O local é ocupado a várias décadas pela família Gomes que vive 

principalmente da pesca e do plantio não intensivo. Nimuendajú não menciona esse sítio, mas 

outro muito próximo chamado de Guajará (Moraes 2013:41). Enquanto no sítio Vila Gomes só 

foi identificado material associado à fase Axinim (Tradição Borda Incisa), no sítio Guajará só 

encontramos vestígios da Tradição Polícroma. Além disso, a presença de uma vala defensiva, 

posterior ao início das ocupações do sítio Vila Gomes, que restringe a área ocupada, associada a 

outras evidências de conflito, foi interpretada como a manifestação de um momento de tensão 

regional entre produtores de cerâmicas da Tradição Polícroma e da Tradição Borda Incisa, ver 

figura 45 (Moraes e Neves 2012; Moraes 2013). 

Moraes (2013) conseguiu estabelecer uma cronologia aproximada entre 700 d.C. e 1300 

d.C. (há uma data mais antiga que não foi confirmada, figura 44) para esse sítio. Foram retirados 

vários vasos inteiros provenientes de duas áreas de escavação diferentes. A primeira área se 

encontra perto da casa de Maria Madalena próxima ao barranco, foram retirados dois vasos e 
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uma feição que estavam aflorando (Moraes 2013). Os dois recipientes haviam apliques externos 

próximos ao que seriam as bordas, forma restritiva e uma base com um pequeno pedestal (ambos 

os vasos fazem parte do que Moraes (2013) chamou de Tipo 12 – Vasos Globulares), a 

escavação de ambos em laboratório demonstrou que eram urnas funerárias (Moraes 2013:42). 

Durante a escavação dos vasos também foi possível perceber fragmentos de cerâmica que 

formavam tampas e que as urnas haviam sido colocadas em áreas de terra preta (atualmente 

erodida na proximidade das casas) (Moraes 2013:43). 

O recipiente 01 possui dois apliques zoomorfos perto da borda, com dimensões de 28 cm 

x 38 cm e contendo ossos muito fragmentados e em estado avançado de decomposição (figura 

46).  

Enquanto isso no recipiente 02, de 27 cm x 27 cm (figuras 47 e 48) só havia a marca do 

lugar onde antes havia um aplique, nesse vaso embaixo do fragmento de tampa foi encontrado: 

1- O molde interno do occipital com alguns fragmentos no meio, este está em estado 

avançado de decomposição, seu tamanho é de 11.18 x 8.9 x 3.4.  

2- Um molar superior muito desgastado, com a raiz quebrada e possivelmente uma marca de 

uma cárie. 

3- O primeiro premolar superior esquerdo que está muito desgastado e com a raiz quebrada.  

4- Fragmentos diversos de ossos, alguns parecem ser de crânio, mas em função da 

conservação é muito difícil de ter certeza.  

5- O primeiro e segundo premolares superiores direitos, que estão muito frágeis e 

desgastados. 

6- Diversos fragmentos de dentes (algumas partes de molares e outros dentes).  

 

Em função do que foi encontrado dentro do vaso, Moraes (2013) propõe que somente um 

crânio teria sido enterrado dentro do recipiente 02. O solo extremamente argiloso do sítio 

associado ao microambiente criado pelas urnas provavelmente ajudou a preservar um pouco o 

material ósseo. Outro grande recipiente estava aflorando no sítio (com aproximadamente 90 cm 

de diâmetro), mas não foi possível retirá-lo ou verificar se de fato era uma urna funerária. 

A feição, encontrada próxima às urnas funerárias (figura 49), estava impactada e tinha em 

superfície aproximadamente 80 cm x 80 cm, terminando aos 40cm de profundidade. Moraes 

verificou que ela era composta por fragmentos cerâmicos de diversos vasos, muitos deles 

decorados, além de vários artefatos líticos (ex. afiadores) e blocos de matérias primas variadas de 
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cores e granulometrias distintas (Moraes 2013:46). Moraes (2013) chama atenção para a 

similaridade desse contexto com os contextos já mencionados que encontramos no sítio Hatahara 

(Lima 2008; Rapp Py-Daniel 2009) e os contextos do rio Trombetas encontrados por Vera 

Guapindaia (Guapindaia 2008), ambos da Tradição Borda Incisa. 

 

 

 

A segunda área de onde saíram vasos inteiros também foi interpretada por Moraes (2013) 

como um possível contexto funerário (figuras 50 e 51). Ela foi encontrada através de uma 

tradagem
3
 que apresentou material aos 100 cm de profundidade. O contexto consiste em pelo 

menos cinco vasos enterrados – um servindo de tampa – aparentemente ao mesmo tempo. Esses 

                                                           
3
 Sondagem realizada com uma cavadeira ou boca-de-lobo, o tamanho dessa intervenção é de 20 cm de diâmetro por 

1 m de profundidade. As tradagens são frequentemente utilizadas para delimitar o tamanho dos sítios e as áreas de 

maior densidade. 

 
Figura 44. Esta imagem mostra as datas obtidas para o sítio Vila Gomes e apresentadas por Moraes (2013:236). 

A data mais antiga acabou sendo descartada. 
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vasos são extremamente decorados e possuem formas diversas: Tipo 4 – Vasos em forma de 

canoa (naviformes); Tipo 14 – vaso com 3 protuberâncias no bojo (Moraes 2013). Um vaso ficou 

no perfil da escavação. A escavação dos vasos retirados não evidenciou material ósseo, mas o 

contexto de vários recipientes decorados associados lembra outros cemitérios de urnas da 

Tradição Borda Incisa. Além dos vasos, foram encontradas uma conta de colar e uma miniatura 

de machado, provavelmente usada como pingente (Moraes 2013). 

 

 

 

 Segue abaixo algumas imagens (figuras 46 a 51) referentes ao campo e ao material 

encontrado no sítio Vila Gomes. Observar o estado de decomposição avançada do material 

ósseo. 

 

 
Figura 45. Planta do Sítio Vila Gomes realizada e apresentada por Moraes (2013). As urnas e a feição estavam 

próximas das casas. 
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Figura 46. Recipiente 01 (ignorar setas) retirado do sítio 

Vila Gomes. Foto: Claide Moraes. 

Figura 47. Dentes retirados do recipiente 02. Foto: 

Claide Moraes. 

  
Figura 48. Foto do recipiente 02 do sítio Vila Gomes. 

Observar o que sobrou da calota craniana no fundo do 

vaso. Foto: Claide Moraes. 

Figura 49. Feição associada aos recipientes 01 e 02 no 

sítio Vila Gomes. 

  
Figura 50. Possível contexto funerário encontrado 

praticamente intacto. Foto: Claide Moraes. 

Foto 51. Vaso naviforme. Não foram encontrados 

ossos associados, talvez fosse um vaso de 

acompanhamento. Observar a rica decoração com 

engobo e incisão. Foto: Claide Moraes. 
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5.4 O Rio Tapajós e o Interflúvio entre os Rios Xingu-Araguaia/Tocantins 

 

 

 A descrição dos sítios localizados próximos da Transamazônica (BR-230) e dos trabalhos 

de campo se baseiam nos relatórios de campo de Denise Schaan (2011), de Ivone Bezerra 

(2010), de Cristiane Martins (2010), no artigo Martins et al. (2010), nas descrições feitas nas 

fichas de campo e nas comunicações pessoais feitas pelos pesquisadores que participaram dessas 

etapas (Denise Schaan, Márcio Amaral, Vera Portal e Cristiane Martins). A descrição de toda a 

parte de laboratório (escavação em laboratório e análise do material ósseo) provém de nossa ida, 

em março de 2012, ao laboratório da UFPA em Belém e a escavação de uma urna em Santarém. 

 

MUNICÍPIO DE ITAITUBA – PA 

Sítio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro  

 O sítio arqueológico Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (NSPS) foi escavado em três 

momentos diferentes por equipes diferentes no âmbito do Programa de Identificação e 

Salvamento do Patrimônio Arqueológico das rodovias BR-163 e BR-230 e se situa em uma 

propriedade particular às margens do canal Piracanã que deságua no rio Tapajós, esse local não 

parece sofrer com alagações. Todo o material retirado desse sítio foi associado à Tradição Inciso 

Ponteada (Martins, comunicação pessoal 2012). 

A principal característica do sítio é conter um número expressivo de grandes vasos 

expostos na superfície. De acordo com os relatórios de campo gerados por Bezerra (2010) e 

Martins (2010), e as fichas de escavação, junto aos vasilhames com as bordas aflorando em 

superfície há também presença de material lítico e cerâmico. O sítio estava muito impactado e os 

vestígios, incluindo a terra preta se concentravam em menos de 10 cm de profundidade, o 

restante do solo clareia rapidamente e terminam-se os vestígios, o solo estava extremamente 

compactado dificultando as intervenções (Bezerra 2010).  
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Várias unidades de escavação 

arqueológicas e extensões foram abertas 

durante as três etapas de campo realizadas, o 

objetivo era o de retirar os vasos expostos em 

superfície, totalizando ao final 10 m
2
 de área 

aberta, de onde saíram 12 urnas e duas 

vasilhas (Martins 2010). Desde a primeira 

etapa de campo foi verificada a presença de 

material ósseo dentro ou na proximidade de 

alguns vasos, por isso os mesmos foram 

chamados desde o início de “urnas” (Bezerra 

2010). Em campo foram percebidas duas áreas de concentrações das urnas, uma logo atrás da 

casa do proprietário do terreno – as urnas nesse local sofreram com pisoteamento durante muitos 

anos – e a segunda, próxima à área das “mangueiras” – que por sua vez impactaram as urnas com 

suas raízes (ver anexo 07 com a localização do sítio e as concentrações das urnas) (Bezerra 

2010). 

A urna 1 foi encontrada na Escavação 1 unidade 1 (figura 52), visível desde a superfície, 

atrás da casa do proprietário. Essa urna estava muito próxima da urna 2, menos de 15 cm, e nas 

proximidades das urnas 4 e 6. A deposição da urna 1 impactou a urna 3, o que nos permite inferir 

uma sequência de eventos escalonados no tempo, nem todas as urnas foram depositadas ao 

mesmo tempo.  

A urna não foi escavada em campo, foi levada inteira para escavação em laboratório. Para 

a retirada a mesma foi desenterrada e um pedestal deixado logo abaixo, porém esse bloco que 

serviria de base para retirar a urna quebrou em campo, deixou em evidência alguns ossos longos 

humanos e mostrou a ausência de base do vaso – característica comum de quase todas as urnas 

desse sítio (figura 53). Em laboratório as medidas obtidas para o vaso foram 55 cm para o 

diâmetro e 19 cm de altura com o vaso emborcado, a escavação não foi concluída e as bordas 

ainda não estão visíveis, portanto não é possível estimar a altura original. O término da análise 

desse material deverá ser feito por Diego Barros (UFPA). 

 
Figura 52. Contexto encontrado na Escavação 1, onde 

estão visíveis as urnas: 1, 2 e 3. Acervo: Projeto BR-

163 e BR-230 
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Os ossos estavam extremamente frágeis e de difícil identificação. Foram encontrados 

ossos longos e vários fragmentos de dentes. A maior parte dos ossos longos estavam paralelos, 

mas não estavam em um feixe restrito, havia espaço entre eles (como pode ser visto na figura 

54), visto o tamanho do vaso e dos ossos, além da disposição desses últimos, existe a 

possibilidade do indivíduo ter sido colocado inteiro ou em pedaços ainda com as partes moles 

(também não foi possível identificar proximidades anatômicas entre os ossos longos, que ainda 

estavam em processo de escavação). Nesse caso as pernas do indivíduo estariam flexionadas 

logo abaixo dele, talvez com o resto da escavação da urna seja possível confirmar essa hipótese. 

 

  
Figura 53. Vista do fundo da urna 1, notar 

ausência de base.  

Figura 54. Elementos ósseos visíveis durante a escavação da 

urna 1. 

 

A urna 3 também foi encontrada na unidade 1, ela não estava visível em superfície e 

apareceu após 1 a 2 cm de escavação, ela foi perturbada pela deposição da urna 1. Em 

laboratório, desde o primeiro momento de escavação até o final foi identificado um grande 

número de fragmentos cerâmicos no interior, que não pertenciam ao vaso, devendo pertencer a 

uma tampa, infelizmente não foi possível remontar esses fragmentos para ver a forma final. 

Como para as outras urnas desse sítio ao terminar a escavação percebeu-se que a mesma não 

possuía base. 

Apesar de não termos encontrado vestígios ósseos dentro da urna, continuamos a 

denominá-la de “urna” no registro, tanto em função do contexto no qual ela foi descoberta 

quanto pela sua similaridade morfológica com as outras urnas, onde identificamos ossos 

humanos. Existem várias possibilidades para explicar a falta de ossos humanos dentro da urna, 



235 

 

como o fato do material ósseo ter sofrido mais com as intempéries e por isso não ter se 

preservado ou um tratamento dos ossos mais impactante. O vaso possui aproximadamente 38 cm 

de diâmetro e 22 cm de altura. O solo no interior possuía uma coloração de 10YR 4/2 (dark 

grayish brown) com textura argilo-arenosa. A urna estava extremamente quebrada e ainda não 

foi remontada, por isso não foi possível ver o seu perfil com exatidão, pode-se dizer apenas que a 

mesma possui bojo com borda extrovertida e incisões no lábio (figuras 55 e 56). 

 

  
Figura 55. Urna 3 e a tampa fragmentada no início da 

escavação. 

Figura 56. Decoração do lábio da urna 3. 

 

A urna 4 (figuras 57 e 58) foi encontrada entre as Unidades “Ext A Trincheira”, 

“trincheira” e “Esc. 1”. Ela estava muito próxima de outras vasilhas, algumas identificadas como 

urnas (urna 1, 2, 3 e 5) e outras como vasos (1 e 2). Entre a urna 4 e a urna 5 há 

aproximadamente 10 cm de distância, não 

escavamos a urna 5. Porém, pelas imagens de 

campo a urna 5 deveria estar inteira, sendo 

assim, é possível que as urnas sejam 

contemporâneas ou que algum marco tenha 

sido deixado no solo identificando o local da 

mais antiga. O mesmo não acontece entre a 

urna 5 e a vasilha 1, onde houve quebra da urna 

5 para depositar a vasilha 1 (figura 58). 

A urna 4 é uma das mais bem 

conservadas do sítio, a maior parte da fragmentação foi oriunda do transporte de Itaituba até 

 
Figura 57. Urna 4 com a primeira tampa visível. 
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Belém. As dimensões da urna são de 75 cm de diâmetro e 34 cm de altura, sua borda é 

extrovertida, o lábio arredondado e o bojo com diâmetro inferior ao da boca. A escavação se deu 

por níveis artificiais de 5 cm a partir da borda.  

Logo no primeiro nível de escavação dentro do vaso foi encontrada uma tampa (1) de 

forma circular, fragmentada, com diâmetro maior que a boca da urna (ver figura 59). Essa tampa 

tinha base plana com parede e borda formada por apenas um ou dois roletes, sendo 

provavelmente um assador reutilizado.  

Durante a retirada dessa tampa (1) percebeu-se que a mesma estava muito frágil com 

queima incompleta do núcleo. Como a base é modelada, ela está se desplaquetando. A quebra da 

tampa deve ter se dado em função do peso do solo, porém há movimentações dos fragmentos 

sugerindo certo espaço vazio logo abaixo, mas não muito. 

Ao fragmentar a tampa (1) não caiu sobre o fundo da urna, impedida pela presença de 

uma segunda tampa (2) e de solo que já havia percolado para o interior da urna. Esta tampa (2) 

está muito deteriorada e possivelmente não passou por um processo de queima (figura 60). Logo 

abaixo dessa segunda tampa foram encontrados ossos longos paralelos próximos, dentes 

humanos e vários elementos extremamente fragmentados dispersos por toda a urna. Todos os 

ossos estavam muito frágeis e de difícil identificação (figura 61). Visto o tamanho da urna e a 

disposição dos ossos é possível que estejamos diante de um sepultamento primário, o fim dessa 

análise também será feita por Diego Barros. 

No nível 15-20 cm foi encontrado uma concha, sem traços de uso ou alguma associação 

diferenciada, não se sabe se a sua presença era intencional ou não, mas como ela poderia ter 

passado por duas tampas? 

Até onde foi escavado percebemos que a coloração e a textura do solo não variaram 

muito, a coloração abaixo da tampa sendo de 10YR 5/2 (grayish brown) com textura argilo-

arenosa. 
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Figura 58. Contexto encontrado na Escavação 

Trincheira e Extensão, onde estão visíveis as urnas: 4 

e 5 e vasilhas. Acervo Projeto BR-163 e BR-230. 

Figura 59. Remontagem da tampa 1 da urna 4. 

  
Figura 60. Segunda tampa visível durante a 

escavação. 

Figura 61. Elementos ósseos visíveis abaixo da tampa 2 

dentro da urna 4. 

 

A urna 7 foi encontrada na Unidade 2, a mesma estava visível desde a superfície, com 

pouco material arqueológico nas proximidades (Bezerra 2010). O solo ao redor da urna era terra 

preta (7.5YR 4/3 brown), no interior a coloração predominante (abaixo da tampa) era 10YR 5/2 

(grayish brown). A urna foi extremamente impactada pelo crescimento de raízes, ela estava na 

área das “mangueiras”. A grande fragmentação do vaso pode explicar a cor relativamente clara 

do solo, oriunda de camadas mais profundas, e a ausência de material ósseo preservado no 

interior. 

Durante a abertura da unidade de escavação (figura 62), para retirada dessa urna, 

percebeu-se que outra urna estava próxima, a de número 8, a aproximadamente 25 cm de 

distância (Bezerra 2010). 
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Desde o começo da escavação da urna 7, em laboratório, foi possível perceber alguns 

grandes fragmentos de cerâmica que, após uma remontagem rápida, foi identificado como uma 

grande tampa (ver figuras 63 a 65). Durante a escavação foram identificados grandes fragmentos 

de borda decorada com incisão interna e externa. As medidas obtidas para a urna no início da 

escavação em laboratório foram altura de pelo menos 20 cm por 51 cm de diâmetro, sendo que a 

mesma precisa ser remontada para termos certeza. Ao terminar a escavação constatou-se a 

ausência de base da urna. 

A tampa encontrada possui aproximadamente 63 cm de diâmetro, sendo de base plana 

com parede e borda formada por apenas um ou dois roletes, sendo assim, provavelmente um 

assador reutilizado. O tipo de fragmentação da tampa e do vaso mostra a importância do impacto 

causado pelas raízes e plantas em geral. 

  
Figura 62. Urna 7 visível em campo. Acervo Projeto BR-163 

e BR-230. 

Figura 63. Primeira etapa de escavação da urna 7 

em laboratório. 

  
Figura 64. Segunda etapa de escavação da urna 7 em 

laboratório. 

Figura 65. Remontagem parcial da tampa da urna 

7. 
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A urna 8 (figura 66) foi encontrada na unidade 2, 

mas só pôde ser retirada após uma expansão, 2B. A 

mesma também estava na área das “mangueiras” e foi 

extremamente impactada pelo crescimento de raízes (ver 

anexo 07 para localização). A movimentação dos 

fragmentos pertencentes à urna possibilita um bom 

estudo de caso sobre o impacto de raízes sobre material 

arqueológico (figura 67), as rotações de alguns 

fragmentos foram de mais de 180 graus. 

Não foram identificados fragmentos de tampa e 

ao terminar a escavação foi constatada a ausência de fragmentos claramente identificáveis como 

pertencentes à base. A borda é incisa e ponteada internamente e externamente, porém essas 

incisões não são regulares e eventualmente viram beliscados (figura 68). Visto o remeximento 

dos fragmentos não se tem uma altura e diâmetro exatos, estima-se mais de 60 cm para o 

diâmetro e mais de 25 cm de altura, porém a urna deverá ser remontada para se ter certeza. 

O solo interno era de textura argilo-arenosa estando muito compactado, a coloração do 

mesmo era 10YR 5/6, com algumas manchas de solo mais claro (geológico). 

 

  
Figura 67. Urna 8 em campo. Acervo Projeto BR-

163 e BR-230. 

Figura 68. Borda da urna 8 antes da limpeza, mas com 

decoração visível. 

 

A urna 11 foi retirada da Unidade 5 (figura 69), onde a borda estava visível na superfície. 

De todas as unidades escavadas nesse sítio, essa é a unidade mais afastada, porém ainda se 

 
Figura 66. Urna 8 em laboratório. 
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encontra na área das “mangueiras”, onde foram identificadas várias outras urnas num raio de 

aproximadamente 20 m (ver anexo 07 para localização).  

O diâmetro da urna 11 é de aproximadamente 66 cm de diâmetro por 20 cm de altura, 

entretanto as bordas já tinham sido destruídas e não é possível estimar o quanto da vasilha se 

perdeu. Ao chegar ao laboratório foi possível perceber que o vaso já estava muito quebrado e os 

fragmentos próximos da base estavam se soltando, mas ao final da escavação percebemos que 

essa urna também não possuía base.  

A urna foi extremamente impactada pelo crescimento de raízes, durante toda a escavação 

foi encontrada uma grande raiz acompanhando o interior do bojo (figura 70). O solo interno era 

argilo-arenoso e muito compactado, provavelmente devido ao pisoteio, no começo a cor do solo 

era 10YR 6/2 (light brownish gray) e foi mudando até ficar 10YR 5/3 (brown), essa mudança é 

provavelmente devido a intrusão de solo natural pelos buracos das raízes. Pouco material foi 

encontrado dentro da vasilha, porém uma borda decorada com incisões, de aproximadamente 20 

cm, foi encontrada no nível 0-5 cm.  

A vasilha tem um bojo levemente arredondado. Ao alcançar o fundo da vasilha não foram 

encontrados vestígios ósseos. 

 

  
Figura 69. Urna 11 visível em campo. Acervo Projeto 

BR-163 e BR-230. 

Figura 70. Escavação da urna 11 em laboratório, verificar 

raiz que segue as paredes até o fim. 

 

A última urna escavada foi a de número 12 (figura 71), retirada durante uma etapa de 

campo coordenada por Martins (2010). Esta urna encontrava-se na unidade 6 e possui 

aproximadamente 40 cm de diâmetro e 16 cm de altura. Desde o campo era perceptível que havia 
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outra vasilha de bojo arredondado dentro dessa urna. Essa urna é diferente de todas as outras 

urnas escavadas nesse sítio em função da sua forma, ausência de decoração na borda, presença 

de base e de uma tampa que não é um assador. Continuamos considerando ela como pertencente 

à Tradição Inciso Ponteada em função do material encontrado em campo, contudo fazemos 

muitas ressalvas e é possível que esta urna esteja associada a outro momento de ocupação ou a 

outra população. A borda desse vaso é irregular, formando um “bico” em uma das extremidades 

e na outra um leve abaulamento na direção interna do vaso (figura 73). No interior do vaso foram 

encontradas concentrações de ossos em péssimo estado de conservação, sendo vários destes 

dentes (figuras 72 a 74). Apesar das condições, alguns molares puderam ser identificados.  

  
Figura 71. Imagem retirada de Martins (2010). 

Urna 12 em contexto, observar proximidade com 

a superfície. 

Figura 72. Dente retirado de dentro da urna 12. Foto: Gizelle 

Morais. 

  
Figura 73. Urna 12, ainda com parte da tampa. 

Observar a forma do vaso (setas vermelhas). 

Figura 74. Fim da escavação da urna 12. Observar material 

ósseo em péssimo estado de conservação e bordas do vaso. 

Foto: Gizelle Morais. 
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Na Extensão B foi retirada uma vasilha (número 3) da trincheira próxima à Urna 6 

(Bezerra 2010), o tamanho da vasilha era de aproximadamente 26 cm por 14,5 cm de altura, 

porém a borda estava ausente e não foi possível estimar o quanto se perdeu (figura 75). O bojo e 

a base são arredondados e há presença de engobo vermelho (figura 76). Dentro da vasilha o solo 

era arenoso e estava muito compactado, a coloração obtida em laboratório foi 10YR 6/3 (pale 

brown). 

Visto o tamanho, a localização e a ausência quase total de vestígios macroscópicos no 

interior do vaso acredita-se que sua função seja diferenciada das outras grandes urnas, e que ela 

seja uma vasilha de acompanhamento da urna 6.  

 

  
Figura 75. Vasilha 3 em laboratório após escavação. Figura 76. Engobo vermelho sobre um dos fragmentos da 

vasilha 3. 

 

Observações gerais 

A perturbação causada por raízes sobre as urnas na área das “mangueiras” foi 

extremamente importante (ver anexo 07), a maior parte das vasilhas escavadas estavam 

completamente quebradas e parcialmente desestruturadas. A urna de número 8 além de quebrada 

pelas raízes também teve seus fragmentos totalmente remexidos, com partes da borda sendo 

encontradas no interior do vaso e em posições diversas. Conforme mencionado, há recorrência 

de cobertura das urnas, ou seja, tanto na urna 7 quanto nas urnas 4 e 3 foram encontradas tampas, 

que lembram grandes assadores com as bases planas e bordas diretas, enquanto que na urna 12 a 

tampa era um vaso de bojo arredondado colocado sobre a mesma. Como parte das bordas 

estavam ausentes, talvez as tampas também tenham sumido. 
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A compactação do solo dentro das urnas variou de maneira considerável, a urna 11 estava 

com solo extremamente duro, enquanto a urna 4 apresentou solo mais solto. 

Há uma grande densidade de urnas funerárias e/ou vasilhas nesse sítio, principalmente 

próximo à residência do proprietário atual. É interessante notar que alguns vasos parecem ter 

sido enterrados ao mesmo tempo, ou muito próximos no tempo (caso da urna 4 e da urna 5), 

enquanto outros devem ter sido depositados com um intervalo importante, pois há quebra dos 

vasos antigos para deposição dos novos (caso da urna 3 e vasilha 1). Isso sugere a utilização do 

espaço por um tempo prolongado. Apesar de mencionada a presença de outros vestígios 

cerâmicos e líticos nesse contexto, não está claro se foi evidenciado algum limite entre áreas 

residenciais e o local dos sepultamentos. 

Como as urnas ainda não foram limpas ainda não se pode falar de presença ou ausência 

de decoração do bojo, somente as bordas, por serem mais visíveis, foram verificadas. Mesmo 

assim, uma análise completa ainda precisa ser realizada. Infelizmente ainda não foi possível 

escavar todos os vasos, sendo assim impossível determinar se todas eram realmente urnas ou 

vasilhas de acompanhamento. 

A ausência de fragmentos claramente identificáveis como pertencentes à base em todas as 

urnas escavadas (exceto a de número 12) indica que as urnas escavadas não tinham base no 

momento do depósito e que a quebra do vaso (ou escolha por um vaso sem fundo) fazia parte de 

um gesto funerário – simbólico.  

A quebra intencional de vasos cerâmicos é conhecida em algumas sociedades indígenas 

atuais e possui funções simbólicas. Na apresentação sobre os Asurini do Xingu, feita por Silva 

(2008), encontramos: “This relation between the potters and their vessels is so important that, 

when a potter dies, her vessels must be broken and thrown away, even those owned by other 

people.” (Silva 2008:243). Assim no caso Asurini os vasos são por vezes visto como pessoas ou 

como extensão do indivíduo que faleceu, devendo, portanto “morrer” junto com seu dono (Silva 

2008). Não queremos dizer que a mesma coisa acontece no sítio NSPS, mas está claro que a 

ausência das bases é significativa nesse contexto funerário. Voltaremos ao papel das urnas no 

próximo capítulo. 

 Além disso, como mencionado anteriormente essas urnas de Itaituba se assemelham 

grandemente em formato e composição a uma urna encontrada no sítio Paraná do Aráu-é-pá, 
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escavada por Gizelle Morais. Ao contrário das urnas do Sítio Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, essa urna possuía base e isso pode ter influenciado no processo de conservação do 

material ósseo, que foi superior. O material encontrado no sítio Paraná do Aráu-é-pá também foi 

associado às cerâmicas da Tradição Inciso Ponteada (Martins et al. 2010; Martins 2012) e 

existem mais três urnas em processo de análise por Gizelle Morais, sendo que uma delas estava 

emborcada, até o presente momento não é possível falar se existe uma área diferenciada para os 

sepultamentos. No sítio Serraria Trombetas no município de Itaituba Martins (2012) descreve 

contextos muito parecidos com os encontrados no sítio Paraná do Aráu-é-pá, com urnas 

enterradas e emborcadas associadas. 

 Hilbert (1958) ao descrever as urnas encontradas pelo Frei Potásio Frikel na missão 

Cururú, rio Tapajós, também apresenta contextos parecidos com os que foram estudados no sítio 

NSPS, onde aparecem vasos sem bases e urnas com tampas. Contudo existem algumas 

diferenças como: a presença de diversos fragmentos de outros vasos usados como tampa ou para 

ficar no lugar da base ausente; ou o fato das urnas descritas por Hilbert possuírem, de acordo 

com o autor, um acabamento muito tosco. Hilbert propõe também que esse material não seja 

Mundurucu, ocupantes relativamente recentes na região, apesar dos mesmos viverem na missão 

naquele momento, pois além de não reconhecerem o material, as técnicas decorativas e de 

enterramento seriam diferentes
4
. 

 Hartt (1885:14-16) descreve um contexto parecido com 15 vasos aflorando na “Estação 

Funerária de Cafezal” (Itaituba), sendo o maior pote de 1,06 m de diâmetro por 30 cm de altura e 

tampado com um assador de mandioca, de acordo com a descrição do pesquisador os ossos 

longos estariam sobre esse assador e não aparentavam estar queimados. Hartt (1885:14-16) 

também fala de vários fragmentos de ossos e/ou dentes presentes nas outras urnas e tem dúvida 

em alguns casos sobre o fato de estarem ou não incinerados em função da cor escurecida.  

 

MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO – PA 

Sítio Alto Bonito 

 O sítio arqueológico Alto Bonito foi encontrado durante o Programa de Arqueologia e 

Educação Patrimonial: BR-163 Santarém-Rurópolis; BR-230/PA: Divisa TO/PA à Rurópolis 

                                                           
4
 Rocha (comunicação pessoal 2014) vem trabalhando com a perspectiva de uma ocupação Mundurucu mais antiga 

no rio Tapajós, esta pesquisa está em andamento. 
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(Excluindo trecho Altamira-Medicilândia); BR-422: Trecho: Novo Repartimento-Tucuruí, ele 

está localizado em uma propriedade particular (do Sr. Nonato) à margem esquerda da BR-230, 

sentido Novo Repartimento-Pacajá, ao lado da vicinal 255, a 10 km da Vila Maracajá e a 46 km 

de Novo Repartimento, localização (UTM 22M 578453, 9550664). 

De acordo com o relatório feito sobre o campo (Schaan 2011) foram identificadas duas 

áreas com material arqueológico no sítio Alto Bonito:  

1- Uma situada na área de um curral com 10 vasos aflorando, estando extremamente 

impactada pela deposição de cascalho, pela passagem de máquinas e animais de 

grande porte, pela erosão pluvial, possuindo solo marrom avermelhado (5YR 4/4 

reddish brown) e contendo pouco material arqueológico ao redor dos vasos; 

2-  A outra área é o pasto, coberto por capim, onde o solo é areno-argiloso, úmido, solto, 

“não pegajoso”, de coloração escura (10YR 2/2 very dark brown) até os 15 cm de 

profundidade, ficando marrom avermelhado (5YR 4/4 reddish brown) em seguida. 

Não foram encontradas urnas nesse local, mas muito material foi identificado nas 

tradagens.  

Os vasos encontrados no sítio Alto Bonito são bem menores e tecnologicamente muito 

diferentes das urnas encontradas no município de Itaituba e em outras regiões da Amazônia 

Oriental, por isso não foram automaticamente identificados como urnas ou associados às 

tradições arqueológicas conhecidas. Eles estão concentrados em uma área relativamente pequena 

(ver figuras 77 e 78, retiradas do relatório de Schaan 2011) e pelo menos um dos vasos realmente 

é uma urna, pois, foi encontrado um crânio com vários ossos longos no interior. O vaso onde 

vestígios humanos foram descobertos será chamado de “urna”, os outros continuam a ser 

denominados de “vasilhas”. 

A vasilha 1 possui uma base arredondada e um bojo provavelmente esférico, a ausência 

de bordas preservadas dificulta a estimativa do tamanho total do vaso, parte do vaso se perdeu 

em função da exposição. O vaso estava visível em superfície quando encontrado, ele foi retirado 

na Escavação 1 Unidade 1, onde havia grande quantidade de cascalho na superfície. Pelas 

descrições de campo (Schaan 2011) essa vasilha estava próxima da vasilha 2, as duas estavam 

praticamente encostada uma na outra, em campo e pelas fotos percebesse que as vasilhas foram 
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enterradas ao mesmo tempo (figura 79). A cor do solo encontrado em campo foi 5YR 4/4 

(reddish brown).  

Durante a escavação da vasilha em laboratório constatou-se um grande fragmento de 

cerâmica no interior, porém não foi possível saber se ele pertencia ao vaso. O fragmento ainda 

deverá ser limpo, remontado e eventualmente comparado ao resto da vasilha. A pasta da vasilha 

é avermelhada, o principal tempero é areia grossa, porém não fizemos análises com lupa 

binocular (figura 80). O tamanho da vasilha é de 8,5 cm de altura por 31 cm de diâmetro. Dentro 

da vasilha também foi encontrado um prego em ferro recente, por isso não foram coletados 

carvões para datação. 

 
Figura 77. Imagem retirada de Schaan (2011) mostrando o contexto das urnas encontradas no sítio Alto Bonito.  

 
Figura 78. Imagem retirada de Schaan (2011) mostrando o contexto das urnas encontradas no sítio Alto Bonito. Ver 

a relação entre as vasilhas 1 e 2. 
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Figura 79. Imagem da vasilha 1. Figura 80. Imagem da areia presente como antiplástico na 

vasilha 1. 

A vasilha 2 foi retirada na mesma unidade de escavação que a vasilha 1, ou seja, na 

Escavação 1 Unidade 1 (figuras 77 e 78). Na superfície da vasilha encontramos grande 

quantidade de cascalho recente. Uma tampa de cor mais escura foi identificada no interior 

durante a escavação em laboratório, a mesma deve ter quebrado enquanto ainda havia pouco solo 

no interior da vasilha (figuras 81 e 82). Essa tampa possui uma base plana com parede e borda 

formada por apenas um ou dois roletes, sendo provavelmente um assador pequeno reutilizado 

(figuras 83 e 84).  

A vasilha 2 possui 16 cm de altura, por 36 cm de diâmetro de bojo, enquanto a tampa 

possui 26,5 cm de diâmetro. A vasilha possui dois pontos de inflexão que formam um pescoço e 

uma borda extrovertida, é um dos poucos exemplares desse sítio onde foi possível ver a borda da 

vasilha. Porém, a vasilha está muito frágil, na parte interna foi possível perceber uma coloração 

mais escura que parece “fuligem”, isso deverá ser confirmado após a limpeza. O principal 

tempero, visível macroscopicamente, era areia. O solo encontrado dentro da vasilha era areno-

argiloso com uma coloração de 10YR 5/4 (yellowish brown).  

 
 

Figura 81. Início da escavação da vasilha 2. Fragmentos da 

tampa no interior. 

Figura 82. Vasilha 2, verificar o contorno. 
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Figura 83. Remontagem dos fragmentos da tampa, 

encontrados durante a escavação. 

Figura 84. Verificar o perfil da tampa. 

A urna (antes chamada de vasilha) 3 começou a ser escavada por Diego Barros, 

atualmente aluno de mestrado da UFPA, que encontrou material ósseo extremamente frágil logo 

nos primeiros centímetros de escavação. A urna estava próxima a duas outras vasilhas, de 

número 4 e 6
5
, na unidade 2 (ver figura 85), pelas fotos e pela descrição de campo é possível 

perceber que elas eram maiores. Ao ser retirada havia uma grande quantidade de cascalho sobre 

a urna, que estava em local de circulação constante.  

Durante a escavação foi identificado (figuras 86 a 89): 

1-  Um crânio (o topo da calota já havia se perdido em função da exposição da urna em 

superfície, o tamanho da calota que sobrou era de 15,5 cm x 13 cm);  

2-  A seção de várias diáfises de ossos longos grandes; 

3-  Partes corticais e esponjosas de ossos não identificados.  

Os ossos longos grandes estavam concentrados e dispostos verticalmente (em feixe 

vertical) ao lado do crânio, eles se apoiavam no crânio e/ou nas paredes do vaso. Alguns 

fragmentos aparecem transversais. Pode-se afirmar que o sepultamento era secundário e 

provavelmente individual. Não foi possível identificar marcas de queima ou corte, mas a 

escavação ainda está em andamento. 

Pela seção dos ossos longos é possível perceber que a parte cortical era espessa e que os 

ossos eram grandes, indicando uma idade adulta para o indivíduo, mas não é possível ter mais 

precisão. Em todo o solo foi encontrada uma grande quantidade de micro carvões, muito difíceis 

de serem coletados para datação ou outras análises e com fortes chances de serem recentes.  

                                                           
5
 A vasilha 6 foi escavada em laboratório por outra pessoa, ela possui 13 cm de altura e pelas descrições parece ser 

constituída de dois vasos (Schaan 2013), um seria uma tampa? 
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Visto o pouquíssimo espaço para liberar os ossos, tivemos que desmontar parte do bojo 

da urna, que já estava fragmentado. A pasta do vaso é avermelhada com uma grande quantidade 

de areia na pasta e engobo vermelho na superfície. O solo no interior do vaso é alaranjado 

(7.5YR 4/6 strong brown) e arenoso. A forma do vaso era cilíndrica com a base arredondada, 

mas as bordas estavam quebradas. 

 

 
Figura 85. Imagem retirada de Schaan (2011) mostrando o contexto das urnas encontradas no sítio Alto Bonito. Ver 

a relação entre as vasilhas 3, 4 e 6. 

  
Figura 86. Urna (vasilha) 3 em laboratório antes da 

escavação. Foto: Diego Barros Fonseca/Ivone Bezerra. 

Figura 87. Vista zenital da urna 3 após a retirada de solo 

inicial. Verificar a presença do crânio e vários ossos 

longos verticalizados. 
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Figura 88. Vista lateral da urna 3 após a retirada de solo. Figura 89. Vista lateral da urna 3 após a retirada de solo. 

Verificar processo de decomposição avançada do 

material ósseo. 

 

A vasilha 4 foi encontrada na Escavação 1 Unidade 2, que possuía 1,5 m x 1 m, e estava 

localizada a 1,03 m ao norte da unidade 1 e 1,10 m a leste da unidade 4, sob as coordenadas 

UTM 22M 578403, 9550592 (canto nordeste) (Schaan 2011). Nessa unidade afloravam dois 

vasilhames: a vasilha 3, localizada no centro da unidade; a vasilha 4, situada a 5 cm da parede 

oeste. Posteriormente foram encontradas mais duas vasilhas, a de número 5
6
 e a de número 6. 

Esta vasilha estava emborcada em laboratório (ver figuras 90 e 91), mas pelas imagens 

feitas em campo a mesma deveria estar com a borda para cima, mas visto a sua grande 

fragilidade ela foi escavada da base em direção à borda. A vasilha tem aproximadamente 27 cm 

de diâmetro por aproximadamente 10 cm de altura. A escavação se resumiu a desmontar os 

fragmentos, em seguida encontramos mais uma série de fragmentos, que pela aparência também 

devem pertencer à vasilha 4. O solo coletado possui textura argilosa com a cor 10YR 2/2 (very 

dark brown). O tempero identificado macroscopicamente é areia, mas faltam análises mais finas 

para verificar a composição. 

 

                                                           
6
 Vasilha escavada por outra equipe. De acordo com a descrição é uma vasilha de bojo arredondado com 25 cm de 

altura e 20 cm de diâmetro na borda (Schaan 2013).  
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Figura 90. Vasilha 4, vista a partir da base. A escavação 

da vasilha foi feita da base em direção à borda. 

Figura 91. Verificar a fragmentação da vasilha 4. 

 

Observações gerais 

Conforme mencionado no capítulo 2, acreditamos que existem semelhanças importantes 

entre o material encontrado no sítio Alto Bonito e o material estudado por Lorena Garcia (2012) 

em seu mestrado e por ela associado a ocupações Tupi. Não analisamos pessoalmente o material 

cerâmico para essa tese, as observações foram feitas a partir do manuseio do material durante as 

escavações dos vasos do Sítio Alto Bonito em laboratório, a partir da leitura do mestrado de 

Garcia (2012) e das reconstituições apresentadas em Schaan (2013), as indicações aqui servem 

principalmente de proposta para pesquisas futuras e para pensarmos nos diferentes contextos 

Tupi.  

A análise das cerâmicas do sítio Alto Bonito, apresentada em Schaan (20130), indicou 

que os vasos presentes (fragmentos) se tratavam de tigelas grandes, pequenos potes, tigelas 

abertas. Abaixo juntamos as imagens das reconstituições dos vasos (figuras 92 a 105) para 

comparar as principais formas identificadas tanto no sítio Alto Bonito quanto por Garcia (2012)
7
. 

Era perceptível a olho nu que todos os fragmentos de cerâmica encontrados (das vasilhas ou 

soltos no solo) continham uma grande quantidade de areia (em Schaan 2013 também está 

descrito rocha triturada) na pasta. Conforme visto pelos pesquisadores em campo (Schaan 2011), 

os vasos possuem tratamento de superfície alisado interna e externamente, sendo que alguns 

possuem engobo vermelho externo. Outros fragmentos são confeccionados com uma argila 

muito vermelha, o seu núcleo também sendo avermelhado. As vasilhas escavadas possuem forma 

                                                           
7
 Utilizamos como referência o material descrito por Garcia (2012) para o sítio Mutuca. 
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circular, cilíndrica ou com inclinações formando pescoço e as bases são arredondadas. Enquanto 

que a análise feita por Garcia mostrou que o material associado a ocupações Tupi nos sítios 

Mutuca e Ourilândia possui como principais características: antiplásticos quartzo, hematita, mica 

e feldspato; presença de engobo vermelho (pouquíssimo branco), incisões, corrugado, roletes 

expostos, etc.; acabamento por alisamento interno e externo. 

 

Figuras 92 a 97: Formas reconstituídas no sítio Alto Bonito (Schaan 2013). Todas as imagens foram retiradas de 

Schaan (2013) 

 
Figura 92. Reconstituição gráfica da vasilha 5. 

Retirada de Schaan (2013). 

 
Figura 93. Tigelas grandes, sítio Alto Bonito. Retirada de Schaan 

(2013). 

 
Figura 94. Reconstituição das formas das 

vasilhas 8A, 8B e 8C. Retirada de Schaan 

(2013). 

 
Figura 95. Tigelas abertas, sítio Alto Bonito. Retirada de Schaan 

(2013). 
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Figura 96. Pequenos potes, sítio Alto Bonito. 

Retirada de Schaan (2013). 

 
Figura 97. Tigelas pequenas, sítio Alto Bonito. Retirada de Schaan 

(2013). 

 

Figuras 98 a 105: Formas reconstituídas no sítio Mutuca (Garcia 2012). Todas as imagens foram retiradas de Garcia 

(2012) e representam as formas mais comuns associadas à ocupação Tupi. Os tipos 1C e 4C foram colocados em 

função da semelhança com o material do Sítio Alto Bonito. 

 

 
Figura 98. Formas 1A. Retirado de Garcia (2012). Figura 99. Formas 3A e 4A. Retirado de Garcia (2012). 

 

 

Figura 100. Formas 1B e 2B. Retirado de Garcia (2012). Figura 101. Formas 3B e 4B. Retirado de Garcia (2012). 

 

 
Figura 102. Formas 1C e 3C. Retirado de Garcia (2012). Figura 103. Formas 4C e 9C. Retirado de Garcia (2012). 
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Figura 104. Formas 1D e 4D. Retirado de Garcia (2012). Figura 105. Forma 7D. Retirado de Garcia (2012). 

 

Em Schaan (2011) está descrito que “todas as vasilhas foram enterradas propositalmente 

em solo estéril, pois nenhum fragmento cerâmico foi encontrado fora das vasilhas e apenas o 

solo ao lado e abaixo das mesmas possuía solo mais solto e escuro.” (Schaan 2011:61). Visto que 

boa parte das vasilhas foi encontrada sem as bordas e que todo o solo escuro antrópico que 

existiu na superfície desse local deve ter sido erodido, acreditamos que é complicado fazer tal 

afirmação. Porém é muito interessante perceber a grande concentração dos vasos muito próximos 

uns dos outros, que não se sobrepõem indicando, possivelmente, contemporaneidade ou algum 

tipo de marcador externo para os vasos enterrados. A concentração de vasos e a presença de 

material ósseo, em um deles, podem sugerir uma área especifica de enterramento, como um 

cemitério, contudo as escavações das outras vasilhas não atestaram a presença de material ósseo 

(Schaan 2013). 

 

 

5.5 O Amapá: uma região de contatos 

 

 

O último conjunto de dados apresentado vem do Estado do Amapá. Mariana Cabral e 

João Saldanha gentilmente nos autorizaram a trabalhar com parte do material oriundo de suas 

escavações e depositado no Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do 

Amapá (IEPA). Esses pesquisadores a quase 10 anos vêm estudando um grande número de sítios 

funerários, tendo assim acumulado uma grande quantidade de dados, principalmente para a fase 

Aristé. A partir de suas orientações decidimos abordar contextos funerários associados à fase 

Aristé e um associado à fase Koriabo. Diferentemente das outras regiões, onde há poucos 

trabalhos sobre esse tipo de contexto (a maior parte dos estudos estão focados no material 
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cerâmico e não no conjunto funerário em si), no Amapá tivemos a sorte de contar com análises 

sobre os gestos ligados ao contexto funerário e, assim, aprofundar algumas observações (ver 

Cabral e Saldanha 2008; Hiriart 2012; Saldanha – apresentação de qualificação de doutorado 

2014). 

Para a realização das atividades no IEPA decidimos começar pelo material relacionado à 

fase Aristé do município de Calçoene (onde foram encontrados vários sítios arqueológicos). 

Como vimos no capítulo 2 esse material é muito rico, tanto pelos contextos bem preservados 

quanto pela possibilidade de associação desse material com populações Arawak atuais, os 

Palikur. Esse é um contexto particularmente interessante para se comparar com os da Amazônia 

Central, alto rio Solimões e baixo rio Madeira, onde vários pesquisadores propõem que falantes 

de línguas Arawak seriam os produtores das cerâmicas da tradição Borda Incisa/série 

Barrancóide (fases Paredão, Manacapuru, Caiambé, Axinim e Pocó/Açutuba).  

De acordo com João Saldanha, a fase Aristé talvez também seja “descendente” de 

contextos Barrancóides (Saldanha, comunicação pessoal 2014). A hipótese de Almeida (2013) de 

que a policromia do Baixo Amazonas seria fruto de ocupações antigas Borda Incisa/Barrancóide 

e que teriam, portanto, uma origem independente das cerâmicas polícromas da Amazônia 

Ocidental, ganha eco nesse contexto.  

A maior parte dos dados de campo apresentada aqui é oriunda dos relatórios e artigos de 

Mariana Cabral e João Saldanha desde 2006, alguns elementos foram retirados do mestrado de 

Hiriart (2012) e de trabalhos mais antigos de Goeldi (1905) e Nimuendajú (publicado em 2004). 

Só escavamos uma urna funerária de todo o conjunto analisado, as outras foram escavadas pelos 

pesquisadores do IEPA.  

 Trabalhamos de maneira mais expedita com os contextos Koriabo do sítio Laranjal do 

Jari 2. Esse material é interessante em função das hipóteses que o relacionam aos falantes de 

língua Karib e em função dos diferentes estudos realizados sobre esse material por Arie Boomert 

e Martjin van den Bel nas Guianas. Infelizmente a preservação do material não nos permitiu ir 

muito longe e a quantidade de material disponível (tanto na literatura quanto no laboratório) 

foram insuficientes, mas alunos de pós-graduação associados ao IEPA devem nos próximos anos 

fornecer mais dados e informações. 

 



256 

 

MUNICÍPIO DE CALÇOENE – AP  

Sítio AP-CA-02 – Rio Novo 

Esse sítio arqueológico foi descoberto por Curt Nimuendajú na década de 1920. No 

relatório de Cabral e Saldanha (2007) o sítio aparece com o nome de AP-CA-04: Rio Novo, e só 

foi identificado como sendo o mesmo encontrado por Nimuendajú em laboratório após 

verificação de fotos antigas. 

Esse sítio arqueológico é composto por três conjuntos de megalítos dispersos sobre uma 

área de aproximadamente 120 m (Cabral e Saldanha 2007:25), alguns dispostos verticalmente e 

outros horizontalmente. Vários poços funerários foram encontrados, a maior parte estava 

revirada por curiosos locais e pessoas a procura de riquezas. Uma urna foi coletada e escavada 

no IEPA, analisamos vários fragmentos ósseos associados a ela. Poucos puderam ser 

identificados visto que a maioria tinha menos de 2 cm. Os ossos estavam queimados (interior dos 

ossos preto ou azul escuro e a parte externa branca), com rachaduras típicas de queima sobre 

osso fresco. Foram identificados fragmentos de crânio e mandíbula, junto com uma grande 

quantidade de fragmentos de cortical (de diáfises e outros). 

O NMI final foi de 1 (um). O sexo e a idade não puderam ser estimados com precisão, só 

podemos dizer que o indivíduo era possivelmente um adulto (as pouquíssimas inserções 

musculares visíveis estavam bem marcadas). 

 

Sítio AP-CA-18 

 Através dos estudos e trabalhos de divulgação de Mariana Cabral e João Saldanha junto 

com o apoio do governo do Estado do Amapá, o sítio AP-CA-18 acabou ficando um dos mais 

“famosos” do Brasil, conhecido como o “stonehenge” amapaense (Cabral e Saldanha 2009). De 

fato esse sítio é composto por quatro áreas, duas (áreas 1 e 2) com alinhamentos de pedras e duas 

(áreas 3 e 4) áreas com concentração de material cerâmico, sendo provavelmente locais 

residenciais (Cabral e Saldanha 2008).  

Desde o início das pesquisas na área 1 o alinhamento de pedras circular, a disposição de 

um grande bloco de acordo com o solstício de inverno e a presença de muitos fragmentos 

cerâmicos na superfície chamaram muita atenção (Cabral e Saldanha 2006:10). A área 1 possui 

um dos conjuntos de megalítos mais impressionantes da região, disposto circularmente sobre 
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uma colina com as dimensões de 150 m x 80 m x 30 m de diâmetro (Cabral e Saldanha 2008). 

Os blocos de rocha claramente não são locais, foram trazidos de outra área (Cabral e Saldanha 

2006). Abaixo dos blocos dispostos horizontalmente foram encontrados diversos poços 

funerários contendo grande quantidade de cerâmica, alguns muito parecidos com o que havia 

sido descrito por Goeldi (1905). Contudo como chamam atenção Cabral e Saldanha (2008) os 

poços não são exatamente iguais entre si, parecem ter sofrido processos de intervenção e uso 

diferentes (ver figuras 106, 120 e 121). Por exemplo, enquanto o poço 2, como o de Cunani de 

Goeldi, possui principalmente peças inteiras amontoadas umas sobre as outras, aparentando ser o 

produto de um único momento de deposição, o poço 1 sofreu com pelo menos uma reutilização, 

perceptível pela disposição dos vasos inteiros e das camadas de cerâmica fragmentadas (Cabral e 

Saldanha 2008; Hiriart 2012).  

 

 

Figura 106. Diferença entre os poços funerários mexidos (poço 1) e não mexidos (poço 2). Crédito João Saldanha. 

Retirado de Cabral e Saldanha (2008). 

 Na planta do sítio AP-CA-18 (figura 107) estão situadas as áreas de intervenção e as 

quadras usadas como referência pelos pesquisadores. 



258 

 

 

 

 Na área 1, poço 2, quadra 107/93 aos 70-80cm de profundidade foi retirada a urna No. 37 

(figura 108). Esta urna foi escavada em laboratório, com auxílio de fotos-croquis, os elementos 

ósseos foram individualizados nos croquis e durante a coleta, permitindo que pudéssemos fazer 

algumas inferências sobre os gestos de deposição do material dentro da urna. A conservação do 

material está ruim, a maior parte dos elementos ósseos está muito fragmentada, os ossos 

sofreram processos de erosão e ataques por cupim (há poucas exceções, mas há ossos em estado 

médio de conservação). Nenhum osso longo foi encontrado com suas extremidades, todos estão 

quebrados e faltando pedaços. Também não foi observado traços de queima sobre o material. 

A análise do material ósseo indicou a presença de elementos ósseos de pelo menos três 

indivíduos. O NMI foi alcançado pela diáfise da tíbia esquerda (ou seja, 3 fragmentos de tíbia 

esquerda foram identificados). As tíbias identificadas foram #5, #26, #33, #40 e #8. Ao comparar 

o material foi possível determinar que as tíbias #33 e #40 pertenciam a um indivíduo grácil 

 
Figura 107. Planta baixa do sítio AP-CA-18, retirada de Cabral e Saldanha (2008). 
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(Indivíduo A), enquanto que #5 e #26 pertenciam a um indivíduo mais robusto (Indivíduo B), o 

fragmento isolado #8 foi chamado de indivíduo C. 

Para nenhum dos casos foi possível estabelecer idades com precisão, pelo tamanho e 

robustez todos devem ser adultos, sendo que o Indivíduo A poderia ser mais jovem ou 

simplesmente menor que os Indivíduos B e C.  

Usando os diversos croquis elaborados durante a escavação e, analisando os elementos 

ósseos identificados com maior precisão (tíbias e úmeros) e levando em consideração algumas 

observações de campo, apresentamos algumas hipóteses de trabalho:  

1- Possivelmente essa urna (ou o contexto do poço) foi remexida no passado, talvez haja 

dois momentos de enterramento (de indivíduos diferentes) dentro dela. O fragmento 

isolado de tíbia #8 pode representar o primeiro momento de enterramento, do qual não 

teria sobrado muito material identificável ou talvez grande parte tenha sido descartada 

para depositar o segundo conjunto de ossos. A tíbia #8 consiste num pequeno pedaço que 

foi retirado no início da escavação e que não está diretamente relacionado a nenhum 

outro osso. O segundo momento de enterramento se referiria a dois indivíduos, um grácil 

(Ind. A) e outro robusto (Ind. B) que foram enterrados simultaneamente. As tíbias de 

cada indivíduo estavam umas sobre as outras (o gesto mostra a intenção de individualizar 

os indivíduos, ou seja, as tíbias de cada indivíduo foram apreendidas separadas e 

colocadas separadas). Além disso, os úmeros e um rádio atribuídos aos Ind. A e Ind. B, 

também indicam uma separação espacial. Assim, os ossos que provavelmente pertencem 

ao Ind. B estão regrupados, com a tíbia #5 sobre a tíbia #26 que por sua vez está sobre o 

úmero #28. Enquanto que o rádio #25 (provavelmente do Ind. B) está ao lado do #26. 

Somente o úmero #15 está mais afastado. Enquanto que para o Ind. A é possível perceber 

que a tíbia #33 está sobre a tíbia #40, o úmero #30 está parcialmente sobre a tíbia #33 e 

encosta no úmero #28 do Ind. B. 

2- De acordo com João Saldanha, sobre a urna No. 37 não havia tampa e ela continha terra 

até os lábios. É possível que o Ind. C não tivesse sido enterrado dentro da urna e sim fora, 

o processo de preenchimento do vaso poderia ter levado esse fragmento para a parte 

interna do vaso. Contudo, não foram identificados outros fragmentos ósseos 
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imediatamente próximos à urna. O enterramento dos indivíduos A e B, seguiria da 

mesma maneira que foi descrito no ponto 1, acima.  

3- Outra explicação para a presença da tíbia #8 (Ind. C) é que durante o preenchimento da 

urna houvessem elementos ósseos soltos no solo e que entraram na urna porque ela não 

estava tampada – esse osso se encontra perto da borda. Mesmo assim, isso indica 

contextos funerários remexidos em períodos antigos. As observações para deposição do 

Ind. A e do Ind. B não se alteram em relação ao ponto 1. Há outros casos de ossos 

encontrados soltos no solo dentro dos poços. 

4- Também temos que considerar a possibilidade dos 3 indivíduos terem sido colocados na 

urna, mas essa opção nos parece a mais improvável de todas visto a arrumação dos ossos 

dos indivíduos A e B e a presença de terra entre eles e a tíbia #8. Nesse caso o Ind. A e o 

Ind. B teriam sido colocados (como descrito no ponto 1), depois terra teria sido 

adicionada para num terceiro momento depositar o Ind. C. 

 

Infelizmente a preservação não nos permite continuar a análise com os outros ossos 

retirados. Cabral e Saldanha (2008) descrevem os contextos dos poços como sendo 

frequentemente remexidos, mas que o Poço 2, de onde saiu a urna No. 37, não parecia ter sido 

perturbado (figura 106). Os poços com grandes quantidades de fragmentos, após remeximento, 

estariam preenchidos com terra? Por isso vasos estariam quebrados e não retirados para realizar 

uma nova deposição. 

As tíbias #5 e #26 são as melhores preservadas de todos os elementos ósseos analisados 

da urna No. 37. Essa diferença de conservação seria devido ao fato dos ossos serem mais 

robustos que os outros ou será que o processo de descarne/retirada das partes moles foi 

diferente? 
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Figura 108. Imagens da desmontagem da urna 37 feita no IEPA (acervo IEPA), fotos da urna (de ponta cabeça) e da 

tampa após remontagem. 

 

Na área 1, a quadra Q99/101, aos 30-40 cm de profundidade foram retiradas duas urnas, a 

primeira de número 579, de onde saíram fragmentos ósseos (alguns ossos longos grandes e 

possivelmente partes da uma calota craniana). Os ossos estão rachados e esbranquiçados, 

algumas rachaduras lembrando fraturas causadas por calor sobre osso fresco. A segunda de 

número 588 (figura 109) de onde saíram fragmentos de cortical de diáfises e ossos planos. Nesse 

mesmo nível também foram encontrados ossos (número 449, figura 110), que representam 
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fragmentos pequenos de cortical, que estão esbranquiçados e rachados (talvez por queima). Este 

último conjunto (449) é possivelmente um depósito e não um sepultamento, visto a disposição 

descrita no registro e que esse sítio apresenta muitos indícios de perturbações. Os ossos podem 

ter sido sepultados de outra maneira, mas foram eventualmente perturbados, pequenos 

fragmentos de cerâmica ao redor fazem pensar que eles também não estão na sua deposição 

original.  

 

 
 

Figura 109. Vasilha 588 (foto tirada 

de cabeça para baixo). 

Figura 110. Ossos número 449 estavam fora de vasilhas. Ossos em péssimo 

estado de conservação. 

 

Um pouco mais abaixo nesse mesmo local, aos 40-50 cm de profundidade foram 

retirados fragmentos de cortical, esbranquiçados e rachados (talvez por queima). Não há um 

número de identificação associado. Esse também parece ser um depósito, visto a disposição 

descrita no registro e os indícios de perturbação.  

Ainda na área 1, mas dessa vez no poço 3, quadra Q 98/104, aos 130-140 cm de 

profundidade foram retiradas as vasilhas 20 e 16 (figura 111). A 

vasilha 20 continha muitos fragmentos de cortical no interior. 

Foram separados pequenos “pacotes” de ossos representando os 

conjuntos observados durante as escavações e o vaso parecia 

com o da estrutura 45 (Saldanha, comunicação pessoal 2014; 

figura 117). Os ossos não puderam ser identificados. Enquanto 

que na segunda vasilha vários elementos ósseos diagnósticos 

foram encontrados, chegamos a um NMI de 1 (um), todos os 

ossos parecem ser de um adulto (pelo tamanho e espessura do 

 
Figura 111. Diáfises retiradas da 

urna 16. 
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cortical). Não é possível fazer inferências sobre o sexo. Fragmentos de ossos pequenos estão 

presentes (vários metatarsos, metacarpos e falange) indicando que o processo de 

descarne/apodrecimento das partes moles foi muito bem controlado, possivelmente o 

descarne/putrefação não foi feito direto na terra, talvez algum tipo de recipiente (cerâmica, 

cestaria, rede, etc.) mantinha os ossos. Se o descarne foi manual, muita atenção foi dada às 

extremidades do corpo (mãos e pés), não há sinais de corte, mas a preservação é muito ruim para 

termos certeza. A vasilha 16 é antropomorfa, infelizmente não temos fotos dela.  

Na mesma quadra, um pouco mais acima aos 110-120 cm de profundidade, foi retirada a 

vasilha 19. Poucos elementos ósseos estavam preservados dentro dela sendo a maior parte muito 

erodida. Foi possível identificar um canino superior (grande dente uniradicular) permanente, uma 

clavícula muito pequena (criança?) e algumas diáfises de metatarso/metacarpo. Um crânio, 

relativamente grande foi retirado do fundo da vasilha, parte da calota e das órbitas estavam 

preservadas. As coroas dos dentes se fragmentaram por completo, só ficando visíveis algumas 

raízes. As suturas do crânio estavam difíceis de serem analisadas, mas pareciam indicar que não 

é uma criança. Assim, consideramos a possibilidade de estarmos diante de um sepultamento 

duplo, em função do crânio e da clavícula (figuras 112 a 115) ou individual. 

 

  
Figura 112. Fragmento de clavícula retirado da vasilha 19. Figura 113. Diáfises retiradas da vasilha 19. 
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Figura 116. Urna 17 Antropomorfa retirada do 

poço 4, Sítio AP-CA-18. 

  
Figura 114. Crânio retirado da vasilha 19. Figura 115. Crânio retirado da vasilha 19. 

 

No poço 4, área 1, aos 100-110cm de profundidade foi retirada a urna 17 (figura 116). O 

material ósseo retirado de dentro da urna estava muito degradado (alguns fragmentos de cortical, 

um pedaço de diáfise preservado). Não foi possível fazer inferências sobre idade ou sexo. 

Na quadra 107/93 aos 100-110cm de 

profundidade foi encontrada a estrutura 45 (figura 

117), que consiste em uma urna, com bojo 

arredondado, pescoço quase reto e borda 

levemente extrovertida, forma recorrente em 

contextos funerários da fase Aristé de acordo com 

Saldanha 

(comunicação pessoal 2014). Dentro dessa urna foram 

encontrados ossos de pelo menos dois indivíduos, um 

adulto e outro infantil/criança, a diferença foi feita a partir 

do tamanho dos ossos e inserções musculares. Os dentes 

do indivíduo adulto já estavam bem desgastados. O 

material apesar de conter vários elementos ósseos 

preservados está muito frágil e se desfazia com o toque. 

Visto o tamanho dos ossos num pequeno bloco retirado, 

 
Figura 117. Estrutura 45, forma 

recorrente nos sítios da fase Aristé. 
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todos, ou quase, devem pertencer ao indivíduo mais novo. Há presença de ossos queimados, após 

já estarem secos, mas não há sinais de carvões. 

Na quadra ao lado, de nome 108/93, poço 2, 

foi encontrado no nível 100-110 cm, a urna de 

número 31 (figura 118). Dentro dela estavam vários 

ossos que parecem pertencer a um pé (cuneiforme, 

navicular, talus?) e um fragmento de osso coxal, não 

foi possível estimar o sexo, o tamanho dos ossos e a 

ausência de superfícies jovens indicam uma idade 

adulta. Além disso, dentre os vários fragmentos de 

dentes encontrados há pedaços de coroas de molares 

com as cúspides um pouco desgastadas (começando a ficar arredondadas). 

Na área 1, Q98/99, no nível 20-30cm, próximo 

ao poço 1 (mas fora dele), foi retirado o vaso 206 (figura 

119). Esse vaso estava quebrado na altura da junção bojo 

e pescoço, no mesmo havia apliques simetricamente 

dispostos, o escavamos no vaso em laboratório, 

mantendo um controle de 5 em 5 cm. Encontramos 

muitas raízes, lateritas e alguns fragmentos de cerâmica 

no interior (que pertencem possivelmente ao vaso 206, 

mas precisa ser verificado). Não havia sinais de ossos ou 

carvões no interior. O solo estava solto, sendo fácil a 

escavação. Terminamos a escavação com 16,5 cm de profundidade, considerando a parte mais 

alta preservada do vaso. Em campo, este vaso estava coberto por um tapete de cerâmica causado 

pela reabertura e reutilização do Poço 1, não era possível saber se a deposição desse vaso era 

anterior ou posterior à criação do Poço 1 (Saldanha, comunicação pessoal 2014). 

 

 
Figura 118. Urna 31. Urna de cabeça para  

baixo. 

 
Figura 119. Vaso 206 escavado em 

laboratório. Não continha material ósseo 

no interior. 
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Figura 120. Foto do Poço 4. Acervo IEPA. Figura 121. Foto do poço 2. Acervo IEPA. 

 

Sítio AP-CA-38 

 O sítio AP-CA-38, também conhecido como “Garrafinha”, está próximo ao sítio AP-CA-

18 e às margens do igarapé Rego Grande, sobre uma área não inundável (Cabral e Saldanha 

2013). Este sítio também é composto por concentrações de grandes blocos rochosos formando 

estruturas que têm de 8 m a 10 m de diâmetro, ver figuras 122 e 123 (Cabral e Saldanha 2013:5). 

Foram encontrados dois poços funerários e mais sete vasos depositados intencionalmente nesse 

local (Cabral e Saldanha 2013:5).  

 Diferente dos poços encontrados no sítio AP-CA-18 a maior parte dos vestígios ósseos 

encontrados estavam diretamente sobre o solo. No poço 1, no nível 170 cm, foram retirados 

vários elementos ósseos de uma câmara, constituindo aparentemente um sepultamento. Os ossos 

estavam em péssimo estado de conservação (figura 124), poucos ossos puderam ser 

identificados. Em laboratório todo o material estava colonizado por fungos, com grande 

quantidade de raízes ao redor e dentro. Visto a espessura do cortical (que normalmente estava 

corroída) e o tamanho dos ossos, esse indivíduo deveria ser um adulto (ou quase). De acordo 

com o croqui elaborado em campo os ossos estavam dispostos ao redor de pequenos blocos de 

rocha, parecendo ser um sepultamento secundário, mas isto não está claro (ver anexo 08). Desse 

mesmo poço foram retiradas mais duas urnas, 5 e 3. De dentro da urna 5 saíram fragmentos de 

dentes, muito erodidos, só foi possível identificar um dente com maior precisão, era o 1º. molar 

superior (talvez direito), que estava totalmente erupcionado. Logo abaixo dessa urna foram 
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encontrados pequenos fragmentos de ossos. Não sabemos se de fato era um depósito ou um 

sepultamento. Da urna 3, saíram poucos fragmentos de cortical muito deteriorados. 

 No poço 2, outro sepultamento foi encontrado diretamente sobre o solo. O material está 

em péssimo estado de conservação (figura 125), em vários casos a maior parte do que seriam 

partículas ósseas já foram substituídas por terra. O material ósseo parece indicar um indivíduo de 

idade adulta (ou quase), mas visto a preservação dificilmente tiraremos alguma informação mais 

precisa. De acordo com o croqui de desmontagem feito em campo os ossos estavam todos 

paralelos uns aos outros, mas não em cima uns dos outros. Não é possível determinar se este 

sepultamento era secundário ou primário a partir das fotos e do croqui (ver anexo 08). 

 

  
Figura 122. Estruturas megalíticas do sítio AP-CA-38. 

Acervo IEPA. 

Figura 123. Poço do sítio AP-CA-38. Acervo IEPA. 

  

Figura 124. Material ósseo encontrado no Poço 1. Figura 125. Embalagem feita em campo e aberta em 

laboratório, com material ósseo encontrado no Poço 2. 

Observar estado avançado de decomposição. 
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Observações gerais sobre os sítios Aristé 

 Só trabalhamos com material da fase Aristé oriundo de sítios com grandes blocos 

rochosos, contudo muitos materiais funerários desse período provêm de sítios de cavernas e 

abrigos rochosos. Conforme vimos no capítulo 2, os poços foram interpretados como substitutos 

para as cavernas e abrigos nos locais onde esses estavam ausentes. Os trabalhos mais recentes de 

João Saldanha e Mariana Cabral parecem confirmar essa hipótese. 

Até o presente momento só são conhecidos poços funerários em duas regiões das terras 

baixas americanas: na Colômbia (Bennett 1963) e no Amapá. No Amapá, os poços funerários 

não são exclusivos da fase Aristé, eles foram encontrados em outros sítios contendo urnas 

funerárias de outras fases, contudo é possível que os poços mais antigos estivessem relacionados 

à fase Aristé, o que a tornaria uma “difusora” de uma nova maneira de fazer e pensar o lugar dos 

mortos. Talvez com o tempo esses poços se tornaram marcadores culturais do Amapá, e não da 

fase Aristé exclusivamente, seriam eles elementos transmitidos via contato entre populações 

diferentes ou teriam todos uma origem comum? Os poços Aristé apresentam algumas 

particularidades (Hiriart e Souza 2014): a questão, já abordada, da monumentalidade, a presença 

de tampas para os poços (e em alguns casos grandes blocos rochosos no interior dos poços) e a 

reutilização (poços 1 e 4 no sítio AP-CA-18).  

 É interessante pensar nessa necessidade de delimitação de espaços específicos para o 

mundo funerário, que não são simplesmente materializados pela presença das urnas (como em 

outras regiões amazônicas). Mas se aproveitam de geologia local e da possibilidade de 

“monumentalizar” esses locais e deixá-los evidentes na paisagem. Esses cemitérios são 

frequentes na região de Calçoene, mas mesmo conseguindo contabilizar de maneira adequada 

todos os indivíduos enterrados, eles provavelmente não representariam a maior parte da 

população. 

 Ao considerar a leitura de Binford sobre os sepultamentos de crianças, é interessante 

constatar a presença delas junto aos adultos nesses contextos, isso demonstra que pelo menos 

parte, talvez não todas, tivessem desde a nascença uma identidade/status equivalente a certos 

adultos. O cuidado destinado aos seus corpos, o tempo de preparo das urnas e de todo o contexto 

funerário é extremamente significativo.  
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Os vasos associados aos poços do sítio AP-CA-18 são muito diversificados, nem todos 

continham ossos. Alguns poderiam ser acompanhamentos, mas muitos ossos devem ter 

desaparecido por completo em função da própria tafonomia do sítio. A presença de uma 

quantidade elevada de lateritas no solo indica um solo poroso o que deteriora o material ósseo 

mais rapidamente. Apesar da diversidade de formas dos vasos relacionadas a esses contextos é 

possível verificar repetições que também são atestadas na iconografia (Hiriart e Souza 2014). 

Como para todos os contextos envolvendo sepultamentos secundários com mais de um 

indivíduo, permanece uma dúvida: como foi feita a seleção dos indivíduos a serem enterrados em 

cada poço ou caverna? Para as cavernas podemos imaginar que diferentes indivíduos/urnas 

poderiam ser adicionados/as ao longo do tempo, sem que isso causasse esforços ou demandas de 

tempo específicas. Porém, para os poços funerários a questão é diferente, teriam todos os 

indivíduos morrido ao mesmo tempo? Ou haveria um local transitório de “armazenamento” dos 

corpos, até que houvessem membros suficientes (de um grupo social ou de uma família) para 

serem reunidos e enterrados juntos? Alguns poços foram claramente remexidos ao longo do 

tempo, contudo pelo que entendemos das descrições de Cabral e Saldanha (2008), essas 

intervenções não era feitas para enterrar uma urna de cada vez e sim para depositar conjuntos de 

urnas e vasos. 

 

MUNICÍPIO LARANJAL DO JARI – AP  

Sítio Laranjal do Jari 2 

 O sítio Laranjal do Jari 2 se encontra numa área de terra firme, mas é circundado por 

áreas de campos alagados (Saldanha e Cabral 2013). Este é um sítio com terra preta arenosa 

espalhado numa área de 5.000m
2
, a camada escura se resumindo a aproximadamente 30 cm de 

profundidade (Saldanha e Cabral 2013). Abaixo dessa camada de terra preta foi encontrado um 

grande número de estruturas (buracos de postes, bolsões/feições com material cerâmico, vasos 

enterrados e lixeiras, ver figura 126) num horizonte arenoso de tom marrom amarelado 

(Saldanha e Cabral 2013). Esse sítio possui duas ocupações bem marcadas, sendo uma delas 

associada ao material cerâmico da fase Koriabo e a outra, mais antiga é caracterizada pela 

presença de material lítico lascado associado a concentrações de rochas, seixos e blocos naturais 

(Saldanha e Cabral 2013). O material Koriabo desse sítio possui muita policromia, apliques e 
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incisões geométricas (espirais parecem particularmente diagnósticas). Não há concentrações de 

urnas no sítio Laranjal do Jari 2, ao contrário, os vasos aparecem dispersos através do sítio 

(figura 126), próximos às estruturas identificadas como buracos de postes e/ou lixeiras. Não 

podemos afirmar que os sepultamentos foram feitos dentro de residências, no mínimo estavam 

em áreas onde haviam casas próximas, ou seja não há uma separação clara entre o mundo dos 

mortos e o mundo dos vivos. 

 

 

 Dentre os diferentes tipos de estruturas identificadas algumas mostraram evidências de 

material ósseo, levando a crer que seriam sepultamentos. Durante as análises em laboratório 

percebemos que nem todos os elementos ósseos identificados poderiam ser atribuídos a seres 

 

Figura 126. Distribuição das estruturas escavadas e evidenciadas no sítio Laranjal do Jari 2. Mapa acervo IEPA. 

Retirado de Saldanha e Cabral (2013). 
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humanos. Por exemplo, a estrutura 105 (figura 127) apresentava material muito frágil e com 

marcas de queima após o osso seco. O solo ao redor era extremamente escuro e nenhum osso 

verificado pareceu ser humano, mas devem ser de mamíferos (cortical espesso com diâmetro e 

tamanho pequenos). 

Enquanto isso, a estrutura 67 (figuras 128 a 130) apresentou poucos elementos ósseos, o 

achado mais significativo foi um crânio com ocre ao redor. Esse pó/pintura vermelho/a estava 

presente em todos os lados do crânio, sugerindo que o mesmo foi aplicado após a decomposição 

das partes moles. Os ossos estavam extremamente frágeis, se desfazendo ao contato, por isso 

aplicamos grandes quantidades de consolidante (Primal 5%) para tentar retirar o máximo de terra 

possível. O sucesso da aplicação do consolidante (Primal) foi mediano, a terra não pôde ser 

removida por completo sem danificar o material, mas algumas partes dos ossos avermelhados 

puderam ser evidenciadas e fotografadas. 

 

  
Figura 127. Estrutura 105. Acervo IEPA. Figura 128. Estrutura 67. Acervo IEPA. 

  
Figura 129. Imagens do crânio com ocre dentro da 

urna (estrutura 67) ainda em campo. Acervo IEPA. 

Figura 130. Detalhe do crânio da estrutura 67 em 

laboratório. Observar coloração avermelhada. 
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A estrutura 83 (figuras 131 e 132) apresentou vários fragmentos ósseos (pedaços de 

cortical, um fragmento de maxilar e fragmentos de diáfises), o cortical de todos os ossos é fino e 

o tamanho dos ossos reduzidos. Dentro das estruturas 138 e 72 foram encontrados fragmentos de 

resinas vegetais. A estrutura 103 apresentou fragmentos de um crânio, relativamente espesso. 

 

  
Figura 131. Estrutura 83. Acervo IEPA. Figura 132. Escavação da Estrutura 83 em campo. 

Acervo IEPA. 

 

 O material de uma estrutura (223) do sítio Laranjal do Jari 1 foi rapidamente verificado, 

apresentando material ósseo de pelo menos 3 indivíduos (2 adultos e 1 criança) e uma 

conservação excepcional para a região. Como essa estrutura está associada ao material “Jari” 

(fase a ser definida) e não à ocupação Koriabo – também presente sobre o mesmo sítio –, ela não 

foi estudada e nem será desenvolvida para a tese. Mas vale ressaltar que as condições de 

preservação desse conjunto levam a considerar processos tafonômicos diferenciados 

interessantes a serem explorados no futuro.  

 

 

5.6 Em resumo...  

 

 

Agora que apresentamos os nossos dados de campo, de laboratório e de levantamento 

bibliográfico (anexos 01, 02 e 03), onde: tentamos deixar claro que na maior parte dos 

sepultamentos não foi possível identificar os gestos de tratamento sobre o(s) morto(s) prévios ao 

enterramento; que as informações mais básicas que buscávamos sobre a própria identidade do 
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morto, como sexo e idade, muitas vezes não puderam ser acessadas nos contextos arqueológicos; 

que os relatos etnográficos com os quais nos deparamos possuem dados de qualidade 

extremamente díspares. Vamos propor algumas interpretações auxiliados por uma série de 

mapas, elaborados a partir das tabelas (anexos 01, 02 e 03) recolhidos.  

A análise de distribuição visa não somente localizar os dados geograficamente, mas 

também nos permite colocar em evidência outros fatores de transmissão de conhecimento através 

do contato direto entre populações de origens diferentes. Os mapas (03 a 09) serão todos 

apresentados em sequência ao final deste capítulo permitindo, esperamos, uma melhor 

visualização do conjunto. Tentamos abordar essa parte sem ideias pré-concebidas e olhar para os 

dados de maneira neutra. 

O anexo 03 é uma tabela onde foi apresentado o conjunto de todos os sepultamentos 

encontrados em contextos arqueológicos estudados nesta tese, enquanto que os anexos 01 e 02 

apresentam os dados recolhidos através dos relatos. Alguns elementos comuns ficaram 

perceptíveis apesar das distâncias temporais e geográficas do material analisado: 

1. A presença de urnas funerárias em todos os contextos arqueológicos e em vários 

etnográficos é uma constante. Contudo a preponderância dessas urnas no contexto 

arqueológico não pode ser visto como uma simples questão de escolha cultural. Os 

relatos etnográficos mostram diversas maneiras de sepultar dentro de uma mesma 

população, que podem não estar mais perceptíveis, arqueologicamente, em função dos 

processos tafonômicos. Sítios como o Hatahara, o Grêmio e o AP-CA-38 aparecem como 

inusitados, mas reforçam a ideia de preservação diferencial e de se ter cuidado com as 

interpretações, pois neles foram encontradas evidências de sepultamentos fora de vasos. 

Além disso, em muitos casos urnas são mais visíveis e se preservam melhor que outros 

tipos de sepultamento, muitas delas perceptíveis desde a superfície e por isso 

direcionando as intervenções dos pesquisadores. O que é significativo sobre essas 

vasilhas é que não se conhecem urnas para períodos anteriores à Tradição Borda Incisa – 

se for confirmada a Tradição Pocó-Açutuba, ela será a mais antiga – e que elas 

permanecem no registro até a atualidade.  

2. Urnas, redes e cestarias cumprem um papel importante no momento de sepultar, elas 

isolam o corpo da terra. Criam um ambiente diferenciado, possivelmente mais acolhedor, 
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protetor (Chaumeil 1997a) ou menos sujo (difícil interpretar). Como pudemos perceber 

no anexo 01 elementos em palha ou cascas de árvores são mencionados frequentemente 

na etnografia (ver também Rostain 2011; Chaumeil 1997a; Ribeiro 2002). Sabemos 

também que esse tipo de material não se preserva em contextos amazônicos por períodos 

prolongados e que diferentes populações indígenas do século XX recusavam o 

enterramento de um falecido diretamente na terra por considerá-lo um desrespeito ao 

morto (o caso dos Wari’ é o mais bem descrito, Conklin 2001, mas os sepultamentos em 

rede do rio Xingu são outros bons exemplos). A partir dessas constatações e ao 

considerarmos contextos, como o do sítio Hatahara, que permitem entrever que possíveis 

estruturas de contenção foram usadas (mas que não estão mais presentes) nos levam a 

crer que existe uma concepção pan-amazônica sobre o modo de sepultar, onde o corpo 

não deve ficar em contato com o solo. Existem exceções a esse padrão, mas não muitas. 

Outro elemento interessante a se pensar é que tanto o barro quanto a palha são matérias 

primas comumente usadas por populações amazônicas como marcadores de identidade, 

modeladas ou trançadas de maneira a formar padrões facilmente identificáveis para cada 

grupo. 

3. Procuramos através dos contextos arqueológicos e etnográficos diferenciar o tempo gasto 

para cada sepultamento e através desse elemento diferenciar se alguns indivíduos 

possuíam identidades ou status diferenciados. Nos contextos arqueológicos somente 

quatro sítios possuem claramente contextos com alto investimento de tempo para os 

contextos funerários: Hatahara, AP-CA-02, AP-CA-18 e AP-CA-38 (visível pela 

manipulação dos corpos ou pelas estruturas construídas relacionadas aos mortos). Mas 

reconhecer o investimento de tempo em construções mais elaboradas, não significa que 

não se dispensava um tempo considerável antes do sepultamento. Poderíamos considerar 

que as urnas da fase Guarita também são a demonstração de investimento de tempo, 

contudo não temos como saber se elas foram produzidas no momento da morte de um 

indivíduo ou se eram fabricadas anteriormente. Apesar de não estudadas no âmbito dessa 

tese, existem outros casos de urnas extremamente elaboradas: as urnas Maracá (no 

Amapá), que eram decoradas de acordo com a identidade do morto (Mendonça de Souza 

et al. 2001; Guapindaia 2001) mesmo se Lima Guedes identificou áreas de produção em 
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“massa” dos vasos tubulares (Rapp Py-Daniel 2004); enquanto isso as urnas Marajoara 

parecem representar símbolos e não indivíduos nas suas iconografias, sendo sua 

decoração independente do indivíduo
8
 (Barreto 2008; Moraes 2013). Nesses casos há 

evidências de produções especializadas, mas que mesmo assim não podemos ter certeza 

sobre o momento de elaboração dos vasos.  

4. A manipulação do corpo é outra constante na maior parte dos casos estudados. 

Arqueologicamente ela fica mais perceptível através dos sepultamentos secundários, 

enquanto nos relatos fica clara a necessidade de se tocar no morto, de se interagir com 

ele, tanto no momento do choro (ex. segurar, abraçar ou deitar sobre o morto) quanto no 

momento do tratamento (ex. endocanibalismo, guarda de ossos dentro de casa, pinturas 

ou cortes de cabelo, etc.). 

5. Como vimos anteriormente no capítulo 3, a presença de material de acompanhamento 

dentro dos sepultamentos já fez parte de várias discussões sobre o seu significado e sua 

relação com o status/identidade do indivíduo enterrado. Etnograficamente há descrições 

de pertences sendo colocados junto aos mortos ou sendo destruídos/redistribuídos, os 

relatos indicando diferenças de parafernália, que na maior parte dos casos, está 

correlacionada à diferença entre homens e mulheres e não entre pessoas de níveis sociais 

diferentes (excetuando o xamã em algumas sociedades). Ao contrário do que propunha 

Binford não foi possível inferir hierarquia a partir dos relatos ou dos contextos 

arqueológicos. As informações são desiguais para os diferentes troncos linguísticos, mas 

os diferentes grupos Tupi e Arawak normalmente enterravam junto com os mortos seus 

próprios pertences. Para os grupos Jê e Karib há descrições de associação ao morto ou 

destruição dos seus pertences. Em pouquíssimos casos se descreve acompanhamentos 

que não eram pertences do próprio falecido. Arqueologicamente encontramos alguns 

sepultamentos com artefatos dentro ou próximo dos mesmos, quase todos pertenciam à 

Tradição Borda Incisa. Dois dos oito sepultamentos da Tradição Inciso Ponteada 

estudados estavam acompanhados por material próximo ou dentro, enquanto que em 

                                                           
8
 Temos que amenizar essa afirmação, pois, apesar da padronização impressionante das urnas Marajoara contendo 

diferentes indivíduos (Schaan 2004). O estilo das urnas muda de acordo com o espaço e o tempo (Schaan 2004). 

Além disso, visto o número de urnas e a especialização dos tesos funerários fica claro que toda a população não 

tinha acesso a esse tipo de sepultamento, ou seja, todos de uma mesma camada social poderiam ser colocados dentro 

desses vasos, mas não qualquer um da região (Barreto 2010). 
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nenhum sepultamento da Tradição Polícroma havia material dentro, mas a presença de 

vasos contendo ossos de fauna talvez possa ser interpretado como um tipo de 

acompanhamento – ou como um sepultamento animal. Além disso, apesar de termos 

analisado poucos contextos funerários da Tradição Polícroma, a mesma é conhecida pela 

presença de grandes urnas funerárias antropomorfas, tanto no Oeste como no Leste 

Amazônico
9
. Essas urnas extremamente elaboradas não podem ser vistas como simples 

recipientes, elas representam em si mesmo um material de acompanhamento (ver no 

capítulo 2 as urnas de Autazes e da comunidade Tauary). O mesmo pode ser dito para 

algumas urnas das fases Aristé, Maracá, Marajoara ou Caviana (pertençam elas à 

Tradição Polícroma ou outra tradição). 

6. Outro elemento particularmente interessante nos contextos funerários da Tradição Borda 

Incisa é a presença de feições. Ao trabalhar com o material da Amazônia Central, Castro 

(2009) propõe a existência de vários tipos de estruturas escavadas com funções múltiplas. 

Acreditamos que essas feições especificamente possuem características peculiares que 

nos permitem classificá-las, como fez Barreto (2013), como “poços de memória”, que por 

isso, podem ser consideradas como marcadores de identidades coletivas.  

7. Percebemos que existem crianças e adultos nos contextos estudados, mas não podemos 

fazer inferências sobre quem eram, se havia filiações, se todas as crianças tinham direitos 

similares aos adultos, etc.. Somente no sítio Hatahara conseguimos perceber um possível 

tratamento diferenciado de acordo com sexo e idade, mas apresentamos isso com muitas 

ressalvas, visto que o número de sepultamentos estudados é muito limitado. Os 

sepultamentos primários diretos são normalmente femininos, enquanto que os 

sepultamentos múltiplos secundários com mais de um adulto são acompanhados por 

crianças, sendo que um dos adultos é normalmente muito robusto enquanto o outro é 

mais grácil ou não tão robusto (Rapp Py-Daniel 2009).  

8. Como vimos, o local onde se sepultam membros de uma comunidade está ligado a 

diversos fatores, como o local da morte, a identidade do morto, o tipo de morte, as 

diferentes concepções sobre o que é um local apropriado, etc. Nas regiões estudadas para 

                                                           
9
 Como vimos anteriormente as fases do extremo Baixo Amazonas não são facilmente classificáveis como Tradição 

Polícroma, mas como já foi observado por Cristiana Barreto certas técnicas e motivos decorativos que aparecem em 

Marajó só são conhecidas para outros conjuntos policromos do rio Napo. 
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essa pesquisa foi possível detectar dois contextos funerários arqueológicos: um onde se 

percebe uma delimitação espacial, que podemos chamar de cemitério, e outro onde os 

limites entre as áreas de enterrar e de viver não existem, ou pelo menos não são 

claramente marcados. A dicotomia entre mundo dos mortos e vivos já foi muito debatida 

na antropologia (Carneiro da Cunha 1978; Viveiros de Castro 1986; Chaumeil 1997a, 

1997b). Mas como vimos esse não é um tema simples, pois a morte é vista como um 

processo ou um continuum para a maior parte das populações da Amazônia, ou seja, se 

está em contato com ela diariamente, “se morre um pouco todos os dias”. A partir do que 

observamos percebe-se que há diversidade e elementos em comum que não estão 

necessariamente relacionados aos grandes troncos linguísticos, por exemplo, como 

observou Barreto (2014a) o uso da paisagem como elemento constituinte dos contextos 

funerários: os poços funerários sobrepostos de grandes megalítos ou das cavernas da fase 

Aristé. Cabral e Saldanha (2008) e Hiriart (2012; Hiriart e Souza 2014) chamam atenção 

para funções dos locais de enterramento que seriam diferentes do ato de sepultar; 

enquanto que Mendonça de Souza et al. (2001) falam da disposição convidativa das urnas 

Maracá dentro de cavernas, facilitando cultos aos ancestrais; ou o papel das urnas no 

cotidiano das populações vivendo em Marajó (Schaan 2004); ou o campo de urnas sem 

sobreposição do lago Amanã, indicando provavelmente marcadores externos visíveis 

num local claramente delimitado e possivelmente visitado (Costa et al. 2012). 

Acreditamos que forçar uma separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos 

seria criar uma divisão que talvez não existiu, talvez exista para alguns grupos, mas são a 

minoria até onde conseguimos perceber. Assim, a ideia de processo e de continuidade 

(Chaumeil 1997a), identificada pela etnologia, é reforçada pelos contextos arqueológicos. 

Ao mesmo tempo a separação espacial dos chefes e/ou xamãs, relatada na etnografia, 

também reforça a ideia de papeis e identidades diferentes dentro das sociedades. Por isso, 

em muitos casos a separação não seria entre mortos e vivos, e sim entre pessoas de 

identidades distintas. 

A análise dos mapas (03 a 09) nos permitiu fazer outras inferências interessantes que não 

estavam claramente definidas no início dessa pesquisa, principalmente no que diz respeito ao 

material etnográfico. Utilizamos o mapa etno-linguístico de Curt Nimuendajú (2002) como 
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referência (anexo 09), através dele podemos perceber que não abordamos nem metade dos 

grupos indígenas conhecidos para a Amazônia e que algumas regiões estão sub-representadas 

enquanto outras aparecem desproporcionalmente mais ocupadas. Essas distorções estão 

diretamente relacionadas ao acesso que tivemos aos diferentes relatos e compilações sobre as 

práticas funerárias e não a uma realidade qualquer sobre as populações indígenas. A mesma 

coisa pode ser dita sobre a localização dos contextos arqueológicos, os sítios identificados estão 

principalmente ao longo dos rios, contudo isso não corresponde à realidade e sim a facilidade de 

acesso por parte do arqueólogo a essas regiões. 

9. Ao analisar o mapa (03) representando todas as práticas funerárias identificadas 

simultaneamente, sem considerar a cronologia, percebemos a formação de alguns 

conjuntos: primeiro, a preponderância de sepultamentos secundários ou cremações em 

relação aos sepultamentos diretos e/ou primários, mas estes não deixam de existir; a leste 

há uma clara concentração de sepultamentos secundários que perpassam fronteiras 

linguísticas e temporais; outro elemento interessante é a faixa diagonal de cremações que 

vai da Guiana Francesa até às cabeceiras do rio Madeira; apesar de não ser tão claro, há 

uma inversão na proporção de práticas endo e exocanibalísticas entre o leste e o oeste da 

Amazônia, ou seja, isso parece estar diretamente relacionado com a concepção do ato de 

comer um morto, que como mostra Conklin (2001) não é simplesmente se apoderar da 

essência do outro (ver capítulo 3); sociedades com várias práticas diferentes nos mostram 

a diversidade interna das diferentes populações indígenas. 

10. Ao verificar os mapas 04, 05, 06, 07 e 08, que representam as práticas funerárias de 

populações indígenas recentes, percebemos de maneira ainda mais marcada as 

concentrações de sepultamentos secundários na região sudeste e de cremações no 

nordeste da Amazônia. Fica mais claro também a presença de enterramentos diretos em 

toda a Amazônia, exceto o noroeste. Os grupos que apresentam menor diversidade 

interna nas maneiras de sepultar são os Jê. Os grupos Jê claramente preferem 

sepultamentos secundários e os grupos Karib possuem predileção por cremações, sendo 

os enterramentos diretos destinados a personagens diferenciados, como os xamãs 

(conferir descrições no anexo 01). 
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11. Ao considerar o mapa 09, com somente as práticas identificadas arqueologicamente, 

percebemos que os sepultamentos encontrados, em quase todos os casos, estão em urnas. 

Isso volta ao que mencionamos anteriormente sobre a visibilidade das urnas em contextos 

arqueológicos e aos diferentes processos de deterioração de material ósseo. Ou seja, 

achamos mais urnas porque elas são mais visíveis e porque o material ósseo não se 

preserva bem fora delas. A etnologia reforça essa ideia. Percebemos também uma 

preponderância de urnas com sepultamentos secundários. 

12. O mapa 10, com a distribuição dos diferentes tipos de locais de enterramento, mostra que 

sepultamentos dentro da área residencial são os mais comuns através da Amazônia 

(Mendonça de Souza 2010). Mas que há áreas de predomínio de cemitérios, como a 

Amazônia Central ou o extremo Baixo Amazonas, contudo a maior parte desses 

contextos são arqueológicos (há poucos relatos de cemitérios na etnografia). 

Paralelamente somente no sudeste amazônico foram constatados enterramentos em 

praças de aldeias. Essas observações são importantes, pois nos levam a algumas questões 

mencionadas anteriormente: a continuidade espacial entre o mundo dos vivos e o mundo 

dos mortos, tanto através de enterramentos em áreas residenciais quanto em praças, 

enquanto que enterramentos em cemitérios nem sempre são sinais de afastamento entre 

esses dois universos; os enterramentos em praças (que também podem ser considerados 

como um tipo de área análoga a um cemitério, visto a concentração de enterramentos) na 

região do Xingu são normalmente destinados aos chefes, suas identidades diferenciadas 

são eternamente reforçadas pelo local onde os mesmos são enterrados (nesses casos 

temos relatos das grandes festas Kwarup que marcam bem essa diferenciação, Agostinho 

1974; Barreto 2008); a presença de sepultamentos fora de casa ou em áreas de floresta 

mostra que para alguns grupos, não importando a filiação linguística, a separação com os 

mortos (ou pelo menos alguns mortos) é necessária, exceto para os grupos falantes de 

línguas Arawak, para os quais não foi encontrado relatos desses locais para enterramento; 

como observado para os grupos do tronco linguístico Tupi, predomina a diversidade e 

não podemos falar de um local preferencial de enterramento, o mesmo pode ser dito para 

os grupos Jê; enquanto isso não há relatos de cemitérios para os falantes de línguas Karib. 

Se existia uma correlação entre a presença de cemitérios e algum grupo específico, essa 
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mudança observada pode estar relacionada aos processos históricos recentes, onde 

percebemos que a maior parte das populações indígenas perderam suas terras e/ou foram 

obrigadas a se deslocar para sobreviver o que pode ter influenciado de maneira 

significativa o local de sepultar
10
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 Ao lidar com o material etnográfico também temos que considerar a possibilidade de influência das religiões 

estrangeiras, que forçaram suas concepções de mundo sobre as populações locais. 
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Capítulo 6 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

Juntando os dados e (des)montando o quebra cabeça  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Só os ossos esquecem  

(dizer Araweté sobre a memória, Viveiros de Castro 1986:55-56). 

 

A cessação do sopro, se é o início de uma possível mudança de estado, não basta no entanto por 

se só para consumar a morte: esta não é uma passagem brusca de estado, mas um processo, e 

um processo singularmente reversível, pelo menos até ao momento da instalação do karõ na 

aldeia dos mortos que marca o ponto de “non-retour”. 

(Carneiro da Cunha 1978:11). 
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Apesar do foco da tese ser os contextos funerários arqueológicos Amazônicos, tentamos 

fazer um panorama geral incluindo as descrições recentes sobre como diferentes sociedades na 

Amazônia tratavam seus mortos. Elas não serviram de modelo para lermos o passado, mas sim 

como “iluminador de possibilidades” (Ucko 1969). Falar das populações passadas sem 

considerar seus descendentes nos limitaria. A arqueologia pode estar ligada à antropologia 

(Binford 1973), mas ela também é uma disciplina diretamente associada à história (Neves 2006). 

Nesse capítulo vamos, à luz dos resultados obtidos, rediscutir os temas abordados nos 

capítulos 2 e 3, principalmente a última parte do capítulo 5, em que começamos a fazer algumas 

interpretações. O objetivo não é nos repetirmos, ao contrário, queremos ver se de alguma 

maneira conseguimos contribuir para a discussão em torno das práticas funerárias e para a 

arqueologia amazônica como um todo. Essa afirmação é ambiciosa mas, mesmo se falhamos em 

alguns momentos por falta de dados ou de conhecimento, acreditamos que essa deveria ser a 

finalidade de todos os trabalhos acadêmicos.  

Dessa maneira, esse capítulo será dividido em temas e não em subitens ou partes. Vamos 

tentar manter certa fluidez entre os tópicos, que não devem ser vistos como divisórias. 

Observamos a morte como parte integrante da vida, pois ela causa uma ruptura social (Carneiro 

da Cunha 1978) e o morto, querendo ou não, exige atenção. A diversidade dos contextos 

funerários na América do Sul foi remarcada a muito tempo (Bennett 1963), o que transparece nos 

relatos antigos e nas primeiras sínteses etnográficas é a surpresa com o exotismo, as práticas 

eram completamente diferentes do que os narradores estavam acostumados no velho mundo (ou 

no mundo cristão de forma geral). Em todos os volumes do HSAI há uma parte dedicada para as 

práticas mortuárias descritas ou que foram encontradas arqueologicamente. Contudo, naquele 

momento ainda não se tinha dados suficientes – ainda hoje não temos – para entender a 

distribuição dos vestígios arqueológicos e a possível relação desses com as populações 

contemporâneas. 

Muitos elementos cerâmicos dos contextos funerários indígenas chamaram atenção por 

sua “beleza”, contudo, os conceitos de beleza são nossos, a “arte” encontrada nas diferentes 

cerâmicas amazônicas (oriundas de contextos funerários na maior parte das vezes) não 

necessariamente separa o belo do sagrado/sobrenatural ou do utilitário (Barcelos Neto 2008:33). 

“A arte é um meio de administrar as relações entre humanos e não-humanos” (Barcelos Neto 
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2008:34). Como existem vários trabalhos excelentes sobre as cerâmicas amazônicas, sobre suas 

técnicas de manufatura e/ou decorativas, escolhemos, de maneira deliberada, não fazer uma 

revisão crítica sobre o tema e sim adotar a classificar da maior parte dos pesquisadores (capítulo 

2), reconhecemos que isso tem consequências, mas foi a única maneira que encontramos para 

dialogar e adicionar algo ao arcabouço teórico previamente elaborado.  

 

OS MORTOS E OS VIVOS: COMO SE ENTERRAVA NO PASSADO E COMO O 

PRESENTE NOS PERMITE UM OLHAR MAIS LÚCIDO SOBRE ESSES EVENTOS.  

Wüst (1999:303), que trabalhou com os Bororo e a arqueologia no Centro-Oeste, foi uma 

das pessoas a constatar que a relação entre a cultura material e grupos étnicos não é direta, 

mesmo em contexto onde há continuidade étnica, é sempre um desafio identificar “[...] 

continuidades, rupturas, manutenção ou abandono de tradições e/ou fronteiras estilísticas.” (Wüst 

1999:303). Além disso, como propõe a pesquisadora, alguns elementos devem ser considerados 

todas as vezes que se tentar algum tipo de aproximação (Wüst 1999:303-304): a associação entre 

grupos específicos e cultura material só é válida se for comprovada a continuidade; tradições 

ceramistas distintas podem ser relacionadas a grupos que se consideram como parte de uma só 

sociedade; grupos atuais são o produto de processos históricos recentes e sofreram muitas 

mudanças, portanto, não se pode projetar o presente sobre o passado. Por isso, voltamos a 

reforçar que não trabalhamos com a hipótese de descendência direta das práticas funerárias, 

mesmo no caso Palikur-fase Aristé, somos cuidadosos, pois os relatos mostram que os Palikur 

passaram por muitas mudanças nos últimos séculos.  

O nosso levantamento das práticas descritas pela etnografia não visou a simplesmente 

recriar um panorama do que era feito no passado, o passado é diferente do presente. Contudo, 

seria quase antiético ignorar que boa parte do que podemos chamar de “cultura” nas populações 

indígenas hoje não é produto do contato com os europeus. Além disso, a arqueologia vem 

mostrando, em várias áreas, que o impacto da colonização limitou a diversidade existente 

anteriormente, mas não a extinguiu! 

 

Como mencionado no capítulo anterior, Cabral e Saldanha (2008) e Hiriart (2012; Hiriart 

e Souza 2014) falam de materializações dos gestos que não seriam necessariamente funerários no 
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sítio AP-CA-18, propondo que diversas atividades seriam realizadas nesse local. Como exemplo, 

teríamos o direcionamento dos blocos de pedra com o solstício, a reutilização dos poços e a 

presença de contas em ossos ou machados longe dos ossos, mas dentro dos poços. A partir disso, 

queremos voltar a uma discussão, acreditamos que não há necessidade de se separar o mundo dos 

mortos e o mundo dos vivos, um não é o reflexo do outro necessariamente, um pode ser 

complementar ao outro. De fato, se pensarmos na morte como um processo, como uma parte da 

vida, da maneira como ela é pensada e produzida dentro de várias etnias, essa separação perde 

um pouco do seu sentido. Assim, o fato de muitas outras atividades acontecerem próximo a 

locais de sepultamento não deve ofuscar o fato de que a vida pode continuar após a morte, que o 

morto continua tendo necessidades e que o medo e o respeito pelos mortos andam juntos para 

muitas comunidades amazônicas.  

Percebemos essa continuidade dos espaços de maneira muito clara nos grupos que 

decidem enterrar seus mortos dentro das próprias residências ou em espaços públicos (como as 

praças), ou, como chamam atenção Carneiro da Cunha e Ribeiro, enterrar alguns mortos, com 

identidades/status especiais, nas áreas comuns enquanto outros são destinados às “áreas 

periféricas”. Schaan (2012) fala que a continuidade espacial entre mortos e vivos seria uma 

constante Amazônica, pois seria uma maneira que a elite teria encontrado de “reforçar” sua 

continuidade (e poder) com os ancestrais. A partir dos dados arqueológicos e etnográficos 

obtidos, acreditamos que isso pode ser o caso em várias sociedades. Contudo, isso não explica os 

casos de abandono das residências ou de sociedades menos sedentárias, do que as encontradas na 

ilha de Marajó em períodos anteriores ao contato, utilizadas pela pesquisadora como exemplo 

para essa afirmação, pois durante a fase Marajoara os enterramentos eram realizados dentro do 

espaço doméstico ocupado. 

No sítio Hatahara percebemos o remanejamento de espaços em áreas nas quais já haviam 

sepultamentos, assim, os montículos possuem “partes” de ossos soltos na camada construída 

(Rapp Py-Daniel 2009). Esses ossos estavam em contextos funerários, mas foram mexidos com a 

movimentação de terra e cerâmica para a elevação das camadas monticulares. Se esses 

sepultamentos também estavam em áreas residenciais e se de fato há continuação da população, 

como pensamos, acreditamos que a perturbação não deve ser vista como um simples desrespeito 

aos mortos. Nesse contexto, os ossos dos mortos – e os contextos funerários como um todo –, 
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talvez, tenham que ser vistos como elementos naturais, constituintes do meio. Por exemplo, se 

pensarmos no caso dos Araweté, após certo tempo, os ossos não representam mais as pessoas, as 

pessoas já estão junto aos Maï, por isso podem ser mexidos – as crianças até brincam com eles 

(Viveiros de Castro 1986) –, pois fazem parte da natureza. 

 Outra particularidade muito interessante dos sítios arqueológicos associados à fase Aristé 

é a visibilidade (Cabral e Saldanha 2008:23). O fato das urnas estarem em abrigos rochosos ou 

embaixo de grandes blocos de rochas, ambos visíveis a grandes distâncias e sempre em áreas não 

alagáveis (Cabral e Saldanha 2008:23), certamente tem a ver com a concepção do papel da morte 

e dos ancestrais dentro da vida daqueles que produziram e usaram esses locais
1
. Ao que indica os 

estudos de Cabral e Saldanha (2013), as estruturas megalíticas possuem certa hierarquia entre 

elas, sendo grandes estruturas, como a área 1 do sítio AP-CA-18, cercada de estruturas menores 

com blocos menores e menos numerosos, como é o caso do sítio AP-CA-38. Em ambos os casos, 

foram constatados contextos funerários, mas com dimensões muito diferentes. A associação 

blocos rochosos e poços funerários aparece reforçada com o passar das escavações e a repetição 

desse padrão (Cabral e Saldanha 2008) e com isso sua presença na paisagem (Saldanha, 

comunicação pessoal 2014). Podemos pensar que o caso dos grandes tesos da ilha de Marajó, por 

vezes muitos metros a cima do limite máximo das cheias, também seja uma maneira de “chamar 

atenção”, ainda mais que são nos grandes tesos que há evidências de material cerâmico mais 

elaborado (Schaan 2004). Em ambos os casos, os espaços funerários não são compostos por toda 

a população, somente uma parte havia direito de ser singularizada desta maneira. 

 Como vimos, outro elemento desenvolvido no capítulo anterior e que pode ser 

considerado como pan-amazônico é a relação corpos-solo, ou melhor, o não contato dos corpos 

com o solo e a utilização de objetos em barro ou palha para envelopar/guardar os indivíduos 

(Rostain 2011; Ribeiro 2002). A importância do não sujar, não tocar na terra é clara (Chaumeil, 

1997a; Ribeiro 2002) quando consideramos a quantidade de urnas encontradas – construídas ou 

não para esse fim. Envoltórios dos corpos são comuns na maior parte das sociedades, mas a 

maneira como se escolhe proteger o morto nos parece culturalmente significativa. Nos poucos 

casos onde os processos tafonômicos permitiram que tivéssemos acesso a sepultamentos que 

possivelmente estariam diretamente enterrados na terra, temos indícios de que algum tipo de 

                                                           
1
 Os abrigos hoje nos parecem distantes e escondidos, porém se pensarmos em outros modos de locomoção e na 

visibilidade das elevações nos terrenos planos, podemos pensar que esses contextos eram mais conhecidos e visíveis. 
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“envelope” – como cestarias, redes, etc. – estaria presente. Essa observação é reforçada a partir 

dos diversos relatos etnográficos, onde  artefatos vegetais presentes empenhavam o mesmo papel 

das urnas: “[...] un linceul fait d’un hamac, un panier de vannerie, une natte (Fig. 6), des palmes, des 

bambous, des morceaux d’écorces, un tronc d’arbre évidé, ou une pirogue, parfois fermée d’une plaque 

d’écorce.” (Rostain 2011:232), assim temos que considerar que muitos materiais orgânicos 

serviam de proteção para os mortos e que tanto eles quanto as urnas teriam impactos diferentes 

sobre a preservação dos corpos. 

 

 A partir dessas constatações, de que existem elementos comuns a muitas populações 

através da Amazônia, como poderíamos acessar a identidade dos diferentes grupos? Que gestos 

ou práticas são detentores de particularidades que podem ser associadas à identidade coletiva de 

um grupo ou de uma pessoa? Como explicar que em uma área tão gigantesca como a Amazônia 

tenhamos concepções similares sobre alguns tratamentos sobre os mortos? As particularidades 

definidas por meio do material cerâmico (fases e tradições) possuem alguma validade no 

contexto funerário? 

 

 Para conseguir lidar com essas perguntas vamos assumir dois pressupostos: que as 

sociedades amazônicas não são isoladas, não vivem e nunca viveram numa bolha, 

incomunicáveis umas com as outras; e que as sociedades não são iguais, que elas podem se 

influenciar, mas que alguns elementos permanecem imutáveis durante séculos ou mesmo 

milênios como marcadores de identidade apesar do contato. Assim, o grande desafio é saber 

quais são os códigos de cada sociedade, como cada uma reforça esses códigos e se, de fato, 

podemos verificar fronteiras persistentes entre elas. 

 Como não vamos conseguir chegar no nível de etnia ou comunidade por meio dos dados 

arqueológicos, trabalhamos com as ferramentas fornecidas pela classificação de material 

cerâmico. Infelizmente o que foi definido como sendo fase não é suficientemente diagnóstico 

para nos auxiliar nos contextos funerários, por isso trabalhamos com as tradições, que possuem 

inúmeros problemas, visto a ampla cronologia e dispersão geográfica, mas que nos forneceu os 

dados comparáveis mais palpáveis até o presente. 
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A Tradição Borda Incisa ou Série Barrancóide  

Conforme mencionado no capítulo 2, Heckenberger (2001) conseguiu estabelecer uma 

correlação forte entre a Tradição Borda Incisa e o tronco linguístico Arawak (já proposta por 

Lathrap e Nordenskiold). Tanto ele quanto outros pesquisadores descreveram as similaridades 

entre as sociedades dentro desse tronco linguístico, como elas poderiam servir de marcadores 

identitários quando considerados simultaneamente.  

Dentro das fases arqueológicas relacionadas a essa tradição, foi atestada certa 

variabilidade nos contextos funerários, porém, alguns elementos estruturantes aparecem. Por 

exemplo, as urnas, que são, na maior parte das vezes, de grandes dimensões com pelo menos um 

tipo de decoração (engobo, aplique e/ou pintura), foram normalmente encontradas em grandes 

concentrações (prováveis cemitérios) em diferentes municípios ao longo da Amazônia: Manaus, 

Iranduba, Tefé, Borba e Calçoene. Dentro delas foram constatados principalmente sepultamentos 

secundários, mas suspeita-se de alguns primários enquanto incinerações não foram constatadas 

(somente um caso dentro de uma urna da fase Aristé no sítio AP-CA-02 até o momento). 

Possivelmente outra região deveria ser contabilizada: a província de Iténez (Bolívia), onde 

moravam populações Baures, falantes de línguas pertencentes ao tronco linguístico Arawak. Não 

estudamos essa região, mas Prümers et al. (2006) apresentam um contexto muito interessante no 

qual foi constatado várias urnas com estatuetas, muito próximas. No mesmo local foram 

encontrados sepultamentos primários dentro de fossas cobertos por cerâmicas e datados entre 

1300-1400 d.C.. De acordo com os autores, o material cerâmico encontrado nesse local teria 

certo “parentesco” com a série Barrancóide. Outro sítio muito bem estudado por Prümers e sua 

equipe na Bolívia é Loma Salvatierra
2
, onde 103 sepultamentos foram encontrados datando entre 

500 a 1400 d.C. (Prümers 2007), esse é um dos poucos locais na Amazônia onde um estudo 

sistemático foi realizado sobre os sepultamentos e o material esquelético
3
. O material encontrado 

                                                           
2
 Sítio monticular, similar aos sítios conhecidos como Geoglífos no Brasil, contudo, há diferenças significativas, 

como o tamanho, a forma e a quantidade de material presente. 
3
 Dentro desse sítio, foi possível identificar constantes nas práticas funerárias, realizar análises mais robustas de 

estimativa de sexo e idade, além de delimitar contextos diferenciados, nesse caso um possível xamã foi identificado. 

Esse indivíduo foi enterrado com uma quantidade excepcional de acompanhamentos (tembetá, disco de metal, partes 

de carapaça de jacaré, colares, conchas, etc.), e foi identificado como um personagem possuindo uma identidade 

distinta em função: da localização do seu túmulo (no centro da plataforma); profundidade excepcional da fossa; 

presença de objetos de metal; pingentes de presas de onças (Prümers 2007:111). Atualmente Tiago Hermenegildo 

realiza seu doutorado voltado para análises isotópicas, com material desse sítio e outros, e deverá nos fornecer 

informações interessantes sobre a população. 
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nessa região, até onde pudemos perceber, não foi associado às tradições cerâmicas clássicas da 

Amazônia (Meggers e Evans 1961), talvez nunca o seja, isso não é um problema, mas ainda não 

conseguimos extrapolar informações comparativas mais precisas nesse momento. 

Como vimos no capítulo anterior, junto à maior parte dos sepultamentos encontrados 

classificados como Tradição Borda Incisa, foi constatada a presença de feições, estruturas 

escavadas no solo com presença de material cerâmico e, por vezes, faunístico cobertas por terra. 

Esses “poços de memória” (Barreto 2013) foram descritos para ocupações relacionadas às 

cerâmicas da fase/Tradição Pocó (rio Trombetas), fases Açutuba e Paredão (confluências dos 

rios Negro e Solimões), fase Caiambé (Lago Amanã) e fase Axinim (rio Madeira). Esses poços 

consistem em estruturas enterradas contendo fragmentos cerâmicos extremamente decorados e, 

às vezes, com presença de fauna (Barreto 2013; Guapindaia 2008; Lima 2008; Costa 2012; 

Moraes 2013; Rapp Py-Daniel 2009). Exceto no rio Trombetas, essas estruturas foram 

encontradas próximas a contextos funerários – é possível que, dada a antiguidade dos contextos 

do rio Trombetas, vestígios ósseos não tenham se preservado? – e todos pertencem à Tradição 

Borda Incisa/Série Barrancóide. Assim, em acordo com Barreto (2013) e Moraes (2013), 

pensamos que esses locais, apesar de muitas vezes parecerem “lixeiras” não o são, e que os 

fragmentos cerâmicos foram selecionados e estão relacionados à identidade de um ou mais 

mortos ou da própria comunidade. A presença de fauna dentro dessas feições do sítio Hatahara 

(que como vimos, possui uma conservação excepcional), pode estar relacionada a preparos de 

alimentos (Carneiro 2013), possivelmente um banquete ritualístico. 

Cabral e Saldanha (2008) e Hiriart e Souza (2014) chamam atenção para diversas 

vasilhas enterradas junto às urnas funerárias dentro dos poços ou próximo a eles nos sítios da 

fase Aristé. Poderíamos pensar em alguma similaridade com os contextos em que foram 

encontrados os “poços de memória”? Em sítios arqueológicos na cidade de Macapá, os 

pesquisadores encontraram muitas feições em sítios com e sem a presença de poços associados a 

outras fases arqueológicas que ainda estão em processo de análise. Neves et al. (2014) 

interpretam algumas feições encontradas no sítio Boa Esperança (lago Amanã), assim como as 

feições do rio Trombetas, da Amazônia Central e da região de Santarém – todos contendo 
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cerâmicas classificadas como pertencentes à Tradição Pocó-Açutuba
4
 – como marcadores 

simbólicos indicando o início dessas ocupações. Talvez essas feições sejam outros tipos de poços 

de memória, visto que as estruturas mencionadas (F2 e F3) e usadas como exemplo no sítio Boa 

Esperança, até onde pudemos entender, não estavam próximas a sepultamentos e possuem 

material cerâmico mais antigo posteriormente recolhido e agrupado durante a fase Caiambé 

(Costa 2012). Talvez estejamos diante de um tipo de estrutura criada para “lembrar” quem são os 

aliados, os amigos, os familiares, etc. que foi empregada em diferentes contextos. 

É comum a presença de vasos de acompanhamento, dentro das urnas, na região do Lago 

Amanã (Tefé-AM), que contêm somente um indivíduo. Enquanto que, no sítio Hatahara 

(Iranduba-AM), durante a fase Paredão, não há urnas funerárias, mas há material de 

acompanhamento dentro dos sepultamentos, as “cabecinhas paredão”, que são normalmente 

apliques de grandes urnas dessa mesma fase, mas em outras localidades. As urnas dessa tradição 

normalmente possuem tampas ou vasos emborcados sobre a urna principal e o papel delas, de 

separação dos corpos do solo, talvez tenha sido substituído por cestarias ou redes no caso do sítio 

Hatahara. Os sítios Nova Cidade e Lages (Lima e Moraes 2010; Lima 2008), no município de 

Manaus, apesar de estarem praticamente 100% destruídos atualmente, possuíam grandes 

cemitérios com dezenas de urnas pertencentes à fase Paredão, não está claro se havia vestígios de 

áreas residenciais ou feições próximas, visto que as camadas arqueológicas superiores foram 

retiradas com tratores. O material ósseo desses sítios nunca foi estudado. 

Outro elemento de diferenciação dos sepultamentos no sítio Hatahara, nesse período, é a 

presença de sepultamentos múltiplos não aleatórios, padrões foram identificados e estão, 

aparentemente, ligados ao sexo e idade dos indivíduos. No período anterior à fase Paredão, 

durante a fase Manacapuru, foi encontrado, nesse mesmo sítio, um cemitério de urnas, similar ao 

que é conhecido para outros sítios da Tradição Borda Incisa (ex. Açutuba) do município de 

Iranduba e para fase Paredão em Manaus. Temos trabalhado com a hipótese de que a diversidade 

encontrada entre e dentro dos sítios dessa tradição podem estar relacionados às diferenças de 

identidade de indivíduos e dos próprios sítios
5
, prática conhecida para as populações Arawak. 

                                                           
4
 Como vimos essa é uma proposta recente, a maior parte dos pesquisadores ainda falam em Tradição Borda 

Incisa/Série Barrancóide. 
5
 O sítio Hatahara é um dos maiores sítios conhecidos para a região, possuindo uma densidade de vestígios 

arqueológicos fora do comum. Seria ele um local simbolicamente ou politicamente diferenciado? 
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Schaan (2012) compara, como fez Goeldi e Nordenskiold no começo do século passado, 

as urnas funerárias e os poços encontrados no Amapá com os contextos identificados na 

Colômbia (Bennett 1963), associando ambos às populações Arawak. Essa observação ganha 

ainda mais consistência com a constatação de continuidade entre os Palikur e os produtores das 

cerâmicas Aristé (Green et al. 2003), bem como com as observações de Saldanha (comunicação 

pessoal 2014), que atualmente associa o material cerâmico da fase Aristé com os da Tradição 

Borda Incisa. Além disso, os sítios da fase Aristé mais recentes lembram os contextos da fase 

Paredão (Tradição Borda Incisa) da Amazônia Central, em função da grande diversidade de tipos 

de sepultamentos (em urnas, fora de urnas, em poços ou fora deles, etc.).  

Elementos em comum entre as fases da Tradição Borda Incisa são a presença de 

sepultamentos múltiplos em urnas e áreas específicas de enterramento (presentes em contextos 

Aristé, Caiambé, Manacapuru e Axinim). Como observa Saldanha (comunicação pessoal 2014), 

as urnas da fase Aristé são muito diferentes umas das outras, sendo as urnas antropomorfas a 

minoria, destinadas, possivelmente a indivíduos de maior influência, sendo os vasos simples ou 

com apliques zoomorfos os mais comuns.  

Somente em um contexto da Tradição Borda Incisa, no sítio Vila Gomes, foi sugerida a 

seleção de partes do esqueleto para enterramento. Nos outros locais, não temos esse tipo de 

escolha ou não foi possível determiná-la a partir da conservação do material. 

 

Tradição Polícroma  

Só conhecemos sepultamentos em urnas para a Tradição Polícroma. Todas as que vimos 

(em laboratório ou na bibliografia
6
) podem ser associadas a fases muito parecidas com a fase 

Guarita, tanto na região da Amazônia Central, quanto no rio Madeira ou na região de Tefé
7
. Elas 

são urnas normalmente muito decoradas possuindo tampas, frequentemente a decoração é uma 

associação de pintura e apliques representando formas humanas com pinturas corporais, em 

alguns casos, predominam as pinturas ou pinturas com incisões. Em quatro casos: Aldeia São 

Félix (Município de Autazes), no sítio Monense (Município de Humaíta, Miller, comunicação 

pessoal 2010), na comunidade Tauary (lago Tefé, Belletti, comunicação pessoal 2013) e em fotos 

                                                           
6
 No texto de Mendonça de Souza (2010) também encontramos a descrição de uma urna Miracanguera (polícroma) 

com material ósseo cremado no interior. 
7
 Todas podem ser associadas à sub-tradição Guarita. 
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do alto rio Madeira (Moutinho e Robrahn-González 2010), foram relatadas concentrações de 

urnas depositadas simultaneamente. Dentro dessas urnas, foi encontrado material ósseo 

queimado, com indivíduos adultos ou infantis (Miller, comunicação pessoal 2010). Nos casos 

observados, a queima dos corpos se fez diretamente sobre o fogo, havendo marcas de queima e 

quebras específicas sobre os ossos. A homogeneidade das urnas polícromas nessa região fez com 

que Moraes e Neves (2012), Moraes (2013) e Almeida (2013) falassem que existe uma 

linguagem iconográfica comum indo do alto rio Madeira até o rio Napo. 

Como vimos no sítio Borba, foram identificados vasos com decoração antropomorfa 

fragmentados associados a um vaso contendo ossos de fauna queimados e há descrições de 

outros vasos, de contorno complexo e decoração acanalada (Tamanaha 2012), encontrados no 

sítio Lauro Sodré (município de Coari), que também parecem conter ossos de animais queimados 

(mas ainda estão em processo de análise). Atualmente estamos considerando duas possibilidades: 

a de que estejamos diante de sepultamentos de animais, o que não seria incongruente com a 

familiaridade existente entre humanos e animais para diferentes grupos indígenas na América do 

Sul; ou a de que esses vasos seriam acompanhamentos (sacrifícios?) para os mortos, que como 

no caso Zo’é, os animais dentro das vasilhas serviriam aos mortos após a morte.  

 O material ósseo da fase Koriabo (Tradição Polícroma) do sítio Laranjal do Jari 2 está em 

péssimo estado, conseguimos identificar em laboratório somente alguns elementos. Uma das 

hipóteses mencionadas anteriormente é que esse material esteja associado a populações Karib. 

Os outros contextos estudados, possivelmente Karib, foram relacionados à Tradição Inciso 

Ponteada. Ao mesmo tempo em que a fase Koriabo é associada à Tradição Polícroma, Rostain 

(apud Cabral 2011; Van den Bel 2010; Boomert 2004) e Cabral (2011) falam que ela seria a 

única fase exclusiva das Guianas. Enquanto isso, Boomert (2004) propõe uma origem comum 

com as fases Aristé e Mazagão, enquanto Rostain afirma que há dúvidas, pois os produtores 

desse material poderiam ter vindo tanto do baixo quanto do médio Amazonas ou da própria 

região das Guianas (Cabral 2011). Ao mesmo tempo, Van den Bel (2010; Cabral 2011) apresenta 

mais uma possibilidade, que seria o uso desse material como “objetos de troca” e afirma que 

Rostain associa esse material à Tradição Inciso Ponteada (Van den Bel 2010). Ao final, o que 

sobressai é que essa fase está longe de estar bem definida e que muito ainda deverá ser estudado 



300 

 

para classificar o material cerâmico com maior precisão
8
. O mesmo tipo de problema acontece 

com os sepultamentos, que são parecidos com a tradição de número 3) definida por Martijn van 

den Bel (2009:246). No artigo de 2009, Van den Bel (2009:245-246) propõe três “tradições” de 

enterramento nas Guianas: 1) urnas em abrigos e poços relacionadas à fase Aristé; 2) o sítio 

Sable Blanc Est com várias concentrações de sepultamentos (secundários em urnas não 

decoradas, sepultamentos cobertos por vasos ou um grande fragmento de cerâmica; primários em 

“caixões” de grandes fragmentos cerâmicos); 3) tradição difundida da ilha de Caiena até o Monte 

Grand Matoury, com sepultamentos primários ou secundários em fossas ovais dentro dos sítios 

de habitação, mas sem filiação definida. As tradições 1) e 2) teriam em comum o fato de terem 

cemitérios separados da aldeia com funções funerárias específicas e com diferenças de 

sepultamento, podendo indicar “desigualdades sociais” (Van den Bel 2009:246). Essas 

observações são muito interessantes, contudo, as tradições 2) e a 3) não foram associadas a 

estilos cerâmicos ou períodos específicos, sendo difícil comparações. Além disso, como visto 

anteriormente, os poços não são exclusivos à fase Aristé. 

De todos os contextos polícromos conhecidos, somente uma estrutura do sítio Laranjal do 

Jari 2 apresentou evidências de uso de ocre e seleção de partes do corpo, neste caso o crânio, 

para sepultamento. 

  

Ao contrário do que propuseram Hornborg e Eriksen (2011), não há evidências que 

permitam associar a policromia do Oeste Amazônico com populações Arawak (somente se 

adotarmos a proposta de que a língua Tupi falada nessa região foi introduzida há pouco tempo e 

sobreposta a ocupações Arawak). Se confirmada as hipóteses de Almeida (2013) sobre a filiação 

da policromia, no Baixo Amazonas, com a Tradição Borda Incisa, mesmo assim não podemos ter 

certeza que línguas Arawak eram as únicas faladas. Visto a complexidade dos contextos 

multiétnicos e linguísticos conhecidos para algumas regiões, é possível imaginar algo parecido, 

talvez numa escala ainda maior, para o Baixo Amazonas. Por isso também a dificuldade de se 

abordar o material da região, que ao mesmo tempo em que apresenta particularidades, demonstra 

que “ideias” e pessoas estavam circulando, portanto, trocando informações e modos de fazer. No 

                                                           
8
 Por não trabalhar diretamente com o material cerâmico, não apresentaremos uma proposta de filiação do mesmo. 

Contudo, acreditamos que a região do Amapá (e boa parte das Guianas e do extremo Baixo Amazonas) apresentam 

evidências de muitos contatos e que talvez seja impossível associar, de maneira direta, essa fase a uma tradição ou 

formular uma hipótese sobre possíveis filiações linguísticas. 
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Oeste Amazônico, a associação da Tradição Polícroma com o tronco linguístico Tupi ainda 

parece a mais robusta até o presente, em função do que foi explicitado no capítulo 2. A 

homogeneidade dos contextos funerários da Tradição Polícroma fala a favor de uma grande 

unidade sociocultural com sistemas filosófico-religiosos rígidos, com pouca “margem de 

manobra”. O fato dessa homogeneidade se dar sobre vários aspectos da vida “religiosa” e 

profana, sugere certa continuidade populacional (como vimos isso não equivale a continuidade 

genética) e sim um vocabulário simbólico comum. 

 

A Tradição Inciso Ponteada  

A maior parte dos dados para a Tradição Inciso Ponteada provém dos municípios de 

Itaituba, Aveiro e Santarém (Estado do Pará) ao longo do rio Tapajós. Não há dados sobre os 

sepultamentos presentes na calha norte do rio Amazonas. As urnas estudadas e associadas à 

Tradição Inciso Ponteada eram muito padronizadas, possuindo, em sua grande maioria, 

decoração nos lábios, bojo grande e tampas com diâmetros maiores que as bordas (prováveis 

assadores reutilizados). 

As populações que faziam vasos passíveis de serem classificados dentro dessa tradição, 

às vezes, concentravam as urnas em o que podemos chamar de cemitérios (Sítio Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro). De acordo com Martins et al. (2010), vários outros conjuntos de urnas da 

Tradição Inciso Ponteada têm sido descobertos em mais alguns sítios nas proximidades do rio 

Tapajós (Serraria Trombetas
9
, município de Itaituba; Água Azul

10
, município de Rurópolis). No 

próprio sítio do Porto, embaixo da cidade de Santarém, foram encontradas diversas urnas muito 

próximas espacialmente, que foram escavadas pela equipe de Denise Schaan, aparentemente o 

                                                           
9
 Martins et al. (2010:169): “No sítio Serraria Trombetas, localizado no Km 32 da BR-230, margem direita (sentido 

Miritituba/Rurópolis), identificamos uma área destinada ao depósito de vasilhas cerâmicas próximas entre si, 

localizadas abaixo da camada de terra preta, e envoltas por um solo menos compactado e mais escuro em relação ao 

latossolo, o que sugere cavidade produzida para receber os sepultamentos. No geral, tratam-se de vasilhas com 

diâmetro de 25 a 30cm, de contorno simples e com decoração plástica pouco elaborada sobre as bordas 

extrovertidas. [...] nesse sítio as vasilhas encontradas foram depositadas com as bordas voltadas para baixo e sem 

tampas, marcando um padrão diferenciado (com exceção de uma vasilha maior e semiinteira [sic] que estava 

inclinada para leste, restando apenas a base e corpo inferior).” 
10

 Martins et al. (2010:169): “No sítio Água Azul, situado no km 85 da BR-230, margem esquerda (sentido 

Miritituba/Rurópolis), encontramos um sepultamento secundário na área central do sítio. Trata-se de uma urna 

funerária fragmentada contendo ossos e dentes humanos adultos, sem outros artefatos associados. O vasilhame 

cerâmico possui as bordas decoradas com filetes aplicados e ponteado, e foi depositado com as bordas voltadas para 

cima na base da camada de ocupação do sítio. Os ossos longos estavam dispostos em posição inclinada e envoltos 

em solo bastante compactado, com presença de rochas e carvões nas imediações.” 
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material ósseo não estava muito bem preservado (Martins et al. 2010). As descrições de 

cemitérios de urnas de Hartt (1885) e Frikel (Hilbert 1958) também indicam uma predominância 

desse tipo de contexto. Foram encontrados vasos de acompanhamento (fora das urnas) e não 

dentro dos vasos. Até o presente, só foram constatados sepultamentos individuais, alguns 

parecem estar articulados, contudo, a preservação do material limitou as estimativas de idade e 

sexo. Em uma urna do sítio Araú-é-pá (Aveiro-PA), havia um sepultamento secundário de uma 

criança, indicando que indivíduos novos também podiam receber um tratamento funerário de 

média-longa duração. No sítio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Itaituba-PA), todas as urnas 

analisadas estavam sem base (exceto a de número 12, que como vimos é muito particular), talvez 

remetendo a práticas simbólicas ligadas à morte dos vasos junto com os indivíduos. 

 Antigamente tínhamos o relato de Nimuendajú (1949), que falava de dois modos de 

tratamento dos corpos para os Tapajó: a redução em cinzas para consumo e a mumificação (para 

pessoas importantes). Agora percebemos que a situação é mais complexa e que outros modos de 

sepultar devem ser considerados nos contextos Tapajônicos. Visto as descrições feitas sobre o 

grande “cacidado” dos Tapajó, na região de Santarém (Bettendorff 1910; Nimuendajú 1949; 

Roosevelt 1993), devemos esperar diferenças muito marcadas nos contextos funerários dentro 

dos sítios arqueológicos relacionados a essa ocupação. Além disso, algumas diferenças entre os 

sítios também são esperadas visto a dispersão espacial e cronológica dessa tradição. Até o 

momento, não foram identificados elementos indicando tratamentos distintos arqueologicamente, 

isso pode ser um indício de contatos contínuos entre as localidades ou uma dominação político-

religiosa forte a partir de um centro comum, também temos que pensar que os tratamentos 

descritos por Nimuendajú não deixariam muitos vestígios. 

 Toda essa tradição continua mal conhecida, o material cerâmico como um todo e os 

grandes sítios de terra preta, somente agora, estão começando a ser estudados de maneira mais 

sistemática e com maior número de abordagens (Schaan 2012; Moraes et al. 2014). O material 

ricamente decorado ofuscou durante muito tempo os outros vestígios arqueológicos da região 

(Moraes et al. 2014).  
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Os troncos linguísticos Tupi, Arawak, Karib, Jê e a Arqueologia pré-colonial 

 Como pudemos observar, há uma grande variedade de práticas dentro dos grupos falantes 

de línguas Tupi, talvez a principal característica Tupi seja exatamente a ausência de padrão 

funerário. Partindo da perspectiva de um arqueólogo, a grande diversidade desses contextos pode 

levar a considerar pelo menos três explicações distintas: 1) O contato intenso com outros grupos; 

2) Um grande número de posições sociais (o que não seria muito conhecido pela antropologia); 

3) Uma maior flexibilidade das práticas funerárias dentro de cada sociedade, em que a 

cosmologia e a identidade de cada indivíduo incitassem às diferenciações no momento do 

tratamento dos corpos ou ao desprezo da materialidade, se voltando mais para o espiritual. Essa 

constatação difere do que é observado dentro da Tradição Polícroma no Oeste e Sudoeste 

Amazônico, nos quais a padronização dos contextos é notável. Mas ao mesmo tempo, essa 

afirmação feita pela arqueologia seria condizente com a padronização observada na costa 

brasileira para os Tupinambá (considerando o mundo dos vivos e dos mortos).  

A existência de grupos coesos, como o Tupi-Guarani, dentro do tronco linguístico Macro-

Tupi talvez tenha sido a regra muito antes do contato com os europeus, o que explicaria que 

diferentes conjuntos cerâmicos podem ser associados a esse tronco linguístico sem que isso seja 

conflitante, ou seja, para analisar possíveis contextos Tupi, temos que considerar que existiriam 

duas escalas de análise e que devemos nos concentrar na identificação desses contextos mais 

regionais e temporais para compreender certa continuidade. 

Enquanto isso, o “ethos” Arawak proposto para a Tradição Borda Incisa, por 

Heckenberger, Lathrap, Oliver, Santos-Granero, etc., parece se manter relativamente bem no 

mundo funerário, a tradição é impressionantemente homogênea. O sítio Hatahara aparece como 

uma anomalia somente em alguns sentidos (sepultamentos fora de urnas e em áreas habitadas), o 

que pode indicar um status diferenciado do próprio local durante a fase Paredão (Rapp Py-Daniel 

2014). Enquanto que os sítios da fase Aristé, no Amapá, talvez possam ser considerados como a 

extrema materialização das hierarquias conhecidas dentro das sociedades Arawak. 

A partir das descrições dos últimos séculos sobre as populações Arawak: que 

principalmente no Oeste Amazônico, têm um papel de intermediadoras, de viajantes, de 

comerciantes (Eriksen 2011); associado à dispersão e homogeneidade das cerâmicas pertencentes 

à Tradição Borda Incisa – que também pode ser interpretada como produto de populações de 
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viajantes distribuindo sua produção –; e a interpretação de Barreto sobre o papel dos “poços de 

memória” (Barreto 2013): pensamos que a materialização dessas estruturas são evidências das 

redes de relacionamentos, que talvez tivessem funções análogas às grandes festas Kwarup do alto 

Xingu, onde muitos se reúnem para reforçar, tanto uma afinidade com o morto, quanto com o 

prestígio do morto e assim também serem lembrados pela sociedade. 

Não trabalhamos com material de regiões ocupadas historicamente por falantes de 

línguas Macro-Jê. Mas, a partir dos relatos, percebe-se que existe uma uniformidade das práticas 

funerárias que completam o quadro dos contextos funerários Amazônicos e que, como afirmou 

Viveiros de Castro (1986), correspondem bem às “estruturas” observadas por Lévi-Strauss nesse 

grupo. 

Os falantes de línguas Karib, em nossos dias, se sobrepõem a muitos sítios da Tradição 

Inciso Ponteada, porém, como os dados são escassos, não nos arriscaremos a fazer associações 

diretas. Contudo, como mencionado anteriormente, vários autores apresentam argumentações 

bem fundadas sobre a relação das cerâmicas da Tradição Inciso Ponteada/Série Arauquinóide 

com os grupos Karib. Esse é um elemento interessante de pesquisa e trabalhos recentes mostram 

(Moraes 2013) que, próximo à calha do rio Amazonas, as fronteiras da Tradição Inciso Ponteada 

não são claras e há semelhanças dessa tradição com a Tradição Borda Incisa (Moraes 2013). Isso 

pode ser um indicativo de uma fronteira permanente que não era necessariamente conflituosa, 

mas principalmente cultural e que, por vezes, haveria trocas de ideias, como observado na 

Amazônica Central. 

 

A Venezuela, uma região interessante para pensar 

Na Venezuela, Oliver (1989:283-284) mostrou que, por meio dos relatos do século XVI, 

era possível saber como as práticas funerárias mudavam de acordo com a identidade do morto e 

o significado da hierarquia dentro das populações Arawak, mais especificamente nos contextos 

funerários. De acordo com Oliver (1989:283-284), os Caquetío, falantes de uma língua Arawak, 

diferenciavam dois níveis de chefes, um responsável pela casa/linhagem que, ao morrer, era 

queimado e seus ossos posteriormente moídos e bebidos com “cerveja de milho” – maçato – 

pelos habitantes das aldeias mais próximas. Enquanto que os líderes mais importantes, diao, que 

chefiavam os “chefes menores” e várias aldeias, ao morrer, eram colocados em uma rede e um 
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fogo era aceso embaixo para “secar” o corpo, que depois ficava sozinho dentro da casa por 

meses ou anos, até que se decidisse chamar os “senhores” das terras vizinhas e “beber os ossos 

do diao” (Oliver 1989:284). 

 Ainda na Venezuela, ao sudoeste do lago Maracaibo, encontramos descrições de 

associação de sepultamentos em urnas com animais (alguns dentro de vasos) e montículos (Veth 

2012), infelizmente não temos referências precisas para comparar ou associar com o resto do 

material Amazônico. Contudo, a presença de sepultamentos em montículos nos leva a 

considerações interessantes, por exemplo, Veth diz que sepultamentos em montes construídos é 

uma característica comum na América do Sul e que seriam encontrados tanto na Bolívia, quanto 

na Colômbia e na Venezuela (Veth 2012:90), enquanto Van den Bel (2009) fala da possibilidade 

de sepultamentos associados a montículos no Oeste da Guiana Francesa. Podemos adicionar à 

lista a Amazônia Central e a ilha de Marajó, contudo, não temos um bom controle cronológico e 

material para saber se há alguma relação direta entre esses contextos e os descritos por Veth e 

Van den Bel. Em ambos os casos, na Amazônia brasileira percebe-se que, apesar de existirem 

sepultamentos em áreas de montículos, esses são também áreas residenciais, os montículos não 

parecem ter sido construídos em função dos sepultamentos, que por vezes são muito numerosos, 

mas relacionados a ocupações muito longas. Além disso, nessas regiões, os enterramentos em 

áreas monticulares não eram exclusivos, há grandes cemitérios de urnas da fase Paredão que não 

estão associados, a priori, com montículos e os sepultamentos nos tesos Marajoara não 

representam toda a população que ocupava o local. Seria a associação montículos e 

sepultamentos um produto indireto da prática muito difundida de enterrar os mortos 

dentro de áreas habitadas (residência familiares, casa dos homens, templos, etc.)? 

 

O ACOMPANHAMENTO DO MORTO 

 O conteúdo de urnas funerárias muito diferentes foi analisado, elas possuem normalmente 

algum tipo de decoração, sendo as urnas associadas às fases Aristé e Guarita, de longe, as mais 

ricamente decoradas. No que diz respeito à decoração antropomorfa, percebemos que, como 

chama atenção Barreto (2008, 2013), enquanto alguns vasos parecem representar indivíduos, 

outros representam ícones ou personagens mitológicos. A decoração das urnas associadas à fase 

Guarita (Moraes 2013:94) e dos vasos associados às fases Aristé e Maracá, apesar de por vezes 
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muito parecida, parecem individualizar o corpo de cada urna, possivelmente lembrando pinturas 

corporais (Cabral e Saldanha, comunicação pessoal 2014; Guapindaia 2001). 

 Contudo, como chama atenção Moraes (2013), a maior parte dos vasos que não possuem 

decoração antropomorfa são vasilhas reutilizadas: 

 

Em vários contextos amazônicos e inclusive na fase Paredão parece não haver 

vasos exclusivos para urnas funerárias. Grande parte das urnas apresentam marcas 

visíveis de usos anteriores ao sepultamento. Algumas urnas apresentam 

rachaduras ou pequenos furos causados pelo desgaste da base. Poderíamos estar 

diante de vasos mortos servindo para acompanhar indivíduos que também deixam 

a vida. Talvez o caso não seja apenas de aproveitar um pote velho que não serve 

mais. Poderíamos pensar na relação desses dois corpos que partem para outra 

vida? 

No sítio Hatahara nos montículos os fragmentos de cerâmica dividem espaço com 

um número muito grande de esqueletos (Rapp Py-Daniel 2010), nesse caso 

enterrados sem as urnas funerárias. Seria a cerâmica apenas material construtivo 

ou estaríamos diante de um cemitério de “corpos de potes” e corpos de pessoas? 

(Moraes 2013:325-326). 

 

 Essas observações de Moraes (2013) reforçam a ideia de que as urnas sejam mais do que 

simples recipientes. Não se pode descartar o caráter prático deste tipo de reutilização: usar um 

vaso já disponível, mas como explicar casos como os dos Asurini ou dos contextos encontrados 

no sítio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro?  

Como mencionado anteriormente, argila e palha são dois dos principais elementos 

utilizados por populações ameríndias (até os nossos dias) para “marcar” identidade ou símbolos 

(Van Velthem 2007): 

 
Na vida da aldeia, os trançados tanto desempenham corriqueiras funções, 

armazenando as miudezas de um indivíduo, como permitem que uma família 

possa transportar e processar os alimentos necessários à vida cotidiana. Ademais, 

muitos objetos trançados – como cintos, tipóias ou suportes para ornatos 

plumários –, contribuem para uma estética corporal que é determinante na 

individualização sexual ou etária, estabelecendo por este meio uma conexão que 

se prolonga nos rituais funerários ou de iniciação e intermediando a ação da 

sociedade sobre os corpos de seus membros. (Van Velthem 2007:118). 

 

Infelizmente não é possível ver como eram as cestarias e as redes para sepultar utilizadas 

pelas populações no passado – as urnas de cerâmica usadas no passado eram mais elaboradas do 
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que as usadas até o século passado, será que o mesmo acontecia com as cestarias? A partir do 

que conhecemos hoje em dia sobre esse tipo de material, pensando no caso dos vasos cerâmicos 

claramente diferenciados das vasilhas domésticas e nas observações de Moraes (2013), achamos 

seguro afirmar que as urnas e as cestarias podem ser consideradas como objetos de 

acompanhamento. Esses artefatos, sejam eles de argila ou vegetal, podem cumprir pelo menos 

quatro funções, nem sempre simultâneas: o de proteger o corpo/ossos da terra, o de “guardá-lo” 

coeso, o de identificar o morto ou relacioná-lo às entidades reconhecidas como significativas 

nesse contexto. Barreto (2014b) menciona mais uma função para as urnas: “[...] intenção de se 

fabricar um novo corpo para o morto, sejam feitas com a intenção de fixar qualidades humanas e 

prevenir a perda de humanidade, através da confecção de corpos cerâmicos antropomorfos 

sólidos, visíveis e duradouros” (Barreto 2014b:125). Acreditamos que essa quinta função deva 

ser considerada principalmente no caso das urnas que são claramente individualizadas, mas que 

nas urnas “com decoração repetida” ou que sejam vasos reutilizados talvez devamos procurar um 

outro significado. 

 Além das urnas, existem outros tipos de artefatos encontrados pela arqueologia dentro ou 

próximo dos sepultamentos: apliques, tembetás, vasilhas, estatuetas, feições e outros. Por meio 

da etnologia, temos conhecimento do enterramento principalmente de pertences pessoais, de 

animais domésticos, redes, cestos, plumária, etc., e acreditamos que essas diferenças se devem, 

tanto por causa da preservação do material orgânico, que é péssima, quanto em função de 

escolhas culturais. Como não podemos associar diretamente as fases e tradições arqueológicas 

mencionadas às etnias indígenas, também não podemos dizer se houve mudanças na escolha dos 

artefatos, é possível e provável que, antigamente, a diversidade de materiais era maior. 

 Veth (2012:121-122) propõe que o material de acompanhamento, em contextos 

Amazônicos, seria o de auxiliar os mortos ou fazer parte da “pessoa” enterrada. Há várias 

descrições na bibliografia que parecem ir nessa mesma direção, contudo, como pode ser visto em 

vários casos (ver anexo 01), o relacionamento da sociedade com os objetos dos mortos pode ser 

mais complexo, por exemplo, às vezes é necessário que os objetos produzidos pelo morto 

também “morram”, que seus objetos sejam destruídos ou distribuídos para que a alma fique em 

paz e não retorne para assombrar os vivos. 
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OS LOCAIS DE ENTERRAMENTO 

No capítulo 3, mencionamos a hipótese 8 de Saxe (conhecida como hipótese de Saxe-

Goldstein após algumas alterações). Saxe propõe que, com o surgimento das noções de posse de 

terra, apareceriam também os cemitérios. Essa hipótese foi elaborada a partir de dados do 

Oriente Médio e da Europa.  

É interessante notar que a presença de cemitérios implicaria certa continuidade das 

populações numa mesma região, não sendo necessariamente aldeias sedentárias como as 

Arawak, mas indicando que não haveria abandono permanente de território. Na Amazônia, 

etnológica ou arqueologicamente, vemos alguns tipos de cemitérios perenes: cemitérios de urnas, 

cemitérios em cavernas e poços funerários, enquanto ainda temos estruturas mistas onde 

sepultamento e vestígios de ocupação (residencial?) são encontrados. Os cemitérios de urnas 

sem áreas residenciais próximas, as cavernas-cemitérios ou os poços funerários não são 

indicações de que as casas eram ocupadas de maneira permanente, contudo, acreditamos 

que esses locais são evidências de regiões controladas e mantidas pela mesma população 

durante períodos significativos. 

O abandono de casas após a morte de um membro da família é bem conhecido. Mais 

comumente realizado após a morte do “chefe” da casa, muitas vezes, isso implica numa mudança 

de casa (ex. Wari’) ou num deslocamento dentro de uma região específica (ex. Araweté). O 

enterramento desses indivíduos “sozinhos” num contexto residencial também não implica numa 

maior mobilidade do grupo. 

A partir dos contextos descritos, acreditamos que a correlação estabelecida entre 

cemitérios e sedentarismo é mais um exemplo de um modelo europeu-asiático que não pode ser 

aplicado diretamente a Amazônia
11

. Mas algumas implicações não devem ser descartadas, pois, 

de fato, devia haver continuidade das pessoas numa mesma região, talvez esse seja mais um 

exemplo da fluidez entre nomadismo-sedentarismo na Amazônia. 

 

 

                                                           
11

 Ao longo do desenvolvimento das pesquisas o surgimento de material cerâmico foi utilizado como marcador do 

surgimento de um modo de vida sedentário e agrícola (baseado no modelo de neolitização do Oriente Médio) (Neves 

2012). Se hoje em dia já existem evidências de que a cerâmica e a agricultura não são consequência uma da outra, 

pelo menos na Amazônia (Rostain e de Saulieu 2013), outros pesquisadores (Oliver 1989) a muito já propunham 

que esses fenômenos seriam independentes. 
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ASSOCIAÇÃO LÍNGUA & CULTURA: É POSSÍVEL? 

Ao tentarmos fazer associações entre grandes troncos linguísticos e cultura material, 

temos ciência de que não podemos trabalhar com cada língua ou cultura em detalhe, pois, além 

das diversidades internas – ligadas tanto ao meio quanto à própria identidade de cada pessoa – 

entre falantes de línguas dentro de um mesmo tronco linguístico, tem-se também que considerar 

o contexto social mais amplo no qual estão inseridas essas populações. 

Várias vezes fizemos ressalvas sobre o relacionamento direto entre “língua” e “cultura”, 

mas acreditamos que em certos casos é possível fazer inferências linguísticas a partir de material 

arqueológico (capítulo 3). Em regiões próximas às estudadas, como no sopé Andino, dados cada 

vez mais robustos vêm ligando as populações Pano à cultura material, assim, sequências longas 

de ocupação para sociedades Pano vêm sendo atestadas em períodos pré-coloniais (Hornborg e 

Eriksen 2011). Estudos recentes sobre essas populações, sua cultura material e a cultura material 

encontrada arqueologicamente permitiram que DeBoer propusesse vínculos fortes entre língua, 

produção e uso de materiais, o que robustece a perspectiva de estudos sobre as relações entre 

troncos linguísticos e tradições arqueológicas nas terras baixas sul americanas (DeBoer 

2011:95): 

 

The present case study also suggests that language affiliation and material 

culture tend to stick together, not because there is any sticky glue involved but 

because both are transmitted over similar channels. Depending on circumstances, 

this “null” condition may be reinforced, actively resisted, or casually ignored. 

(DeBoer 2011:95). 

 

Outra proposta de associação de cultura material e língua é o caso do material corrugado 

na Amazônia Equatoriana. Esses artefatos foram produzidos pelos antepassados dos falantes de 

línguas Jívaro (Rostain e de Saulieu 2013). Tanto o tipo de material, quanto a maneira de ocupar 

o território e estruturar as áreas residenciais possuem fortes semelhanças com o estilo dos Jívaro 

atuais, essas afirmações foram corroboradas por estudos etno-históricos que também indicam 

continuidade (Rostain e de Saulieu 2013). 

Por meio da análise de material cerâmico e principalmente do estudo de estilo, Almeida 

(2013) encontrou, no caso Tupi-Guarani, uma maior coerência de elementos politéticos nos 

vasos cerâmicos destinados ao campo ritual. Também é notável, dentro de contextos 
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potencialmente Tupi, a permanência da policromia no rio Madeira e alto rio Solimões. Como o 

próprio Almeida em sua dissertação (2008), pensamos que a diferença observada entre Tupi-

Guarani e os outros grupos Tupi, afirmada por antropólogos e linguistas há mais de 30 anos, 

também possa ser manifestada através da cultura material. Esse seria o caso de flexibilizar o 

olhar sobre os Tupi, observando que a história das populações falantes desse tronco linguístico é 

mais complexa do que previa Lathrap (1970) e Brochado (1984) (ver Almeida 2013: capítulo 2 

para um desenvolvimento mais completo sobre a questão). Assim, a relação entre os grupos 

falantes de línguas Tupi-Gurani e os produtores de Tradição Polícroma da Amazônia não foi 

atestada.  

A identificação dos grupos Tupi como sendo um grupo amplo, ocupando partes 

significativas do território brasileiro, acontece desde o início do contato com os Europeus, 

contudo, como aponta Almeida (2013) ou Urban (1992), apesar da grande diferença entre o que é 

chamado e reconhecido como Tupi-Guarani e Tupinambá (ambos representando conjuntos 

homogêneos dentro do tronco linguístico Macro-Tupi) haveria, mesmo assim, um ponto de 

dispersão comum entre 500 a.C. e 0 a.C.. Como chama atenção Almeida (2013:33), os grupos 

Tupi em Rondônia não estavam isolados mesmo no passado, ao contrário, estavam na região de 

maior diversidade linguística das Américas e isso certamente deve ter tido alguma influência na 

formação dessas sociedades e na constituição de grupos que posteriormente migraram para 

outras regiões do país. 

Os contatos entre produtores das cerâmicas da Tradição Borda Incisa (Arawak?) e da 

Tradição Polícroma (Tupi?) não foram rápidos, se olharmos as datas, podemos ver 200/300 anos 

de coabitação em algumas regiões (Moraes 2013). Quando pensamos além das cerâmicas, a 

maneira de ocupar o território por essas populações também são distintos (Moraes 2013), 

indicando um manejo do meio também diferente
12

, isso nos faz pensar nas tensões que existiram. 

Reforçando a desigualdade entre esses grupos, temos as práticas funerárias, que são muito 

distintas, especialmente marcadas na região do baixo rio Madeira e em torno da confluência dos 

rios Negro e Solimões. Sendo assim, esses cotextos são mais uma das razões que nos levam a 

                                                           
12

 De acordo com os trabalhos do PAC (Tamanaha 2012; Moraes 2006, 2013; Chirinos 2007; etc.) percebe-se que os 

vestígios relacionados à fase Paredão se encontram dispersos em amplas áreas circulares, enquanto as ocupações da 

fase Guarita se concentram às margens dos rios. 
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pensar em “fronteiras persistentes” na Amazônia entre essas tradições arqueológicas, como foi 

proposto por Almeida (2013) e Moraes (2013).  

Como já repetimos diversas vezes, o processo histórico local tem mais peso sobre os 

processos de identidade, produção de material, relacionamento intra e inter-tribal do que 

eventuais macro processos que possuem limites fluídos. A construção da identidade não é rígida 

e predefinida mas, ao mesmo tempo, às vezes podem existir marcadores culturais fortes o 

suficiente que sobreviveram ao tempo: 

 

The upper Xingú, in particular, provides one of the clearest historical cases of 

ethnogenesis, highlighting the fact that identity is not fixed but constructed 

through social interaction. What is perhaps even more remarkable, however, is 

that during various episodes of “ethnogenesis,” including early colonization and 

cultural mixing, late prehistoric peer-polity formation, and post-contact cultural 

amalgamation and pluralism, basic elements of the Xinguano cultural pattern 

have persisted for over a millennium in the area, some of which preserve traces of 

patterns broadly shared across the southern periphery and Arawak diaspora. 

(Heckenberger 2011:70-71). 

  

 Ao final, qual elemento nos permite falar se é possível ou não uma associação entre 

cultura e língua? Colocado de outra maneira, encontramos material nos contextos funerários 

arqueológicos ou etnográficos que nos permitam falar de identidade?  

A conclusão que chegamos é a de que existem elementos que são marcadores culturais 

nos contextos funerários que podem ser relacionados à identidade, mas os mesmos só são 

perceptíveis quando conseguimos identificar o “padrão” e a partir disso montar uma tipologia. O 

quadro que acabamos montando das diferentes práticas funerárias, observável mais facilmente 

por meio dos mapas e tabelas, mostra que a classificação elaborada, principalmente através de 

material cerâmico para as Tradições Borda Incisa, Polícroma e Inciso Ponteada são robustas. 

Outra constatação, que não é exclusividade nossa, é que existem áreas e momentos em que as 

“fronteiras persistentes” são mais marcadas do que outras (Anthony 2007). Ao mesmo tempo, 

outras regiões apresentam fluidez na transmissão de conhecimento (incluindo as práticas 

funerárias), esse parece ser o caso do extremo Baixo Amazonas (Barreto 2008), especialmente a 

região do Amapá e possivelmente boa parte das Guianas (Van den Bel 2009), estamos pensando 

no caso dos poços, das urnas antropomorfas, dos sepultamentos secundários, das concentrações 

de diferentes materiais associados nos mesmos sítios, etc.. Complementarmente, os contextos 
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funerários observados dentro da Tradição Inciso Ponteada, apesar de relativamente homogêneos 

entre eles, não podem ser distinguidos sem o material cerâmico. O elemento mais diagnóstico 

encontrado foi a associação de sepultamentos em vasos sem base e tampados por assadores no 

sítio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas que não pode ser extrapolado para outros sítios da 

mesma época e região. 

Especificamente considerando o caso da fase Aristé temos: que esse conjunto está 

relacionado a populações Arawak (Green et al. 2003); que esse material também estaria 

associado à Tradição Borda Incisa (hipoteticamente relacionada à populações Arawak) 

(Saldanha, comunicação pessoal 2014); que todas as descrições das sociedades Arawak deixam 

claro que a hierarquia e a religião são as principais características desses grupos (Santos-Granero 

2002; Heckenberger 2001); que outros pesquisadores propõem uma matriz Arawak forte no 

Baixo Amazonas (Barreto 2008; Almeida 2013). Pensamos que é relativamente seguro afirmar 

que a identidade Arawak possui elementos diagnósticos suficientes para serem reconhecidos 

arqueologicamente nesse local e que trabalhar com esse pressuposto é, além de interessante, 

viável. 

Assim, os “padrões” identificados arqueologicamente reforçam que: contextos da 

Tradição Borda Incisa são homogêneos e se encaixam bem nas hipóteses que os relacionam a 

populações Arawak (não somente no Amapá); que os dois contextos diferentes possivelmente 

associados a populações Tupi, sendo um ligado à Tradição Polícroma e o outro a um material 

bem mais simples no sudeste amazônico, não se contradizem, como já fora observado por 

Almeida (2008, 2013); que é possível perceber afinidades entre os sítios da Tradição Inciso 

Ponteada que vão além do material cerâmico, se a mesma for confirmada como sendo o produto 

de populações falantes de línguas Karib, as semelhanças em contextos tão “especiais”, como são 

os funerários, serão um argumento a favor.  

Enquanto isso, a etnologia nos permitiu verificar que: os falantes de línguas do tronco 

linguístico Macro-Tupi possuem práticas funerárias muito diversas, apesar de certa 

homogeneidade linguística e cosmológica (principalmente os grupos Tupi-Guarani); estudamos 

poucas populações Arawak, para fazer generalizações, mas é interessante notar que na região das 

Guianas, – onde encontramos contextos arqueológicos muito complexos, evidências de contatos 

e transmissões de conhecimento, – algumas das práticas funerárias constatadas desse grupo se 
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assemelham com as práticas dos grupos Karib. Oliver (1989), ao final de sua tese, discorre sobre 

a dificuldade de se diferenciar alguns contextos nas Guianas em função da interação centenária 

entre populações Arawak e Karib; as populações Karib possuem práticas relativamente 

homogêneas, voltadas para a cremação, as diferenças estando ligadas à identidade do morto (de 

acordo com o grupo, os xamãs eram enterrados na floresta, os chefes enterrados em redes e o 

endocanibalismo realizado para fins medicinais); a distância geográfica entre a maior parte dos 

grupos Karib e Jê é reforçada pelas práticas funerárias, praticamente não há elementos comuns, 

exceto o tratamento diferenciado outorgado ao chefe; não encontramos relatos de nenhum tipo de 

canibalismo para os grupos Jê, enquanto que para os grupos Tupi, há somente relatos de 

exocanibalismo, o endocanibalismo sendo mais comum entre os falantes de línguas isoladas ou 

não classificadas; conforme mencionado anteriormente, a preponderância de sepultamentos em 

áreas residenciais atualmente pode ter duas explicações, uma relacionada à continuidade do 

espaço dos vivos e do espaço dos mortos, outra ligada ao impacto da colonização europeia que 

forçou deslocamentos maiores e mais numerosos das populações ameríndias (forçando perdas de 

território e áreas de cemitérios); a morte, sendo um processo e não uma separação (como para 

algumas religiões originárias no Oriente Médio), implica que devemos ter uma abordagem muito 

diferente do que estamos habituados na literatura, assim, as diferentes tentativas para explicar o 

relacionamento de populações Amazônicas com a morte (os gestos, os locais de enterramentos, 

os acompanhamentos, etc.) não podem deixar esse elemento central de lado. Mais importante 

ainda, essa é uma característica pan-amazônica, não restrita a troncos linguísticos
13

. 

  

ENFRENTANDO OS PROBLEMAS 

Como pôde ser observado ao longo da tese, mencionamos alguns problemas que 

limitaram nossas interpretações e nos levaram a ser mais cautelosos. De maneira mais 

organizada, as dificuldades que enfrentamos foram:  

                                                           
13

 Outro exemplo de um conceito pan-amazônico pode ser encontrado em Barreto (2014b) que, ao analisar a 

produção de “corpos” (estatuetas, apliques, representações diversas), percebe que existem códigos comuns, 

provavelmente transmitidos por uma ampla rede de interação. Essa constatação é muito interessante, pois a 

representação de corpos, que em contextos arqueológicos é relativamente frequente, não é encontrada pela etnologia 

(Barreto 2014b), ou seja, esta “ideia”, “concepção” ou “conceito” de corpo se alterou ao longo do tempo, mostrando 

mais uma vez que a etnologia não nos fornecerá todas as respostas para os nossos questionamentos arqueológicos. 
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1- Em primeiro lugar, temos um problema com parte da amostragem, temos poucos 

indivíduos por sítio ou descritos etnograficamente (os relatos normalmente se limitam a 

observações isoladas, normalmente de indivíduos masculinos). Essa foi uma das razões 

que nos levaram a expandir a área amostrada, esperando assim ter um panorama mais 

confiável. 

2- Além disso, tivemos que lidar com um problema sério, para um arqueólogo, que é a 

ausência de uma cronologia precisa para os diferentes sítios, muitos sepultamentos são 

atribuídos a fases ou tradições que duram centenas de anos, ou seja, não temos uma 

percepção bem controlada sobre as mudanças socioculturais dentro dos sítios e das 

regiões. Por isso, optamos por trabalhar com as Tradições, que apesar de não nos 

fornecerem descrições detalhadas sobre as nuances de cada local, nos permite trabalhar 

com generalizações em áreas e tempos mais abrangentes. 

3- As práticas descritas etnograficamente não podem ser associadas diretamente ao que 

encontramos arqueologicamente, além da possibilidade dos significados/símbolos 

mudarem ao longo do tempo, temos distorções muito grandes entre o que foi preservado 

e o que foi completamente destruído por processos tafonômicos. Ao mesmo tempo, a 

Amazônia é um dos poucos lugares nas Américas que nos permite atestar a continuidade 

de diferentes populações indígenas após o contato violento com europeus e a sociedade 

nacional. 

4- Excetuando as escavações dos sítios Amapaenses e do sítio Hatahara na Amazônia 

Central, onde temos um controle espacial mais rigoroso e mais amplo, normalmente 

trabalhamos com sepultamentos/contextos identificados através de pequeníssimas 

escavações, muitas vezes reduzidas a 1 ou 2m
2
. Isso claramente compromete 

interpretações muito elaboradas sobre o uso dos espaços ou áreas de atividades. Além 

disso, não foi possível fazer um estudo de paleodemografia e, em alguns casos, não 

tivemos acesso a amostras representativas dos possíveis tratamentos diferenciados dentro 

de um mesmo sítio arqueológico. Por isso, trabalhamos com conjuntos compostos por 

vários sítios de uma mesma fase ou tradição. 

5- No que diz respeito aos dados arqueológicos sobre contextos funerários, temos migalhas 

de informações distribuídas através de milhões de quilômetros quadrados. Sendo assim, 
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nossas associações e interpretações estão todas sujeitas a revisões ou questionamento 

com o desenvolvimento das pesquisas. Encaramos essa situação como um desafio e, 

nossa tese, como um início e não uma conclusão sobre o tema. 

6- Como os contextos funerários Amazônicos são extremamente mal conhecidos, tivemos 

que buscar em outras regiões do mundo “exemplos” – normalmente formulados a partir 

de grandes escavações com dezenas ou centenas de indivíduos –, percebemos que como 

para os outros temas da arqueologia Amazônica, não podemos assumir similaridades 

entre regiões distantes. Contudo, algumas ações são inerentes ao ser humano moderno, 

sendo o manejo dos corpos após a morte (tratamentos pré-sepulcrais e/ou modos de se 

afastar de um corpo apodrecendo), elementos importantes em todas as regiões (isso não 

significa que os gestos realizados sobre os corpos são facilmente perceptíveis 

arqueologicamente).  

7- Tivemos que fazer escolhas sobre as perspectivas a serem adotadas baseadas tanto nas 

teorias relacionas à arqueologia da morte, quanto na etnologia. Enquanto alguns autores 

percebem um sepultamento como reflexo direto da identidade do morto, outros veem 

esses locais como manifestação da sociedade sobre quem era o indivíduo falecido 

(Chapman 2008:28). Com esse dilema em mãos, procuramos um equilíbrio entre as duas 

abordagens, mas sempre pensando que “os mortos não se enterram, são os vivos que os 

enterram” (Pearson 2002:2).  

8- Infelizmente tivemos que limitar as nossas interpretações em função da preservação do 

material esquelético, que não nos permitia elaborar hipóteses mais detalhadas. 



Capítulo 7 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO: CONTINUAMOS NO INÍCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Death imposes an irreversible distance between the living and the dead, a divide across which 

the two groups perceive each other only dimly and with distortion.  

(Conklin 2001:205). 
 

 

The archaeology of mortuary practices is no longer confined to the bounds of the cemetery. It 

requires a study of the changing relationships that the living create with the dead in general, as 

much as those differences that are created between the dead. The analysis of variability between 

individual funerary deposits remains an integral part of the methodology but a contextual 

appreciation of those deposits requires analysis of other archaeological data. The main themes 

identified are: the mapping of the sacred and profane in the landscape and identification of 

physical relationships between the abodes of the living and the dead; the comparisons of 

foundation and abandonment, organization and morphology of settlements and cemeteries; and 

the examination of inter-contextual variability of artifact assemblages between the mundane and 

the various ritual deposits. Rather than using burial groups as microcosmic descriptions and 

analogues of how societies might have been organized, archaeologists should perceive that past 

societies' treatment and placing of the dead was integral to their development and change. 

(Pearson 1993: 227). 
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Visto as dimensões Amazônicas está claro que os levantamentos arqueológicos e 

históricos não foram e não serão durante muitos anos exaustivos e equivalentes para toda a 

região. Esse estudo ainda está em andamento, mas, desde já percebemos caminhos promissores 

para o estabelecimento de conjuntos coerentes que dialogam com a Arqueologia Amazônica 

como um todo. As incertezas que temos nas análises de conjuntos funerários não diferem, em 

qualidade e quantidade, das incertezas que encontramos nas análises de material cerâmico ou 

lítico, onde são observadas continuidades e descontinuidades que não são facilmente explicadas 

pelo sistema de fases e tradições, pois também estão ligadas a fatores como o meio ambiente, o 

acesso à matéria prima e a redes de contatos (Moraes 2006). 

É comum encontrarmos generalizações sobre como as populações indígenas pensavam os 

mortos, porém, temos que tomar MUITO cuidado com isso, pois o que a arqueologia nos mostra 

é muito mais diversidade do que o que pode ser visto na atualidade ou nas etnografias. Isso vai 

no mesmo sentido que os outros vestígios da arqueologia que também “veem” menos monotonia 

no registro arqueológico do que o que foi aventado. 

Os resultados obtidos por sítio arqueológico são: 

1. Sítio Bom Jesus do Baré, lago Amanã – AM: foram estudadas quatro urnas funerárias 

retiradas de 4m
2
 por Bernardo Costa, todas relacionadas à fase Caiambé (Tradição Borda 

Incisa). As urnas estavam concentradas num mesmo local, onde não havia terra preta ou 

vestígios de habitação. Na urna PN 516 foi identificado um sepultamento individual em 

estado avançado de decomposição, possivelmente enterrado com as partes moles. Em 

pelo menos três urnas havia presença de material de acompanhamento. 

2. Sítio São Miguel do Cacau, lago Amanã – AM: foram estudadas duas urnas ambas 

próximas a uma feição com muito material cerâmico decorado. Nesse local havia 

presença de terra preta com evidências de uma ocupação mais recente próximo à 

superfície. Além dessa feição, foi encontrado um vaso-feição de grandes dimensões 

contendo uma enorme quantidade de material cerâmico. Todos os vasos foram associados 

à fase Caiambé (Tradição Borda Incisa) e continham material de acompanhamento. 

3. Sítio Conjunto Vila, lago Tefé – AM: foi encontrado um sepultamento individual direto, 

mas que não pôde ser datado diretamente, a data obtida indica que ele foi enterrado após 

o século X de nossa era. 
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4. Sítio Grêmio, município de Manacapuru – AM: sepultamento secundário próximo a 

feições e associado a material cerâmico da fase Manacapuru (Tradição Borda Incisa). 

Havia presença de uma fogueira nas proximidades do sepultamento. 

5. Sítio Hatahara, município de Iranduba – AM: foram encontrados dois contextos 

funerários de momentos diferentes nesse sítio, o mais antigo pertence à fase Manacapuru 

(Tradição Borda Incisa) era composto por 9 urnas. O contexto mais recente era composto 

por 24 sepultamentos (sendo um mais antigo em urna) e quatro depósitos, encontrados 

em 3 montículos diferentes e associados à fase Paredão (Tradição Borda Incisa). O 

conjunto mais antigo compunha um cemitério com diferentes feições, onde poucos 

vestígios ósseos se preservaram. Enquanto isso, o contexto mais recente nos montículos I, 

III e IV era formado por diferentes tipos de sepultamentos (diretos, indiretos, individuais 

e múltiplos) indicando possivelmente uma diferença entre os mortos, além disso, várias 

feições estavam presentes contendo grandes quantidade de cerâmica e material faunístico. 

Em alguns sepultamentos há apliques em forma de cabeças característicos da fase 

Paredão e fragmentos de ossos/carapaças de outros animais. 

6. Sítio Lago do Limão, município de Iranduba – AM: é multicomponencial, sendo que 

associado aos vestígios da ocupação da fase Guarita (Tradição Polícroma), logo acima de 

uma ocupação da fase Paredão, foi encontrada uma urna híbrida (com elementos 

característicos das fases Guarita e Paredão). Dentro dessa urna havia um indivíduo 

cremado e todas as partes do corpo estavam presentes. 

7. Sítio Borba, município de Borba – AM: não foi escavado, mas vestígios foram 

identificados em superfície e vasos coletados por professores da cidade e analisados em 

laboratório. Junto com fragmento de diferentes urnas antropomorfas (Tradição 

Polícroma) estava um vaso com material faunístico (várias espécies) queimado. 

8. Sítio Vila Gomes: contexto de urnas da fase Axinim (Tradição Borda Incisa) associado a 

uma feição com material cerâmico decorado. Outro possível contexto funerário foi 

identificado, mas ainda não confirmado. Dentro dos vasos do primeiro contexto há 

evidências principalmente de crânios, seria isso o reflexo de uma preservação 

diferenciada ou escolha cultural? 
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9. Sítio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, município de Itaituba – PA: concentração de 

urnas com algumas vasilhas de acompanhamento, uso prolongado ou ausência de 

marcadores em superfície fizeram com que alguns vasos fossem sobrepostos. Dos vasos 

retirados 7 foram estudados (outros 5 não foram mexidos), somente em um havia 

evidências de base e a maior parte tinha um assador como tampa. Todo o material foi 

associado à Tradição Inciso Ponteada. Esse sítio lembra outros contextos da região 

descritos por Martins et al. (2010). 

10. Sítio Alto Bonito, município de Novo Repartimento – PA: foram encontrados 10 vasos 

aflorando, somente um foi confirmado como urna. Mas visto a proximidade e o contexto 

é possível que todos tenham sido urnas, mas que os ossos não tenham se preservado. O 

material não foi classificado, porém, alguns elementos lembram os vasos apresentados 

por Garcia (2012) e associados pela autora às populações Tupi. 

11. Sítio AP-CA-18, município de Calçoene – AP: sítio de megalítos mais imponente 

conhecido até o momento e composto por diversos poços funerários. Todo o material 

cerâmico foi associado à fase Aristé, considerada nessa tese como Tradição Borda Incisa. 

Foram considerados para a tese somente os contextos que forneceram materiais ósseos 

humanos, pois como chamam atenção Mariana Cabral e João Saldanha há vários vasos 

enterrados que provavelmente não eram urnas, mas são difíceis de serem diferenciados, 

ainda mais que alguns poços sofreram remanejamentos, aparentemente pelas mesmas 

populações, mas em momentos diferentes. A maior parte dos ossos estava em urnas. Este 

local sobressai na paisagem e provavelmente era visitado com alguma regularidade. 

12. Sítio AP-CA-38, município de Calçoene – AP: sítio de megalítos próximo ao AP-CA-18, 

mas de proporções muito menores. Há sepultamentos colocados dentro de poços 

diretamente na terra e em urnas. Todo o material cerâmico está associado à fase Aristé 

(Tradição Borda Incisa). Os ossos estão em péssimo estado de conservação. 

13. Sítio AP-CA-02, município de Calçoene – AP: sítio de megalítos descoberto no começo 

do século XX por Curt Nimuendajú. O local foi saqueado e somente um vaso contendo 

uma cremação foi encontrado íntegro, mas o material ósseo estava em processo de 

decomposição avançado. Todo o material cerâmico encontrado pertencia à fase Aristé 

(Tradição Borda Incisa). 
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14. Sítio Laranjal do Jari 2, município Laranjal do Jari – AP: sítio com duas ocupações, 

sendo uma delas associada à fase Koriabo (Tradição Polícroma). Material em péssimo 

estado de conservação. Um crânio encontrado dentro de uma urna foi pintado com ocre.  

Nos últimos dois capítulos tentamos mostrar como os dados funerários poderiam dialogar 

com a arqueologia amazônica como um todo. Contudo, em poucos casos chegamos a conclusões 

definitivas, ainda mais porque acreditamos que praticamente não existem conclusões que possam 

ser consideradas como definitivas visto o estado atual do conhecimento sobre a arqueologia 

amazônica e mais especificamente sobre os contextos funerários. 

As principais observações que conseguimos fazer sobre os contextos funerários na 

Amazônia foram: 

1. Ao fazer os levantamentos dentro da arqueologia, da história e da etnologia sobre as 

práticas funerárias, fomos interpelados pela variedade. Os contextos funerários descritos 

deixam claro que existem muitos modos de fazer e de pensar a morte dentro das 

sociedades amazônicas e que isso está ligado à identidade dos indivíduos que faleceram. 

2. Urnas funerárias estão presentes em todos os contextos arqueológicos e em vários 

etnográficos. Mas elas não são sinônimo de sepultamentos secundários e há claramente 

um viés na arqueologia fazendo com que elas sejam mais encontradas do que outros tipos 

de sepultamento.  

3. Dois elementos nos levaram a pensar na relação corpos e envelopes/proteções: o sítio 

Hatahara e os relatos etnográficos. Urnas, redes e cestarias deviam estar presentes no 

momento de sepultar, protegendo o corpo da terra em praticamente todos os casos de 

enterramento. Além disso, tanto o barro quanto a palha são matérias primas muito usadas 

por populações amazônicas como marcadores de identidade: modeladas, pintadas e/ou 

trançadas com símbolos amplamente difundidos que marcam clãs e grupos ou contam 

histórias mitológicas. Também mencionamos que, como outros pesquisadores, achamos 

que esses elementos possuem uma função suplementar que é o de ser um 

acompanhamento ou uma oferenda por si mesmo.  

4. Nos contextos arqueológicos, ficou claro o investimento de tempo nos sepultamentos. 

Enterrar/Sepultar não era uma atividade rápida na maior parte das vezes, ela demandava 
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atenção e preparo. Mas esse elemento também se mostrou muito difícil de estimar, 

limitando as interpretações. 

5. Os pertences de um morto não são lidados de maneira uniforme dentro dos diferentes 

grupos estudados, há diferentes maneira de se lidar com esses bens, tanto mantendo junto 

do falecido, como destruindo ou distribuindo os seus pertences. As diferenças relatadas 

dos acompanhamentos estão diretamente relacionadas à identidade do morto (se visto 

como homem, mulher, chefe, xamã, criança, etc.). Considerando as urnas arqueológicas, 

encontramos material de acompanhamento em todas as tradições arqueológicas, se não 

considerarmos as urnas, a maior parte do material foi identificado nos sepultamentos da 

Tradição Borda Incisa.  

6. Acreditamos que “os poços de memória” mencionados por Barreto (2013), também 

conhecidos como feições, em diferentes contextos da Tradição Borda Incisa/Série 

Barrancóide, fazem parte de conjuntos funerários na maior parte das vezes. Elas são 

diferentes do que é conhecido como bolsão para a região de Santarém ou das 

feições/lixeiras. Pensamos que essas feições representariam diferentes pessoas ou clãs, 

seus desejos de serem lembrados pelo morto, pela sociedade de vivos que está enterrando 

alguém e de reforçar a rede de relacionamentos já estabelecida. 

7. Nos sítios onde pudemos fazer uma análise óssea mínima constatamos a presença de 

crianças e adultos recebendo tratamentos com níveis de investimento consideráveis.  

8. Nas regiões estudadas foi possível detectar dois contextos funerários: um onde se percebe 

uma delimitação espacial dos sepultamentos, que podemos chamar de cemitério, e outro 

onde os limites entre as áreas de enterrar e de viver não existem, ou pelo menos não são 

claramente marcados. Esse tema está ligado à maneira de como uma sociedade vê e se 

relaciona com os seus mortos, na Amazônia, a familiaridade com a morte é notável.  

9. Ao analisar a distribuição das práticas funerárias identificadas simultaneamente, 

percebemos: primeiro, a preponderância de sepultamentos secundários ou cremações em 

relação aos sepultamentos diretos e/ou primários, mas estes não deixam de existir; a leste 

estão concentrados os sepultamentos secundários; existe uma faixa diagonal de 

cremações que vai da Guiana Francesa até as cabeceiras do rio Madeira; apesar de não 

ser tão claro, há uma inversão na proporção de práticas endo e exocanibalísticas entre o 
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leste e o oeste da Amazônia; as sociedades amazônicas possuem várias maneiras de tratar 

seus mortos. 

10. Os grupos que apresentam menor diversidade interna quanto à maneira de sepultar são os 

Jê seguido pelos Karib. Os grupos Jê claramente preferem sepultamentos secundários e 

os grupos Karib possuem predileção por cremações, sendo os enterramentos diretos 

destinados a personagens diferenciados, como os xamãs ou chefes. 

11. Sepultamentos em áreas residenciais são os mais comuns na atualidade, enquanto 

arqueologicamente são os cemitérios que aparecem mais frequentemente. Esta diferença 

pode estar ligada a vários fatores: escolhas culturais (diferentes locais para diferentes 

pessoas ou diferentes proximidades com os mortos e a morte); impacto da sociedade 

nacional forçando uma maior mobilidade das populações e acabando com os cemitérios; 

impacto de religiões cristãs. Acreditamos que este é um tópico a ser estudo de maneira 

mais aprofundada no futuro. 

12. A partir dos resultados apresentados fizemos algumas observações sobre as práticas 

funerárias dentro de cada tradição arqueológica estudada: 

a. Tradição Borda Incisa: diversidade de tratamento dos mortos, mas com uma 

predominância de sepultamentos secundários. É comum a presença de cemitérios 

e acompanhamentos (vasos, estatuetas, feições).   

b. Tradição Polícroma: contextos de urnas muito decoradas enterradas 

simultaneamente com ossos cremados no oeste Amazônico. Fase Koriabo 

continua muito mal conhecida para permitir generalizações.  

c. Tradição Inciso Ponteada: só são conhecidas urnas enterradas em contextos 

formando cemitérios. No sítio NSPS há uma predominância de urnas sem bases, 

indicando alguma prática simbólica específica. 

13. As diferenças nas práticas funerárias entre as fases Paredão e Guarita na Amazônia 

Central reforçam a ideia de fronteiras entre essas populações na maior parte dos casos, 

mas há também evidências de contatos, levando a hibridismo na cultura material. 

14. Os gestos descritos etnograficamente para falantes de línguas Macro-Tupi mostram uma 

grande diversidade entre etnias. Diferente das populações Arawak, Jê e Karib, onde os 

tratamentos diferenciados se fazem em função da identidade e do status de um morto. 
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15. O canibalismo não está presente na maior parte das populações amazônicas. Enquanto 

que as populações Tupi só praticavam o exocanibalismo, e que para falantes de línguas 

isoladas predomina o endocanibalismo. 

16. A preservação do material ósseo em sítios arqueológicos é um fator limitante para a 

análise de gestos e do esqueleto. Nessa região, mais do que em outras, deve se pensar 

num estudo do contexto a partir do campo que seja o mais completo possível, pois na 

maior parte das vezes o material não aguentará análises mais aprofundadas em 

laboratório. Assim, voltamos às observações iniciais feitas no capítulo 3, existem sim 

vestígios ósseos na Amazônia, mas visto a fragilidade dos mesmos temos que investir nos 

contextos. 

A série de perguntas, elaboradas na página 166, puderam ser parcialmente respondidas, 

as lacunas provêm de falta de dados tanto da arqueologia como da etnologia. Por fim os 

contextos funerários do passado nos indicam mudanças em relação ao presente, mas, 

principalmente eles são evidências de uma perda de território e de autonomia por parte das 

populações indígenas. A repressão exercida pela sociedade nacional fica ainda mais clara nos 

grupos/regiões onde as práticas funerárias foram consideradas como “não convencionais”. Vilaça 

e Conklin descreveram esse processo junto aos Wari’, que sofreram com esse contato no século 

XX, evidenciando que a conversão, por vezes forçada ainda continua muito presente nos dias 

atuais. 

Como esses novos contextos vêm se desenvolvendo e como eles são percebidos pelas 

sociedades atuais ainda não está claro para todos, pois vimos que uma “boa morte” está 

diretamente ligada ao que se concebe como uma “boa vida”. A incorporação de uma nova 

maneira de morrer e de enterrar, seria ela o reflexo de diferentes populações tentando viver – 

sobreviver – e se manter unidas? Ou são elas o fruto da adoção de outra maneira de pensar o 

mundo? Acreditamos que ambas as situações existem e a etnologia vem nos mostrando que, do 

contato entre populações ameríndias com as sociedades europeias surgiram também outras 

maneiras de ver o mundo, que não são facilmente classificáveis pelas nossas “ciências humanas”. 

Outro elemento de reflexão, trazido pelo estudo dos contextos funerários arqueológicos, é 

a grande dispersão das redes de contato e a mobilidade das populações antigas. Se a distribuição 

de artefatos similares indica, no mínimo, contatos, a constatação de que cosmovisões também 
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eram compartilhadas e possivelmente transmitidas reforça a ideia de interlocuções contínuas e 

não fortuitas. Hoje em dia, percebe-se uma restrição territorial cada vez mais importante das 

sociedades indígenas. Contudo como qualquer população de sua época – e não representantes de 

períodos “pré-históricos” – as populações atuais vêm desenvolvendo novas maneiras de se 

comunicar tanto com outras sociedades indígenas quanto com a sociedade nacional. Apesar do 

grande preconceito envolvendo as mudanças dentro das sociedades indígenas atuais (ver 

Viveiros de Castro 1986 e 2008 para uma reflexão sobre como a etnologia via os grupos Tupi). 

Ainda temos muito a aprender sobre como essas populações estão se estruturando e como foi o 

processo histórico de cada uma, pois atualmente encontramos principalmente generalizações 

dentro das diferentes disciplinas tanto na arqueologia, quanto na história ou na antropologia.  
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ANEXOS 



População/grupo/fase 

arqueológica
Tronco Linguístico Localização Época

Preparação, tratamento do corpo e 

acompanhamento
Contextos, local de sepultamento e obs. Fonte

Canibalismo em casa específica. Dentes exibidos em colares, cabeças troféus em lugares visíveis. Pineda Camacho (2005)

escultura do morto em madeira, de 1 metro e 1 outra do sexo oposto 

que ficam na aldeia
Rostain (2011)

2b Uitoto/Bora Tupi????
Rios Para-Paraná e 

Caquetá
etnografia

Pessoa mais velha abandonada. Enterramento. 

Pertences (até cachorro) são queimados ou 

enterrados com o corpo

Normalmente morto embrulhado numa rede e enterrado agachado em 

casa. Abandono da casa se morte durante epidemia ou se o chefe 

morre. 

Steward (1948c)

Infanticídio por enterramento
Porro 1996 (citando Laureano 

de La Cruz)

Cabeças de inimigos colocadas em estacas Métraux (1963)

Sepultamento secundário
Enterravam, depois pegavam os ossos para lavar e pintar antes de os 

colocarem numa urna jogada na água

Métraux (1948b), Rostain 

(2011)

4 Fase Napo/ Tradição Polícroma ARQUEOLÓGICA Rio Napo e afluentes Séculos XII a XV Urnas antropomórfas
Pelas descrições urnas foram encontradas isoladas, indicando não 

serem colocadas num cemitério.
Evans e Meggers 1968

Armas e joias dadas às crianças Rostain (2011)

Anexo 01: Resumo das práticas funerárias na Amazônia. Dados provenientes de fontes históricas, etnográficas e arqueológicas.

Urnas somente para crianças. Para adultos 

enterramento primário com pertences

1 Mirañas/Miranha Uitoto

Rios Caquetá e Putumato Etnográfico (XIX e XX)

Uitoto Uitoto

Rios Caquetá, Putumayo 

e seus afluentes; Rios 

Igaráparaná e Caráparaná; 

arredores de Letícia; Rio 

Ampiyacú no Peru; Rio 

Cauca (Colômbia)

História oral no século XX, 

descrição dos cronistas no 

século XVI (Rio Cauca)

2a

Margem direita do Japurá
Último ritual descrito em 

1846
Exocanibalismo

Enterramento e exposição

Exposição e enterramento com pertences.

Marcoy (2001), Métraux 

(1963)

Karadimas (2005)
Crânios de vítimas colocados no teto da casa; enquanto que chefes 

enterrados no centro das malocas.

Silva (2005 citando Métraux 

1947 e Karsten 1935)

Em contato desde o século 

XVI

Corpo de adultos homens exposto sobre plataformas ou dentro de 

troncos vazios suspensos no teto da casa ou em um abrigo próximo à 

casa. Antigamente urnas podem ter sido mais difundidas

Chaumeil (1997a)

Antigamente: Corpo de adultos homens exposto sobre plataformas 

ou dentro troncos vazios suspensos no teto da casa ou em um abrigo 

próximo à casa. Hoje em dia homens colocados dentro de um tronco 

vazio e suspendido. Mulheres e crianças enterradas com pertences e 

jóias na parte feminina da casa, normalmente embaixo da cama 

ocupada em vida.

Taylor (1993)

3 Omágua Tupi
Rio Napo e Alto 

Solimões
Séculos XVI e XVIII

5 Jivaro/Shuar Jivaro Equador e Peru 



6 Yameo Peban
Entre rios Napo e 

Marañon
etnografia Enterravam em casa e depois reenterravam Steward e Métraux (1948b)

7 Yagua Peban
cabeceiras dos rios Yagua 

e Guerari (Peru)
etnografia Enterravam em casa e depois queimavam a casa (agora moram nela) Steward e Métraux (1948b)

8 Encabellado/Piojé Tucano norte do rio Napo etnografia
Após enterro queimam pertences e abandonam a 

casa (modernos)

Colocam roupas no corpo com seus ornamentos, enrolam na rede e 

enterram embaixo da casa. 
Steward (1948b)

9a Candoxi/ Maina/Murato Candoxi Loreto (Peru) História Oral Exposição e enterramento

Após exposição do corpo por 1 ano num caixão sobre uma 

plataforma enterravam os ossos numa urna embaixo da cama do 

morto

Silva (2005 citando Tessman 

1930 e Métraux 1947)

Corpo colocado na rede e suspendido num poço 

profundo. Quando partes moles decompostas, 

ossos lavados e colocados em urnas decoradas 

com apliques. Relatos de endocanibalismo

Um ano depois urna enterrada (mas recentemente relatos de 

cremação e restos em urnas para homens e mulheres enterradas 

diretamente na terra dentro de casa). 

Steward e Métraux (1948a)

O corpo do morto era colocado sobre uma 

plataforma com uma fogueira embaixo. Depois 

os ossos eram compartilhados e levados. Mas 

depois passaram a sepultamento secundários e 

somente o crânio conservado, o resto era 

queimado e enterrado.

Enterramento do corpo.
Chaumeil (1997a citando 

Fernandez Distel 1984-1985)

Mbayá (?) colocavam postes gravados sobre sepulturas (não entendi 

se isso era sempre ou só nas covas afastadas de casa)
Rostain (2011)

Corpos expostos e após decomposição, 

esqueleto deveria ser enterrado por parentes, 

mas crânio era guardado como relíquia

Castro (1986)

Pertences quebrados ou enterrados (alguns 

podem ser dados). Exposição e enterramento 

parcial.

Corpo numa rede dentro de casa para decompor, depois de alguns 

meses ossos enterrados exceto crânio (guardado dentro de um cesto 

próximo da rede, às vezes usado para fins medicinais)

Rostain (2011); Holmberg 

(1948)

11 Pacavara Pano

Rios Beni, alto Madeira, 

Abuña, Mamoré e Madre 

de Dios

etnohistória e etnografia

Enterramentos em urnas funerárias (Almeida 

fala de mal enterrado, mas não sei o que 

significa)

Almeida (2013 citando Keller 

1974 e Métraux 1948)

O morto e seus ornamentos eram colocados em 

vasos de chicha. Alimentos e bebidas renovados 

nas sepulturas.

Cemitérios de vasos. Pessoas queridas podiam ser enterradas em 

casa.

Silva (2005 citando Métraux 

1947), Nimuendajú (1948g)

Comida sobre a sepultura e mantinham uma 

fogueira acesa
Rostain (2011)

9b ? Equador e Peru ? relatos históricos

10

Tikuna 

Sirionó/Mbia

Colar de dentes de inimigos dentro das urnas

Silva (2005 citando Métraux 

1947)
Cinzas colocadas em urnas antropomorfas

Chaumeil (1997a citando 

Nimuendajú 1952)

Etnografia (até o final do 

século XIX)

História e etnografiaTupi

Tikuna

Rio Beni (Bolívia)

12
Alto Solimões (AM, 

Colômbia e Peru)

Roamaina (Omurana) 



Urnas com sepultamentos primários; urnas 

pequenas com os ossos de alguns mortos

Chaumeil (1997a citando 

Figueroa 1986; Maroni 1988)

Morto colocado numa grande urna enterrada em 

casa, depois ossos recolhidos e colocados em 

uma urna decorada colocada temporariamente 

dentro de casa. Depois de um ano ossos 

enterrados permanentemente. Enterramento em 

canoas com seus pertences

Métraux (1948b), Rostain 

(2011)

Mortos enterrados com seus pertences para que 

não voltem
Plantam banana, mamão e batata doce sobre as covas

Ribeiro (2002 citando Leão 

1991), Silva (2005 citando 

Métraux 1947 e Abreu 1914), 

Rostain (2011)

Enterravam mortos (homens, mulheres e 

crianças comuns) com pertences e faziam 

pequena cabana dentro da cova (podendo, às 

vezes, ossos moídos e assados serem 

consumidos após decomposição). Hoje em dia 

pertences deixados sobre a cova também. 

Endocanibalismo para adultos homens e 

mulheres importantes (antigamente). Feiticeiros 

eram queimados.

McCallum (1996)

enterravam seus mortos com seus pertences ou 

destruíam seus pertences. Endocanibalismo.
 Sobre cova plantavam bananas, mamão e cana-de-açúcar. Métraux (1948a)

Comiam corpos após cozimento Rostain (2011)

15
Yamamadí/Jamamandí/Kapinamari/

Kapaná
Arawá interflúvio Purús-Juruá etnografia

Enterravam seus mortos agachados numa cova 

na floresta. Depois ossos retirados e pintados de 

urucum, embrulhados e deixados pendurados no 

teto. 

Construíam uma pequena cabana sobre a cova. De acordo com 

Steere casa/cabana funerária seria abandonada.
Métraux (1948a)

Acre e Peru etnografia Mortos largados em canoas e levados pelo rio
Rostain (2011 citando 

Chaumeil 1997)

Mortos jogados no rio sem cerimônia, somente pessoas mortas na 

guerra eram enterradas
Steward e Métraux (1948a)

17 Yaminawá/ Iaminaua/ Jaminawa Pano
Bolivia, Acre, Peru, 

Amazonas
etnografia

Diferença de tratamento de acordo com idade. 

Adultos: requinte, pintura corporal e corte de 

cabelo do morto. Adulto enterrado com 

pertences.

O adulto morto era enterrado dentro de casa
Ribeiro (2002 citando Keller 

1991)

18
Fase Caiambé/Tradição Borda 

Incisa
ARQUEOLÓGICA

Lago Amanã: sítios Bom 

Jesus do Baré, São 

Miguel do Cacau; Boa 

Esperança

2500 ± 50 BP e 2410 ± 40 

BP

Sepultamentos em urna; provavelmente 

individuais e primários.

Conjunto de urnas; possíveis cemitérios (sem a presença de 

contextos residenciais).

Costa (2011), Costa et al. 

(2012)

Urnas antropomorfas com indivíduos cremados. Diversas urnas enterradas juntas.

Miller (comunicação pessoal, 

2010), Moraes (2011, 2006), 

Hilbert (1968) Evans e 

Meggers (1968)
19 Fase Guarita/Tradição Guarita ARQUEOLÓGICA

Rio Madeira, Rio 

Solimões, Rio Negro, 

Lago Tefé e afluentes. 

Tupi Alto Solimões

7590 a 1600 D.C.

etnografia

relatos históricos

14 Kaxinawá (huni kuin) Pano Acre e Peru

16 Arawak

13

Matsiguenga (dentro do grupo 

Ashaninka)

Cocama



Urnas com ossos cremados e urna com ossos 

em feixe associadas
Diversos conjuntos de urnas enterradas juntas

Belletti (comunicação pessoal 

2014)

20 Yamas

Proximidades do Rio 

Copéa (próximo à cidade 

de Coari)

Antes do século XVII

Quebravam os ossos de seus mortos e sugavam 

o tutano para fazer reviver em si próprios a alma 

do defunto que lá se escondia 

(endocanibalismo).

Marcoy (2001:131)

Enterro de feto ao pé da maloca. Cemitério de Murutinga, sobre 

enterramentos havia construção de um abrigo de folhas de babaçu e 

deposição de alimentos e armas durante 1 ano

Tastevin (in Faulhaber e 

Monserrat 2008)

21b Mura Pirahã Mura  

Rio Marmelos e Rio 

Maici (próximo ao Rio 

Madeira-Humaitá)

História Oral e etnografia

Após enterro depositam armas e roupas do 

morto (para serem usados nas próximas 

transformações)

Ribeiro (2002), ISA 

(http://pib.socioambiental.org/

pt/povo/piraha/1772)

22 Irurí (Irurizes)

Baixo Madeira entre o 

Rio Aripuanã e a ilha de 

Tupinambarana

relatos históricos
Enterro do “principal” em grandes troncos 

vazios com esposa/ amante e filho

Porro 1994 (citando 

Bettendorff, 1910), 

Nimuendajú (2000)

Endocanibalismo: carne consumida e às vezes 

ossos também triturados e ingeridos (ou pelo 

menos queimados e depois pulverizados e 

enterrados). Todos os pertences do morto eram 

destruídos.

Vilaça (1992)

Exocanibalismo: carne dos inimigos consumida 

após combate (considerado diferente do 

endocanibalismo pelos próprios Wari) e 

Endocanibalismo consistia em cozinhar/assar, 

muitas vezes em folhas de bananeiras. Quando 

corpo em processo de putrefação adiantado ele 

era totalmente cremado. Ossos às vezes 

consumidos e às vezes enterrados. Inimigos 

consumidos pelos homens que ficam na aldeia e 

não pelos guerreiros, carne não está podre (pelo 

que entendi). 

Embaixo da cama jogados os restos dos ossos e cinzas queimados 

após o funeral (tudo relacionado ao enterro era quebrado e 

enterrado) ou fetos.

Conklin (1995, 2001)

24

Uru-Eu-Wau-Wau (Jupaú, 

Amondawa, Urupain, Parakuara, 

Jurureís)

Tupi-Guarani
Serra Pacáas Novo 

(Rondônia)
Século XX

Morto enterrado com cocar de penas de gavião 

e pertences colocados juntos 

Morto enterrado sentado  em uma cova redonda dentro da residência. 

Por vezes ossos levados quando mudavam de residência
ISA (2014)

Ossos queimados e esmagados e consumidos 

com chicha ou bolos de castanha

Silva (2005 citando Rydén 

1942 e Métraux 1947), 

Rostain (2011)
Às vezes corpos simplesmente recobertos de um monte de folhas e 

ervas
Rostain (2011)

19 Fase Guarita/Tradição Guarita ARQUEOLÓGICA

Rio Madeira, Rio 

Solimões, Rio Negro, 

Lago Tefé e afluentes. 

Rio Pakaa Nova  

(Rondônia)
TxapakuraWari / Pakaas Novo

25 Moré Txapakura Rio Guaporé

Mura (depois Língua 

geral)

23

Região de Autazes (Rio 

Madeira)

Século XX

etnografia

Relatos históricos, História 

Oral e etnografia

7590 a 1600 D.C.

21a Mura

Silva (2005 citando Tastevin 

1923)
Oferendas de víveres nos túmulos

Enterrado onde morria Enterro com todas as suas posses. Nimuendajú (1948a)

Alto Amazonas



Corpo deixado numa vala para se decompor e 

depois ossos lavados no rio e colocados numa 

cesta e enterrados 

Enterro das cestas numa parte abandona das aldeias
Silva (2005 citando Métraux 

1947), Rostain (2011)

Todos os pertences quebrados/destruídos

Corpos colocados agachados numa cova circular OU corpo 

extendido dentro de uma cova alongada para decompor, depois ossos 

lavados no rio e colocados numa cesta. 

Lévi-Strauss (1948c)

Corpo decomposto numa fossa, depois lavam 

ossos no rio antes de colocar num cesto e 

queimar na aldeia

Aldeia abandonada depois. Algumas vezes chefe queimado sentado 

encostado em pedras e madeiras no fundo de um buraco
Rostain (2011)

27 Suruí/Paiter Tupi MT e RO etnografia Morto enterrado com seus pertences. Enterramento simples
Ribeiro (2002 citando Mindlin 

1996)

Urnas enterradas perto da fortaleza da Barra, só 

restava cinzas e poeiras (cremação?)
Cemitério (concentração com vários vasos) Marcoy (2001)

Mortos embrulhados em redes ou em casca de 

árvore e enterrados com seus pertences.
Cova dentro da casa comunal Métraux (1948b) 

Somente túmulos de crianças tinham uma fogueira Rostain (2011)

29
Fase Manacapuru/ Tradição Borda 

Incisa
ARQUEOLÓGICA

Municípios de Manaus, 

Manacapuru e Iranduba
Séculos III a IX

Urnas com decoração geométrica. Presença de 

ossos e dentes não queimados
Cemitério (concentração com vários vasos) Rapp Py-Daniel (2009)

30 Fase Paredão/Tradição Borda Incisa ARQUEOLÓGICA
Municípios de Manaus e 

Iranduba
Séculos V a XIII

Grandes urnas piriformes com uma cabecinha 

decorativa; enterros primários, secundários, 

individuais, múltiplos diretos (possivelmente em 

cestarias)

Cemitérios (concentração de vasos ou de enterramentos) Rapp Py-Daniel (2009)

31 Tariana Arawak
Rio Uaupés no Amazonas 

(Brasil) e Colômbia
Etnografia 

Corpo desenterrado após 1 mês e colocado 

numa grande panela ou forno até ficar 

carbonizado. Depois triturado e colocado na 

bebida de mandioca (endocanibalismo)

Silva (2005 citando Métraux 

1947)

Passaram de sepultamentos em urnas para 

caixões feitos de antigas canoas
Chaumeil (1997a)

Exocanibalismo Métraux (1963)

32b Tukano (tribos) Tukano Uaupés-Caquetá etnografia Junto são colocados alguns pertences.

corpo enrolado na sua própria rede e colocado de costas com pernas 

dobradas em cima na sua própria canoa, cortada em dois pedaços 

iguais.  Cova feita em casa abaixo do chão para dança.

Goldman (1948)

33 Yanomami Yanomami
Amazonas e Roraima 

(Brasil); Venezuela
Etnografia

Endocanibalismo. Corpo decomposto na 

floresta e posteriormente ossos queimados, 

moídos, colocados numa cabaça. Ingestão das 

cinzas com mingau de banana

Silva (2005 citando Gaspar 

1994 e Albert 1985)

34 Guaharibo Yanomami Brasil e Venezuela Etnografia

Ossos queimados e esmagados num pilão, 

depois guardados numa cestaria arredondada 

(que acompanhava a família)

Rostain (2011)

Kubeo

28
relatos históricos até Século 

XIX
Manaus, baixo Rio Negro

Rios Juruena, Guaporé e 

Madeira MT, RO

Rio Uaupés no Amazonas 

(Brasil), Venezuela e 

Colômbia

Etnografia

etnografia26 Nambikwara Nambikwara

32a Tukano

Manaós (Identificação feita por 

Marcoy)

Arawak?



Defumavam cadáver de parente e crânio de 

inimigo era tida como taça para libações. 
Antigamente enterravam em urnas quando morriam em casa. 

Ribeiro (2002 citando Nunes 

Pereira 1954), Chaumeil 

(1997 citando Nunes Pereira 

1954)
Se morto em viagem, corpo cortado em 2, 

secado e levado para aldeia
Rostain (2011)

Enterramento com todos os pertences. Chefe 

defumado.

Enterramento dentro de casa na posição sentada. Chefe enterrado 

sentado escorado em pedras e pedaços de madeira
Nimuendajú (1948d)

Corpo do chefe secado entre várias fogueiras 

durante 2 semanas, antes de cremação completa

Chefe queimado sentado contra pedras e madeira no fundo de um 

buraco. 
Rostain (2011)

Sepultamento simples Ribeiro (2002)

corpo pintado com urucum, decorado com 

penas e embrulhado numa rede com pernas 

fletidas, mãos entre os joelhos. Exocanibalismo, 

cabeças troféus/dentes guardados.

Enterros em covas quadradas, com grandes pedaços de árvores por 

cima da cova para proteger dos espíritos.

Nimuendajú (1948e), Métraux 

(1963)

Corpo recoberto de urucum e diadema de 

plumas. Objetos do morto repartido entre os 

familiares (exceto flechas que são quebradas e 

queimadas)

Rostain (2011)

37 Tupi-cawahib Tupi

Rio Tapajós (depois rio 

Branco afluente do Rio 

Roosevelt)

etnografia Enterrado dentro de casa embaixo de sua rede com seus pertences Lévi-Strauss (1948a)

38 Zo'é Tupi Rio Cuminapanema, Pará Relato Oral direto
Pertences, incluindo animais de estimação, 

enterrados com os mortos. 

Indivíduos enterrados em posição fetal, com as mãos entre as pernas. 

Cabeça virada para Oeste.

Token e Tereren 

(comunicação pessoal 2014)

39 Tapajó
Baixo Rio Tapajós 

(Santarém)
Séculos XVI, XVII e XVIII

Cabeças troféus; mumificação de ancestrais 

(Monhangaripy). Endocanibalismo (consumo de 

ossos moídos)

Cabanas especiais, corpos colocados num ataúde debaixo da 

cumeeira e rosto coberto com uma máscara. Ancestrais expostos em 

casa especial

Nimuendajú (1949 e 1952), 

Gomes (2009), Porro (1996) – 

todos citando Bettendorff

Esqueletos de pessoas de alta posição, depois de 

desfeita a carne eram queimados e a cinza 

enterrada em urnas. O corpo dos outros eram 

embrulhados numa rede e colocados em posição 

vertical com joelhos flexionados numa cova 

cilíndrica no chão da casa, alguns objetos 

também eram  enterrados. Cabeças de 

guerreiros mortos longe de casa usados em 

rituais e depois enterradas.

Hilbert 1958 (citando Horton, 

1948), Horton (1948)

Esqueletos de homens importantes enterrados e queimados e suas 

cinzas colocadas em urnas.
Rostain (2011)

TupiParintintin/Cawahíb
Rio Madeira e rio 

Tapajós

Tupi
Rio Tapajós (nos últimos 

200 anos)
Mundurucu

Depois de um certo tempo as partes de corpo da família eram 

enterradas em casa

Chaumeil (1997a citando 

Tocantins, 1877, Ihering, 

1907 e Menget, 1993), 

Esqueleto de homens de alto status eram 

exibidos e queimados depois da carne 

decomposta. Cinzas enterradas em vasos

Cabeças (ou braço ou perna) mumificadas dos 

inimigos e parentes mortos em batalha. 

História 

História e Etnografia40

Tupi

Enterramento secundário das cinzas dos homens 

de alta posição, depois de esqueleto 

desenterrado

Melatti (1993)

Século XX e história oral
Entre Rios Tapajós e 

Madeira

Silva (2005 citando Métraux 

1947)

35 Sateré-Mawe

36



Corpos enterrados dentro de casa e local regado até ficar duro. Hartt (1885)

Sepultamento primário. Rocha (2012)

Somente cabeça de mortos em batalha levada 

para casa. Cabeça do guerreiro pendurada num 

colar no pescoço da mãe, irmã ou esposa 

durante cerimônia que acontecia 3 vezes, depois 

queimado.

Rostain (2011)

41 Arapium (?) Rio Tapajós? História oral?
Corpos cremados numa casa especial, ossos 

esmagados e colocados numa bebida. 

Silva (2005 citando Heriarte 

1874 e Métraux 1947)

42 Tradição Inciso Ponteada ARQUEOLÓGICA

Interflúvio rios Tapajós e 

Xingu (não temos dados 

para as outras regiões)

Século X a XVI
Grandes urnas funerárias com bordas ponteadas, 

possivelmente enterros diretos.

Cemitérios (vários vasos associados e presença de vasos de 

acompanhamento)

Schaan (2011) Rapp Py-

Daniel (atual)

43 Xipaya Tupi
Interflúvio rios Tapajós e 

Xingu
História e etnografia Sepultamento simples. Urnas pequenas Enterramento dentro de casa

Ribeiro (2002 citando Baldus 

1970 e Nimuendaju 1981)

44 Rikbaktsa Jê

Interflúvio Rio Teles 

Pires, Rio Sangue, 

Vermelho, Juruena

etnografia
Todas os pertences destruídos, antigamente morto enterrado dentro 

da maloca que era abandonada
Arruda (1992)

Segundas exéquias após um ano de 

enterramento. A cesta com os ossos era 

envolvida numa rede em casa e quando 

começava a apodrecer os ossos eram 

reenterrados na mesma cova.

Rede era colocada dentro de casa 

ISA (2014), Silva (2005), 

Rostain (2011), Mendonça de 

Souza (2010)

Enterrado dentro de casa embaixo de sua rede, colocado agachado 

numa cova rasa (20cm abaixo da superfície) com 40cm de terra 

colocada por cima. Após um ano ossos desenterrados e colocados 

numa cesta e depois numa rede e pendurados na casa onde ele 

morava. quando rede apodrecia eram reenterrados na mesma cova 

que antes.

Nimuendajú (1948f)

Exocanibalismo Métraux (1963)

Covas rasas de 20cm com 40cm de terra sobre o corpo Rostain (2011)

Enfeites enterrados junto. Se indivíduo morria 

longe de casa, podia ser trazido semi-moqueado 

ou só um pedaço (normalmente cabeça)

Tupi45 Apiaká
Interflúvio Rio Teles 

Pires e Juruena
etnografia

Tupi
Rio Tapajós (nos últimos 

200 anos)
Mundurucu História e Etnografia40



Mortos nunca enterrados com as melhores 

roupas. Corpo decorado com urucum e roupa e 

brincos velhos. Rápido. Inimigos: braço direito 

arrancado e escapula usada para fazer adorno. 

Mortos em guerra (Araweté ou inimigos 

largados no campo de batalha). Exposição do 

cadáver durante algumas horas. Objetos de 

acompanhamento: facão, roupas, pentes (o resto 

é distribuído entre parentes/amigos). 

Covas circulares (aproveitando buraco de árvore caída quando há), 

forradas com esteiras de babaçu (tipe), cadáver é colocado dentro de 

uma rede e deitado de lado com pernas fletidas, com um braço sob a 

cabeça e outro sobre o peito. Rosto para o poente. Sobre o corpo se 

põe esteira ou pano velho e depois coberto de terra. Covas de no 

Max. 1 m de profundidade. Alguns objetos. Sobre cova é acesa uma 

fogueira. Sobre pais/mães de crianças somente um jirau sobre a cova. 

Fogueira sobre a cova. Se dor pai/mãe de criança nova não se coloca 

terra e sim um jiraú sobre o indivíduo. Após um certo tempo, cova re-

aberta para ver se partes moles se foram, ossos mexidos com uma 

varinha. Covas deixadas abertas (se lugar re-utilizado, ossadas 

podem ser mexidas). dispersão após a morte (relatos de abandono da 

aldeia). NÃO enterram adultos dentro de casa, mesmo se abandonam 

aldeia, mas nomeiam aldeias de acordo com quem morreu lá. 

Segundas exéquias acontecem no céu e na mata. Deuses devoram e 

ressuscitam os mortos. Xamãs não têm destino especial no pós morte 

(só guerreiros não são comidos pelos deuses - Mai'). No passado 

eram provavelmente canibais.

 Castro (1986)

Crianças pequenas enterradas em casa, crianças maiores na capoeira, 

adultos a pelo menos 500m da aldeia.

Silva (2005 citando Gaspar 

1994) Castro 1986

47 Asurini Xingú Tupi Médio e Baixo Rio Xingu etnografia Enterramento dentro de casa
Ribeiro (2002 citando Laraia 

1972)

48 Parakanã Tupi
Interflúvio Pacajá- 

Tocantins
etnografia Inumação simples

Enterramento dentro de casa (Parakanã orientais), enquanto que os 

ocidentais deixavam sepultura para trás.

Ribeiro (2002 citando Fausto 

2001)

49 Kaiabi Tupi Xingu Etnografia

Pessoas assassinadas: retiram as partes moles, 

crânio preparado com cera e conchas nos olhos. 

Dessecamento a seco dos corpos.

Atualmente há uma casa específica, antigamente dentro das próprias 

casas, que eram grandes
Galvão (1996)

Diferença de tratamento de acordo com status. Mortos de destaque eram enterrados em redes suspensas nas covas.

Ribeiro (2002 citando Baldus 

1970 e Agostinho 1974), 

Agostinho (1974)

Sepulturas cobertas com pedras

Silva (2005 citando Métraux 

1947), Rostain (2011), Lévi-

Strauss (1948b)

Enterramentos na praça dos chefes (ata kaiumãi, similar ao kwarup) ISA (2014)

Covas cercadas por uma cerca baixa
Rostain (2011), Lévi-Strauss 

(1948b)

Enterro na praça da aldeia (provavemente em uma rede, similar ao 

kwarup)
ISA (2014)

Médio Xingu

50

46 Araweté/Bide Tupi Etnografia século XX

Alto Xingu MT etnografiaKamaiurá Tupi

Corpos enrolados em rede e sepultados sentados sobre um jirau e 

depois coberto de palhas e terra.

Ribeiro (2002 – citando 

Arnaud 1978)

Mendonça de Souza (2010 

citando Métraux 1947)

Silva (2005 citando Métraux 

1947), Rostain (2011), Lévi-
Covas cercadas por uma cerca baixa, com 2 lados opostos côncavos

sepultamentos primários no pátio das aldeias, mas crianças em casa

Pertences quebrados ou enterrados

52

Mehinaku Xingu etnografia

etnografiaXinguArawakYawalapiti

51 Arawak



Enterro na praça da aldeia, corpo estendido com cabeça para leste Rostain (2011)

Pertences colocados junto.
Enterrado deitado com cabeça para leste, envolvidos numa rede. 

Colocados na praça
Lévi-Strauss (1948b)

Só enterravam mortos depois que os ossos 

envelheciam, deixados num jirau especialmente 

construído. Família só voltava depois que os 

ossos estivessem limpos

Jirau construído para ossos envelhecerem
Ribeiro (2002 citando Oliveira 

1968 e Lima 1995)

exocanibalismo Métraux (1963)

54b Juruna/Shipaya Tupi Xingu etnografia exocanibalismo, cabeças troféus guardadas.
Nimuendajú (1948c), Métraux 

(1963)

Esteira sobre o corpo fixada ao solo por estacas.

Enterravam seus mortos recém-falecidos próximo a aldeia, segunda 

sepultura era no alto de um barranco dentro de uma urna não 

soterrada. Urnas eram várias, colocadas próximas em cima de um 

barranco. Ribeiro citando Malhano também fala que cemitérios 

próximos ao rio, túmulos largos e alinhados. Túmulos com a 

cumeeira construída de cordão vegetal unindo os referidos postes 

pelo pescoço do animal representado. 

Ribeiro (2002 citando Baldus 

1970, Malhano 1986)

Mortos enterrados com seus pertences.
Mortos enterrados no fundo de uma vala, tudo coberto por varas, na 

frente um mastro de madeira enfeitado

Ribeiro (2002 citando Lima 

Filho 2001)

Colocavam dois postes pintados sobre túmulo (mas não entendi se 

para qualquer sepultamento ou só aqueles longe de casa). Paredes 

recobertas de cestaria.

Rostain (2011)

Ossos limpos após desenterro, colocados em 

urnas num cemitério especial. Envolviam os 

corpos em esteiras e penduravam em postes 

numa cova fechada por esteiras.

Dois tipos de cemitérios: um pequeno para as primeiras exéquias e 

um segundo grande onde as urnas eram colocadas, mas não 

enterradas.

Silva (2005 citando Krause, 

1911 e Métraux 1947), 

Rostain (2011)

Corpo sepultado onde morava. Enterrados em terra, com corpos 

sustentados por plataformas de madeira 

Ribeiro (2002 citando Baldus 

1970)

Mortos em redes suspensas para não tocar a terra
Ribeiro (2002 citando Wagley 

1965)

enterrados sob as redes de dormir (em casa) Mendonça de Souza (2010)

pés e cabeça pintados de vermelho e rosto de 

preto. Pertences enterrados com o morto (exceto 

decorações em pena, arcos e flechas, que eram 

queimados).

Cova embaixo da rede onde o morto dormia. Corpo colocado em 

uma rede segurada por dois postes, sem contato com a terra. 
Wagley e Galvão (1948)

Pés pintados de vermelho e rosto de preto mortos numa rede pendurada em dois postes Rostain (2011)

57 Javaé Jê Rio Araguaia etnografia
Os corpos eram enterrados durante um mês e depois colocados em 

potes, podendo ser enterrados novamente ou ir para dentro de casa

Ribeiro (2002 citando 

Rodrigues 1993)

58 Apinayé (Timbira) Jê
Interflúvio rios Araguaia 

e Tocantins
etnografia

Ossos enterrados e desenterrados, os ossos 

secos eram pintados de urucu e colocados numa 

cestaria de buriti e reenterrados

Silva (2005 citando 

Nimuendaú 1939 e Métraux 

1947)

59 Parkatejê/Gavião do Pará (Timbira) Jê Rio Tocantins etnografia
Até 1920, segundas exéquias após 3/5 anos após 

o primeiro sepultamentos.

Ribeiro (2002 citando Arnaud 

1964)

60 Suruí do Tocantins Tupi Rio Tocantins etnografia Inumação simples direta na terra Dentro da casa
Ribeiro (2002 citando Laraia 

2001)

54a Juruna/Yudjá Tupi

Rio Araguaia (GO, PA, 

MT e TO)
etnografia

etnografia

Jê

Xingu etnografia

Trumai Alto Xingu

56 Tapirapé Tupi
Rio Araguaia (fronteira 

Amazônia/cerrado)

55 Karajá

53 Trumai

etnografia



61 Asurini do TO Tupi Rio Tocantins etnografia Dentro da casa
Ribeiro (2002 citando Laraia 

1972)

62 Kayapó Xikrin Jê
Interflúvio dos rios 

Tocantins-Xingu
etnografia

Às vezes desenterram os ossos, que são lavados 

e pintados de urucu. Todos os ossos de uma 

família são reunidos.

Ribeiro (2002 citando Vidal 

1977 e 1983)

63 Kayapó (sem especificações) Jê
Interflúvio Tocantins-

Xingu MT e PA
etnografia

Todos os pertences do morto destruídos, para 

que sua alma não volte ao mundo dos vivos 

através do uso. (não especifica que grupo 

Kayapó)

Veth (2013 citando Turner 

2009)

Enterro secundário. Sendo crianças pequenas: 

ossos retirados da terra, descarnados, 

embrulhados numa esteira e guardados no 

telhado

Ribeiro (2002 citando Banner 

1961)

Enterramentos sentados com seus pertences: 

homens de status elevado

Silva (2005 citando Lowie 

1963)

Objetos pessoais colocados junto
Mortos enterrados fora do círculo da aldeia. Sepultura é um poço 

circular, no qual corpo colocado sentado com rosto para leste. 

site ISA: 

http://pib.socioambiental.org/p

t/povo/kayapo/190

64b
Kayapó Kararaô (parte do grupo 

Gorotire)
Jê afluente do Rio Xingu Etnografia Enterro ao lado da residência

Ribeiro (2002 citando Alves 

1974)

65 Fase Tauarí/ Tradição Borda Incisa ARQUEOLÓGICA Baixo Tocantins PA
Arqueologia (séc VIII ou XII 

ou XIV?)
sepultamentos secundários em urnas

Almeida (2013 citando 

Simões e Araújo Costa 1987)

66 Fase Tauá/Tradição Borda Incisa ARQUEOLÓGICA Rio Tocantins PA
Arqueologia (Marajoara ou 

Tupinambá?)
sepultamentos secundários em urnas

Almeida (2013 citando 

Simões e Araújo Costa 1987)

67 Xerente Jê Rio Tocantins TO Etnografia Sepultamento secundário

Silva (2005 citando 

Nimuendaju 1942 e Métraux 

1947)

68 Urubu-kaapor Tupi

Maranhão (originários do 

interflúvio Tocantins-

Xingu) 

Etnografia e história oral dos 

últimos 300 anos

Buraco profundo para enterramento em rede, fincando 2 paus no 

fundo e atando uma rede. Cobrem com folhas

Ribeiro (2002 citando Ribeiro 

1996)

69 Guajá Tupi Maranhão Etnografia sem preparação pois o importante seria o "além"
Enterramento direto. Dentro de casa (tapiri seria colapsado sobre o 

falecido e abandono da casa)

Ribeiro (2002 citando Forline 

2001)

70 Tembé Tupi Maranhão Etnografia
Enterramento direto. Dentro da casa (que é abandonada pelos 

parentes)

Ribeiro 2002 (citando 

Métraux 1928 e Dodt1981)

71 Krikati Jê Maranhão Etnografia sepultamento secundário Ribeiro (2002)

72 Gavião do Maranhão Jê Maranhão Etnografia sepultamento secundário Ribeiro (2002)

Cemitério 150 a 200m das aldeias. Sepultura com rancho de palha de 

2 águas. Morte no parto: mãe enterrada em cemitério e criança em 

casa

Galvão (1996)

enterramento simples Ribeiro (2002)

Após um mês de enterrado, ossos pintados e 

sepultados novamente
Ribeiro (2002 citando Melatti)

Enterramento com a cabeça para leste. 

Antigamente enterrado sobre uma esteira. Ossos 

limpos e pintados de urucu. Embrulhados em 

uma esteira, com folhas por baixo e enterrados 

num buraco fundo.

Enterramentos secundários dentro de casa. Nem todos tinham direito 

a 2 exéquias (crianças e mulheres comuns); homens comuns 

enterrados em casa; chefes enterrados no pátio. Existiriam cemitérios 

para crianças. Local do enterro de acordo com a quantidade de 

pessoas para carregar.

Cunha (1975), Nimuendajú 

(1987), Silva (2005 citando 

Gaspar 1994-95 e Cunha 

1978)

Maranhão (atualmente 

Tocantins)

Interflúvio Tocantins-

Xingu MT e PA

Jê74 Krahô (Timbira)

Etnografia século XX

Kayapó Gorotire Jê Etnografia64a

Etnografia século XX. 

Tradicional até 1926

Guajajara/Tenetehara MaranhãoTupi73



Ossos limpos e pintados com urucu, depois 

colocados num saco e enterrados 
Cova rasa

Silva (2005 citando Lowie 

1963)

Canelo (deve ser canela?) guardavam os ossos, 

após desenterrar numa caixa em casa
Rostain (2011)

Cova redonda de 2m de profundidade. Corpo colocado sentado 

olhando para leste. Quando segundas exéquias: feito atrás da casa da 

mãe

Silva (2005 citando Lowie 

1963)

Sepultamentos primários, secundários e 

cremações dentro e fora de urnas

Cemitérios nos tesos em áreas também habitadas. Grandes urnas do 

estilo Joanes Pintado provavelmente não eram totalmente enterradas, 

a tampa ficaria mais alta para permitir intervenções

Schaan (2004, 2012), 

Roosevelt (1991), Meggers e 

Evans (1957)

sepultamentos antigos eram primários, depois 

secundários
ossos em urna encontrados na lixeira. Urna guardada em casa? Schaan (2012)

 Amapá Cemitérios (vários vasos associados)
Saldanha e Cabral 

(comunicação pessoal 2014)

77 Fase Maracá ARQUEOLÓGICA Amapá Séculos XIV e XV
Sepultamentos secundários em urnas 

antropomorfas e zoomorfas

Cemitérios em cavernas e abrigos (várias urnas olhando para o 

centro)

Guapindaia (2001), Meggers e 

Evans (1957)

78 Fase Mazagão ARQUEOLÓGICA Amapá
chegou a entrar em contato 

com europeus
Sepultamentos em urnas antropomorfas e outras Meggers e Evans (1957)

mutilações corporais sobre o defunto; antes da 

cremação corta os "auriculaires". Corpo numa 

rede e sem seguida queima junto com objetos.

 Cinzas enterradas embaixo de uma casa. Cabeça face ao sol 

nascente. Corpo colocado em pé, deitado ou às vezes sentado
Rostain (2011)

Parente masculino próximo quebra, queima ou 

joga no rio todos os bens do morto. Em alguns 

casos consumo de medicamento feito com 

ossos. Crianças podiam ser enterradas com as 

mães se não tinha ninguém para tomar conta 

delas.

Até recentemente cremação após morte súbita, ossos colocados em 

jarro de mandioca com uma marmita de cachiri enterrada ao lado. 

Fecham tumba com fundo de canoa ou cestaria (para que terra não 

caia sobre o morto). 

Rostain (2011)

um grande vaso vazio. Oferendas de comida e 3 

bancos (aprendizes de xamãs)

corpo dos Xamãs numa rede dentro de uma caixa de madeira. 10 % 

das inumações feitas em floresta por medo de contágio (por 

exemplo, quando um louco morria). Atualmente caixão europeu, mas 

às vezes escavadas tumbas tradicionais fechadas por tábuas e 

cobertas de folhas. enterramento direto do xamã (o distinguem e se 

protegem dele). Fechado por uma linha de bastões e de cascas de 

madeira e depois terra. (em 1989 um xamã foi enterrado assim 

sentado num banco)

Rostain (2011)

tumba de 2m de profundidade orientada leste-oeste, com postes para 

amarrar a rede funerária (para chefes). Não chefes enterrados 

sentados ou diagonalmente atrás de suas casas, numa aldeia 

abandonada ou na floresta

Rostain (2011 citando De 

Goeje)

Guianas etnohistória e etnografia

Ilha de Marajó Séculos IV a XIV

etnografia

76 Fase Marajoara

Maranhão (entre rios 

Corda e Itapecurú)

Wayana Karib

ARQUEOLÓGICA

Jê75 Canela (Timbira)

79



todos os pertences quebrados/destruídos

enterro em urnas dentro de casa após cremação. Seguem desejo do 

Xamã (às vezes não enterrado, deixado dentro de uma rede dentro de 

casa); cestaria colocada dentro de covas, ao redor da rede ou do 

indivíduo sentado havia cestaria de proteção para não sujar, buracos 

de postes eram reaproveitados. Rosto não pode ser direcionado ao 

sol nascente. Endocanibalismo (queima, ossos triturados e colocados 

em bebida). Quando o corpo enterrado fora de casa uma pequena 

estrutura construída sobre a cova.

Duin (2009)

80 Maye (Vardon) Amapá etnohistória Cremação Rostain (2011)

Conservavam os mortos por 1 semana, deitados 

numa rede, com um vaso embaixo para conter 

os líquidos de decomposição (ingerido pelos 

alunos de "medicina" do grupo)

Rostain (2011 citando 

Creveaux)

O morto era deixado o máximo de tempo na sua 

cama, com todos os seus ornamentos

Morto colocado num assento e enterrado sentado com todos os 

ornamentos e armas, com bebida e comida
Rostain (2011 citando Biet)

O morto lavado com folhas e um pé pintado 

com urucum, depois vestido e ornamentado para 

festa. Depois o corpo ficava 8 dias a 1 mês se 

decompondo numa rede. A cremação era feita 

com os pertences.

Comum que inceneração seja em casa, mas há também fogueiras 

específicas para evitar contato com o solo
Rostain (2011)

Corpo colocado com todas as suas jóias. 

Dentro ou próximo de casa fazem tumba redonda dom 1,6m de 

profundidade. Corpo colocado agachado envolvido em sua rede, a 

terra era colocada por cima, e uma fogueira mantida durante 15 a 20 

dias

Rostain (2011 citando 

Barrère)

Enterramento para mortes naturais e cremação 

para aqueles mortos por um espírito. Consumo 

dos ossos diluídos.

Corpo deixado se decompor, depois queimado e ossos esmagados 

eram diluídos na água e jogados sobre participantes. 
Rostain (2011)

Com os homens iam seus instrumentos e armas, 

com as mulheres suas cerâmicas e seus 

instrumentos domésticos. Se bens eram 

preciosos poderiam ser vendidos, as pedras 

verdes eram guardadas. Colocam nos caixões 

beijus, garrafa de água e cuia.

Depois de um ano ossos enterrados num grande pote de argila.          

Outros (principalmente dos riachos Acao e Eioupaoua) colocavam o 

corpo numa rede suspendida na floresta

Rostain (2011)

82 Waiwai (macro grupo) Karib

Amazonas, Roraima, 

Pará, Venezuela e 

Suriname

etnografia

Quando um homem morria, familiares e amigos 

esfregavam as mãos nas suas coxas. Nada é 

enterrado com o indivíduo. Pertences destruídos 

(somente algum objeto exótico pode passar 

adiante). 

Corpo colocado numa rede e depois levado ao fogo longe da aldeia. 

Após queima, alguns ossos recolhidos para "magical blowing", 

enquanto o resto é recolhido no chão e coberto por folhas de 

palmeira e galhos. Para crianças o resto dos corpos queimados são 

colocados embaixo de um vaso invertido (para beber ou comer). Se a 

mãe morre no parto a criança é enterrada em seus braços.

Veth (2013 citando Fock 

1963)

83 Akuliyo Akurio Suriname relato histórico Abandonavam mortos e velhos na floresta Rostain (2011)

Sepultamentos secundários Melatti (1993)

Às vezes corpos decompostos na mata. Depois de um ano ossos 

enterrados num grande pote de argila. Outros (principalmente dos 

riachos Acao e Eioupaoua), colocavam o corpo numa rede 

suspendida na floresta

Rostain (2011)

Guianas etnohistória e etnografia

Guianas

etnografia

Kali'na (Galibi)

Venezuela, Suriname, 

Amapá e Guiana 

Francesa (origem)

Karib

84 Wayapi/Oiampi Tupi Rio Oiapoque História oral até século XIX

81b Etnohistória e etnografiaKarib

Galibi 

Wayana Karib

81a

79



enterro sentado com pernas fletidas na frente, buraco fundo mas só 

um metro de largura

Rostain (2011 citando 

Delawarde)

exocanibalismo Métraux (1963)

Um pote sobre a cabeça do morto enterrado (talvez empréstimos dos 

Kaikusian) para mortos perigosos
Rostain (2011)

85 Fase Aristé/ Tradição Borda Incisa ARQUEOLÓGICA
Amapá e Guiana 

Francesa
Séculos IV a XVII

Urnas antropomorfas (cremação e descarne) e 

urnas não antropomorfas.

No Amapá cemitérios encontrados em poços principalmente 

embaixo de grandes dalas de granito (mas também em grutas); 

enquanto Guiana Francesa os cemitérios estavam em abrigos 

rochosos. Sepultamentos secundários diretos na terra também dentro 

de poços.

Rostain (1994), Cabral e 

Saldanha (2008, 2013), 

Nimuendajú 2000

Ossadas preparadas por cozimento, defumação, 

putrefação numa primeira sepultura, para depois 

serem colocados numa urna e conservados junto 

à família.

Cemitérios de clãs 
Chaumeil (1997a citando 

Grenand e Grenand 1987)

Defumavam corpo até ficar só pele sobre os 

ossos depois colocados em urna.
Urna deixada na casa do marido/esposa um tempo

Rostain (2011 citando 

Grenand e Grenand 1987)

corpo queimado com tudo o que ele possuia, até 

as pedras verdes. Consumo de cinzas e ossos 

nos Palikur do litoral

Cremação na lua nova, depois cinzas colocadas numa urna na casa 

dos familiares ou deixam lá. "Berço de folha" preparado num buraco 

longo e largo para o defunto, com suas mais belas roupas durante até 

6 semanas.

Rostain (2011)

urnas em pedra de 10 a 20kg

Rostain (2011 citando 

Nimuendaju 1926, mas não 

acredita muito)

Teriam 2 cemitérios em áreas arborizadas. O Walabdí sobre uma 

elevação na Savana, para os membros dos Clans Kavalpuku, 

Waipureyene e Wasilyene. O segundo era o Kwapí sobre uma ponta 

de terra próximo ao rio Urucaua para os Kamohiyune, Paimyune, 

Wadãyene e Wakapuene.

Rostain (2011 cintando 

Nimuendaju)

Ossadas preparadas por cozimento quando 

morte longe da aldeia após descarnar

Rostain (2011 citando Barrère 

1743)

87 Fase Caviana ARQUEOLÓGICA Ilhas de Caviana e Amapá Contato?
Urnas antropomorfas e simples; sepultamentos 

secundários; sepultamentos diretos
Cemitérios (várias urnas juntas)

Cabral (2011), Nimuendajú 

2000

Urnas com bocas laterais Cemitérios (várias urnas juntas com ossos no interior)
Meggers e Evans (1957), 

Nimuendajú (2000)

Nimuendajú acha que pode ser os Aruã 

históricos.
Cemitério de urnas com sepultamentos secundários. Nimuendajú (1948b)

Prisioneiros mortos com marretadas. 

Antropofagia. Crânio e ossos longos de 

inimigos eram guardados (para fazer flautas).

Fernandes (1949), Riberiro 

(2002  citando Thevet 1888)

Pessoas da tribo eram enterradas

Enterramentos direto e em urnas. Se alto status enterrado em casa, 

envolvida na sua rede. Covas profundas.  Objetos e armas junto a 

sepultura

Ribeiro (2002 citando Léry 

1880, Florestan Fernandes 

1963 e Baldus 1970 – que por 

sua vez cita Soares de Souza 

1587)

paredes do túmulo protegidas por postes de madeira e cobertas por 

galhos
Rostain (2011)

Relatos dos séculos XVI e 

XVII (??)

88 Fase Aruã ARQUEOLÓGICA
Ilhas de Mexiana, 

Caviana e Marajó
Contato?

84 Wayapi/Oiampi Tupi Rio Oiapoque História oral até século XIX

89 Tupinambá Tupi

Rio, Bahia, Maranhão, 

Pará e Amazonas

86 Palikur Arawak Rio Oiapoque 
Etnografia e história oral 

(descendentes de Aristé)



Inimigos (homens, mulheres e crianças) eram 

comidos (esquartejados, não têm túmulo). 

Mortos do grupo dentro da aldeia colocados em 

urnas e acompanhados por alimentos, para que 

maus espíritos não desenterrassem e comessem 

o cadáver. 

Mortes dentro da aldeia: colocados em redes, mantidos coesos, 

eventualmente colocados nas "panelas de bebida" (evitar contato do 

corpo com a terra, horror da podridão, pg 674).

Castro (1986)

No litoral? Ou na 

Amazônia?

O morto colocado em posição fetal dentro da própria rede, depois 

amarrado e colocado num grande vaso cobrindo com uma gamela. 

Sobre o morto: mel e penas e outros enfeites. Cova redonda como 

um poço (altura de um homem) e põe fogo e farinha, depois 

colocado terra. Se fosse um chefe era enterrado em casa; se fosse 

uma criança sepultada fora ou atrás da casa; algumas nas plantações. 

Madeiras colocadas para que terra não caia sobre a cabeça, com rede 

por baixo para não tocar a terra

Silva (2005 citando Métraux 

1979 e Soares de Souza s/d)

Mortos acompanhados de alguns pertences

Mortos colocados numa cesta e normalmente levados para áreas 

montanhosas e colocados em algum abrigo/fenda. Cemitérios no alto 

de montanhas.

Freire e Zent (2007)

Mortos levados para as savanas, depois ossos recuperados e 

colocados num cemitério em abrigo rochoso
Rostain (2011)

Mumificação Gillin (1948)

Cavernas com ossuários Chaumeil (1997a)

91 Piapoco (mesmo que Achagua?) Arawak? Venezuela e Colômbia Etnografia Destruíam os ossos após desenterrá-los Rostain (2011)

suspendido numa rede ou colocado no rio até 

que as piranhas tenham limpado os ossos

Às vezes morto enterrado no lugar em que faleceu, numa tumba de 

1m de profundidade e depois fechada e pisoteada pelas mulheres. 

Outras vezes os ossos colocados numa cestaria decorada de pérolas e 

suspendido em casa, o crânio do chefe era decorado com plumas. 

Corpo dentro de um caixão feito num tronco de árvore, individuo 

colocado e "fechado" com argila e colocado em forquilhas no solo 

perto da casa

Rostain (2011)

variado: subchefe, corpo se decompõe e esqueleto suspenso na casa 

do chefe, crânio decorado com penas. Corpo preso por uma corda e 

deixado no rio para peixes limparem. Ossos colocados num cesto (do 

menor para o maior com crânio por cima). Às vezes caixão de tronco 

esvaziado ou canoa e colocado sobre duas forquilhas próximo da 

cabana ou numa cabana abandonada (não está claro quem era 

enterrado assim). Em outros casos corpo enrolado na rede e 

enterrado sentado numa cova de 1m. Corpo sempre colocado no 

local onde pessoa morreu. Às vezes pertences enterrados juntos ou 

queimados (mas não há cremação).

Kirchoff (1948)

93 Fase Axinim/ Tradição Borda Incisa ARQUEOLÓGICA Baixo Rio Madeira séculos VII a XIII urnas com crânios Moraes (2013)

94
sítio Alto Bonito, Indefinido, 

próximo ao Rio Xingu
ARQUEOLÓGICA Novo Repartimento Indefinido

crânio disposto sobre ossos menores e ossos 

longosdispostos verticalmente ao redor
concentração de vários vasos. 

Schaan et al. (2013), Rapp Py-

Daniel (2012)

Relatos dos séculos XVI e 

XVII (??)

92 Waraú (Karajá???? Warao?) warao

Venezuela (delta do 

Orinoco), Guiana e 

Suriname

etnografia/ relatos históricos

Etnografia e história oral 

(conhecidos a 300 anos)

89 Tupinambá Tupi

90 Piaroa Saliban/Piaroa Rio Orinoco (Venezuela)

Rio, Bahia, Maranhão, 

Pará e Amazonas



95
sítio Bella Vista, Barrancoide? 

região Iténez
ARQUEOLÓGICA Bolívia 1300 a 1400 d.C.

áreas com grandes concentrações de sepultamento primário com 

cerâmicas por cima, urnas com acompanhamentos por vasilhas e 

estatuetas.

Prümers et al. (2006)

96
Loma Salvatierra, Indefinido, na 

região do Itenez
ARQUEOLÓGICA Beni, Bolívia 500 a 1400 d.C.

presente por todo o sítio (dentro das casas?). A maioria dos 

sepultamentos não continham acompanhamentos, adultos enterrados 

a pouca profundidade e crianças em vasos globulares, no caso de 

enterros direto o mais importante era a orientação do corpo (30 graus 

do oeste). Um túmulo claramente diferente dos outros.

Prümers (2007)

97 Sítio Sable Blanc Est, Indefinido ARQUEOLÓGICA Guianas segundo milênio

cemitério com várias concentrações de sepultamentos (secundários 

em urna, cobertos por vaso/cerâmica, primários em caixão feito de 

cerâmica)

Van den Bel (2009)

98
Indefinido, da ilha de Caiena até 

Mont Grand Matoury
ARQUEOLÓGICA Guianas Indefinido

sepultamentos primários e secundários em fossas ovais em sítios de 

habitação. Depósitos de cerâmica ou sepultamentos secundários 

podem acompanhar os túmulos primários

Van den Bel (2009)



Região Grupo
Tronco 

Linguístíco
Período/ fonte Tipo de sepultamento

Proximidade de outros 

sepultamentos

Proximidade de 

feições (menos de 1m)

Local do 

sepultamento

Presença de 

acompanhamento

Diferença de 

tratamento de 

acordo com sexo

Diferença de 

tratamento de 

acordo com idade

Posição do corpo
Tempo 

gasto 

Rios Caquetá, 

Japurá e 

Putomato

Miranha / Miraña Uitoto Séc XIX e XX

enterramento, 

exposição e 

exocanibalismo

s/d s/d
Chefes e vítimas 

dentro malocas
s/d

chefes enterrados no 

centro da maloca
s/d

pouco a 

médio

Rios Caquetá, 

Putumayo e 

afluentes

Uitoto Uitoto Séc XVI a XX Canibalismo não não
crânios e dentes 

exibidos em casa

esculturas de madeira de 1m 

do morto e 1 do sexo 

oposto ficam na aldeia

s/d s/d s/d médio

Rios Para-

Paraná e 

Caquetá

Uitoto/ Bora Tupi?? etnografia
Abandono e 

enterramento primário
s/d s/d Dentro de casa

pertences queimados ou 

enterrados com o corpo
s/d

mais velhos 

abandonados

agachado 

embrulhado numa 

rede

pouco

Rios Napo e 

Alto Solimões
Omágua Tupi

Séc XVI a 

XVIII

Enterramento de 

crianças, secundário 

em urna para adultos 

(jogado na água), urna 

lançada na água, e 

exposição de ossos de 

inimigos

não para adultos s/d
às vezes curso de 

água
s/d s/d sim s/d médio

Equador Jívaro/ Shuar Jívaro Séc XVI a XX

urna para crianças, 

adultos enterrados 

(homens após 

exposição)

s/d s/d

mulheres e crianças 

na parte feminina da 

casa, embaixo da 

cama

pertences pessoais para 

adulto; crianças com armas 

e joias

sim sim s/d
pouco a 

médio

Entre rios Napo 

e Marañon
Yameo Peban etnografia

enterramento e 

reenterro
s/d s/d Em casa s/d s/d s/d s/d médio

cabeceiras dos 

rios Yagua e 

Guerari (Peru)

Yagua Peban etnografia enterramento s/d s/d Em casa s/d s/d s/d s/d

alto (casa 

onde terrava 

queimada)

Norte do rio 

Napo

Encabellado/ 

Piojé
Tucano etnografia enterramento s/d s/d Embaixo de casa

queimavam pertences, mas 

morto enterrado com seus 

ornamentos

s/d s/d s/d pouco

Loreto (Peru) Candoxi Candoxi história oral

secundário em urna 

(após exposição de 1 

ano) embaixo da cama 

do morto

s/d s/d
casa (embaixo da 

cama do morto)
s/d s/d s/d s/d alto

Anexo 02: Análise dos sepultamentos relatados pela etnografia



Equador e Peru?
Roamaina/ 

Omuran
?

relatos 

históricos

cinzas em urnas 

antropomorfas; 

secundário em urna; 

primário para 

mulheres. Relatos de 

endocanibalismo.

s/d s/d
dentro de casa para 

mulheres
Urnas decoradas sim s/d s/d

pouco a 

médio

Rio Beni Sirionó/ Mbia Tupi etnografia

ossos compartilhados 

após exposição 

(fogueira embaixo); 

depois sepultamentos 

secundários (crânio 

guardado e o resto 

queimado ou 

enterrado)

s/d
Possivelmente buracos 

de postes (Mbayá)

Dentro de casa 

durante 

decomposição

s/d s/d s/d s/d médio

Rios Beni, 

Madeira, Abuña, 

Mamorá e 

Madre de Dios

Pacavara Pano
etnohistória e 

etnografia
em urnas s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Alto Solimões Tikuna Tikuna até século XIX em vasos sim s/d cemitério de vasos

ornamentos, alimentos, 

bebidas, colar de dentes 

inimigos nas sepulturas

s/d s/d s/d
pouco a 

médio

Alto Solimões Cocama Tupi etnohistória

primário em urnas e 

depois ossos 

recolhidos e colocados 

numa outra urna, 

enterramento em 

canoas

s/d s/d em casa

dois momentos em urna 

(segunda decorada), 

enterramento em canoas 

com os pertences

s/d s/d s/d médio a alto

Acre e Peru Kaxinawá Pano etnografia

enterramento; 

canibalismo após 

cozimento

s/d
buracos, árvores 

plantadas sobre cova

fora de casa ou 

consumidos
com seus pertences

endocanibalismo para 

homens e mulheres 

importantes

endocanibalismo para 

homens e mulheres 

importantes

s/d
pouco a 

médio

Interflúvio Purus-

Juruá

Yamamadí/ 

Jamamandí/ 

Kapinamari/ 

Kapaná

Arawak/ Arawá etnografia

sepultamento primário 

seguido de ossos 

recuperados e 

guardados no teto 

s/d s/d

sepultamento 

primário na floresta e 

depois secundario no 

teto de casa

s/d s/d s/d

sepultamento 

primário com 

indivíduo agachado

médio

Acre e Peru Matsiguenga Arawak etnografia

mortos colocados no 

rio em canoas, 

enterramento primário 

para mortos de guerra

s/d s/d
às vezes curso de 

água
s/d

diferença de acordo 

com a forma da morte
s/d s/d pouco



Bolívia, Acre, 

Peru e 

Amazonas

Yaminawá Pano etnografia

enterrado (adultos com 

pintura, corte de 

cabelo)

s/d s/d em casa (adultos) com seus pertences s/d sim s/d pouco

Rio Copéa Yamas ?
antes do séc 

XVII
canibalismo não s/d s/d s/d s/d s/d s/d médio

Rio Madeira e 

Amazonas
Mura Mura relatos

enterro com posses e 

víveres
s/d

buracos de poste 

(abrigo sobre cova)

cemitério; local da 

morte; ao pé da 

maloca

pertences e víveres por um 

ano
s/d s/d s/d alto

Rio Marmelo e 

Maci
Mura Pirahã Mura etnografia enterro com pertences s/d s/d s/d com seus pertences s/d s/d s/d pouco

Rio Madeira, 

Ilha 

Tupinambarana

Irurí relatos

enterro de chefe com 

filho e esposa/amante 

em troncos

sim s/d s/d s/d sim sim s/d
pouco a 

médio

Rio Pakaa Nova
Wari (pré-

contato)
Txapakura século XX

endo e exocanibalismo 

(ossos ingeridos); 

parte queimada e 

enterrada

não

possivelmente 

(pertences quebrados e 

enterrados próximo do 

local onde eram 

jogados os restos de 

ossos e cinzas)

embaixo da cama (o 

que sobrou ou fetos)

pertences destruídos e 

jogados junto com restos de 

cinzas/ossos

não

não (em algumas 

aldeias somente 

adultos com status 

eram consumidos até 

os "ossos")

cortado e queimado
médio (3 a 4 

dias)

Serra Pacáas 

Novo

Uru-Eu-Wau-

Wau
Tupi século XX

primário direto dentro 

da residência e por 

vezes ossos recolhidos

s/d
buracos de postes da 

maloca (?)
em casa

todos os pertences mais uma 

coroa de penas de gavião

esse tratamento é 

provavelmente para 

um homem

s/d sentado pouco

Rio Guaporé Moré Txapakura etnografia

canibalismo após 

queima com comida; 

corpos cobertos com 

folhas

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
pouco a 

médio

Rios Juruena, 

Guaporá e 

Madeira

Nambikwara Nambikwara etnografia

secundário em cestas 

(após partes moles 

decompostas em 

enterro prévio e ossos 

lavados); chefe 

queimado sentado (às 

vezes); ossos 

queimados; 

enterramentos 

primários temporários 

para decomposição

s/d s/d

parte abandonada da 

aldeia; na aldeia; 

chefe sobre pedras e 

madeira dentro de 

uma cova

pertences quebrados sim diferença do chefe

chefe sentado (às 

vezes); 

enterramento 

primário agachado

médio a alto

MT e RO Suruí Paiter Tupi etnografia enterramento simples s/d s/d s/d com seus pertences s/d s/d s/d pouco



Baixo Rio 

Negro
Manaós Arawak? etnohistória

urnas, sepultamento 

primário
sim s/d

cemitério de vasos, 

sepulatmento 

primário embrulhado 

em rede dentro da 

casa comunal

sepultamento primário com 

seus pertences
s/d

sim (túmulos de 

crianças com 

fogueira)

s/d médio

Uaupés e 

Colômbia
Tariana Arawak etnografia

canibalismo (após 

enterro de 1 mês e 

queima em 

panela/forno)

s/d s/d XXXXX s/d s/d s/d s/d alto

Uaupés, 

Venezuela e 

Colômbia

Kubeo Tukano etnografia

urnas, hoje em dia 

caixões. 

Exocanibalismo

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d médio?

Uaupés e 

Caquetá
Tukano (tribos) Tukano etnografia enterramento primário s/d s/d

em casa embaixo do 

cão para dança
Pertences colocados juntos s/d s/d

enrolado em rede, 

colocado de costas 

com pernas em 

cima.

pouco

Amazonas, 

Roraima e 

Venezuela

Yanomami Yanomami etnografia

endocanibalismo (após 

decomposição na 

floresta e ossos 

queimados)

s/d s/d
floresta (durante 

decomposição)
s/d s/d s/d s/d médio

Fronteira Brasil 

e Venezuela
Guaharibo Yanomami etnografia

ossos queimados e 

passam por pilão para 

serem guardados numa 

cestaria que viajava 

com família

provavelmente não 

enterrado e sim em 

superfície

s/d acompanha família s/d s/d s/d s/d alto

Entre os rios 

Tapajós e 

Madeira

Sateré-Mawe Tupi séc XX

mumificação; urnas; 

cremação; morte em 

viagem (corpo cortado 

e levado para aldeia); 

enterramento primário 

dentro de casa

s/d s/d

dentro de casa (urnas, 

enterramentos 

primários ou após 

mumificação)

chefe defumado e colocado 

contra pedras e madeira em 

um buraco; enterramento 

primário com pertences

sim (chefes 

mumificados ou 

queimado sentado)

diferença do chefe sentado médio a alto

Rios Madeira e 

Tapajós
Parintintin Tupi História

sepultamento primário. 

Exocanibalismo
s/d s/d s/d

Objetos do morto repartido 

entre os familiares (exceto 

flechas que são quebradas e 

queimadas). Presença de 

urucum e diadema de 

plumas sobre o corpo.

s/d s/d

pernas fletidas com 

as mãos entre as 

pernas dentro de 

uma cova quadrada.

pouco



Rio Tapajós 

(depois rio 

Branco afluente 

do Rio 

Roosevelt)

Tupi-Cawahib Tupi etnografia sepultamento primário s/d s/d
dentro de casa 

embaixo de sua rede
com seus pertences s/d s/d s/d pouco

Calha norte, 

Pará
Zo'é Tupi etnografia sepultamento primário s/d s/d s/d

Pertences, incluindo animais 

de estimação, enterrados 

com os mortos.

s/d s/d

posição fetal com as 

mãos entre as 

pernas e cabeça 

para Oeste

pouco

Baixo Rio 

Tapajós 

(Santarém)

Tapajó
Séculos XVI a 

XVIII

mumificação, consumo 

de ossos moídos
s/d s/d

ancestrais expostos 

em casa especial
s/d s/d

ancestrais expostos 

(mas provavelmente 

não de todos)

s/d médio a alto

Rio Tapajós Mundurucu Tupi
história e 

etnografia

urnas; cabeça ou parte 

de corpos (de inimigos 

e parentes) mumificada 

e depois enterrada; 

enterramento primário 

em rede, enterramento 

de cinzas em urnas, 

mortos em batalha só 

cabeça voltava

s/d
cova cilíndrica para 

receber a rede

Dentro de casa para a 

maior parte das 

pessoas. Área regada 

até ficar dura. Partes 

do corpo com 

parentes dentro de 

casa.

sim para primário pelo 

menos

Enterramento 

secundário das cinzas 

em urnas dos homens 

de alta posição, depois 

de esqueleto 

desenterrado e exibido

s/d

O corpo era 

embrulhado numa 

rede e colocado em 

posição vertical 

com joelhos 

flexionados

pouco a alto

Rio Tapajós Arapium (?) história

Corpos cremados 

numa casa especial, 

ossos esmagados e 

colocados numa 

bebida/ 

endocanibalismo

não s/d s/d s/d s/d s/d s/d alto

Interflúvio dos 

rios Tapajós e 

Xingu

Xipaya Tupi
história e 

etnografia

Sepultamento primário 

ou urnas pequenas
s/d s/d em casa s/d s/d s/d s/d

pouco a 

médio

Interflúvio dos 

rios Teles Pires, 

Sangue, 

Vermelho e 

Juruena

Rikbaktsa Jê etnografia enterramento primário s/d s/d

na própria maloca que 

depois era 

abandonada

pertences destruídos. s/d s/d s/d pouco



Interflúvio dos 

Rios Teles Pires 

e Juruena

Apiaká Tupi etnografia

sepultamento primário 

enterrado em rede e 

depois secundário. 

Exocanibalismo.

s/d
reuso de covas deve 

deixar marcas próximas

corpo colocado numa 

rede e depois numa 

cova dentro de casa. 

Secundário após um 

ano (após exposição 

eram reenterrados na 

mesma cova)

s/d s/d s/d

agachado no 

enterramento 

primário

alto

Médio rio Xingu Araweté/ Bide Tupi etnografia

Enterrados enrolados 

numa rede, primário 

(depois remexido)

s/d s/d próximo a caminhos

Objetos de 

acompanhamento: facão, 

roupas, pentes (o resto é 

distribuido entre 

parentes/amigos). Fogueira 

sobre a cova.

s/d

Crianças pequenas 

enterradas em casa, 

crianças maiores na 

capoeira, adultos a 

pelo menos 500m da 

aldeia. Pais de 

crianças somente um 

jiraú

cadáver é colocado 

dentro de uma rede 

e deitado de lado 

com pernas fletidas, 

com um braço sob a 

cabeça e outro 

sobre o peito. Rosto 

para o poente.

pouco

Médio e Baixo 

rio Xingu
Asurini Xingú Tupi etnografia enterramento primário s/d s/d dentro de casa s/d s/d s/d s/d pouco

Interflúvio rios 

Pacajá e 

Tocantins

Parakanã Tupi etnografia enterramento primário s/d s/d

Enterramento dentro 

de casa (Parakanã 

orientais), enquanto 

que os ocidentais 

deixavam sepultura 

para trás

s/d s/d s/d s/d pouco

Rio Xingu Kaiabi Tupi etnografia

Dessecamento a seco. 

Pessoas assassinadas: 

retiram as partes 

moles, crânio 

preparado com cera e 

conchas nos olhos. 

s/d s/d

antigamento dentro 

de casa, agora casa 

específica

s/d s/d s/d s/d médio

Alto rio Xingu Kamaiurá Tupi etnografia

enterramentos 

primários. Mortos de 

destaque em redes 

suspensas dentro das 

covas. 

s/d
talvez cerca ao redor da 

cova

crianças em casa e 

adultos no pátio das 

aldeias (não sei se 

mulheres também)

Pertences quebrados ou 

enterrados

Mortos de "status" 

eram enterrados em 

redes suspensas nas 

covas.

enterramento no pátio 

das aldeias, mas 

crianças enterradas 

em casa. 

s/d pouco

rio Xingu Mehinaku Arawak etnografia
Sepultamento simples 

em rede
possivelmente na praça s/d

Sepultamento coberto 

por pedras, feito no 

praça (para os chefes)

s/d
chefes enterrados na 

praça (kwarup)
s/d numa rede pouco a alto



rio Xingu Yawalapiti Arawak etnografia
sepultamento simples 

em rede
possivelmente na praça

talvez cerca ao redor da 

cova

mulheres e homens 

enterrados na praça
s/d

chefes normalmente 

têm um kwarup
s/d

numa rede, 

provavelmente
pouco a alto

Alto rio Xingu Trumai Trumai etnografia enterramento primário s/d s/d
enterro na praça da 

aldeia
Pertences colocados juntos s/d s/d corpo estendido com cabeça para lestepouco

rio Xingu Juruna/Yudjá Tupi etnografia

sepultamento 

secundário (após ossos 

envelhecidos e limpos 

sobre jiraú). 

Exocanibalismo

s/d s/d
envelhecimento dos 

ossos sobre um jirau
s/d s/d s/d s/d médio

Rio Xingu Juruna/ Shipaya Tupi etnografia Exocanibalismo s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d médio?

Rio Araguaia 

(GO, PA, MT e 

TO)

Karajá Jê etnografia

sepultamento 

secundário em urnas e 

primário sobre esteira. 

sim
há menção de postes de 

madeira por perto

cemitério, há relatos 

de cemitérios para 1a. 

e 2a. Exéquia

sim para primário pelo 

menos (postes pintados e 

cestarias?)

s/d s/d

corpos envolvidos 

em esteiras/ cestaria 

nos sepultamentos 

primários

pouco a 

médio

Rio Araguaia  Tapirapé Tupi etnografia

sepultamento primário 

em redes sustentadas 

por postes ou 

plataformas

s/d
buracos de postes que 

sustentam a rede

dentro de casa, 

embaixo da rede onde 

dormia

redes e todos os pertences 

(exceto penas, arcos e 

flechas que eram 

queimados)

somente relato para 

homens mais 

importantes

s/d s/d pouco

Rio Araguaia  Javaé Jê etnografia

sepultamento 

secundário (após 

enterramento para 

decomposição)

s/d s/d

podem ser 

reenterrados ou ir 

para dentro de casa

s/d

tratamento 

provavelmente só para 

homens

s/d s/d médio

Interflúvio dos 

rios Araguaia e 

Tocantins

Apinayé 

(Timbira)
Jê etnografia

sepultamento 

secundário (após 

enterramento para 

decomposição) ossos 

pintados e colocados 

dentro de uma cestaria

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d médio

Rio Tocantins

Parkatejê/ 

Gavião do Pará 

(Timbira)

Jê etnografia

sepultamento 

secundário após 3/5 

anos do primeiro 

enterramento

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d médio

Rio Tocantins
Suruí do 

Tocantins
Tupi etnografia

enterramento primário 

direto na terra
s/d s/d dentro de casa s/d s/d s/d s/d pouco

Rio Tocantins Asurini do TO Tupi etnografia
Colocado dentro de 

casa
s/d s/d dentro de casa s/d s/d s/d s/d s/d



Interflúvio rios 

Tocantins-Xingu 

MT e PA

Kayapó (geral) Jê etnografia sem especificações s/d s/d s/d
todos os pertences 

destruídos
s/d s/d s/d s/d

Interflúvio dos 

rios Tocantins e 

Xingu

Kayapó Xikrin Jê etnografia

sepultamentos 

primário ou secundário 

múltiplos (às vezes, 

ossos pintados e 

lavados nesse caso)

ossos de vários 

indivíduos de uma 

mesma família podem 

ser reunidos.

s/d s/d s/d s/d s/d s/d
pouco a 

médio

Interflúvio dos 

rios Tocantins e 

Xingu (MT e 

PA)

Kayapó Gorotire Jê etnografia
sepultamentos 

primário e secundário
s/d s/d

fora do círculo da 

aldeia; no telhado
pertences enterrados juntos

homens de status 

enterrados com seus 

pertences.

crianças pequenas 

tinham ossos retirados 

da terra para serem 

embrulhados numa 

esteira e guardados no 

telhado

rosto colocado para 

leste dentro de uma 

cova circular

pouco a 

médio

Afluente do rio 

Xingu

Kayapó Kararaô 

(parte do grupo 

Gorotire)

Jê etnografia sem especificações s/d s/d
enterramento ao lado 

da casa
s/d s/d s/d s/d s/d

Rio Tocantins 

(TO)
Xerente Jê etnografia

sepultamento 

secundário
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d médio

Maranhão 

(originários do 

Interflúvio dos 

rios Tocantins e 

Xingu)

Urubu-kaapor Tupi
história e 

etnografia

enterramento primário 

em rede e coberto por 

folhas

s/d
dois troncos para atar a 

rede
s/d s/d s/d s/d s/d pouco

Maranhão  Guajá Tupi etnografia

enterramento primário 

direto com tapiri sobre 

o falecido

s/d s/d
dentro de casa 

(depois abandonada)
s/d s/d s/d s/d pouco

Maranhão Tembé Tupi etnografia
enterramento primário 

direto  
s/d s/d

dentro de casa 

(depois abandonada)
s/d s/d s/d s/d pouco

Maranhão Krikati Jê etnografia
sepultamento 

secundário
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d médio

Maranhão
Gavião do 

Maranhão
Jê etnografia

sepultamento 

secundário
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d médio

Maranhão
Guajajara/Tenete

hara
Tupi

etnografia 

começo do 

século XX

enterramento primário 

direto

provavelmente pois 

enterro em cemitério
s/d

cemitério a 150/200m 

da ldeia
s/d s/d

crianças mortas no 

parto eram enterradas 

em casa, mães 

colocadas no 

cemitério

s/d pouco



Maranhão 

(atualmente 

Tocantins)

Krahô (Timbira) Jê

etnografia 

começo do 

século XX

sepultamento primário 

e secundário. 

Enterrados sobre 

esteira.

provavelmente pois 

alguns enterros em 

cemitério

s/d
cemitérios, em casa 

ou no pátio
s/d

chefes enterrados no 

pátio. Mulheres às 

vezes só 1a exéquia

cemitério específico 

para crianças e só 1a 

exéquia

cabeça para leste
pouco a 

médio

Maranhão (entre 

os rios Corda e 

Itapecurú)

Canela (Timbira) Jê etnografia
sepultamento primário 

e secundário. 
s/d s/d

atrás da casa da mãe 

(se 2a exéquias); 

numa caixa em casa

s/d s/d s/d

cabeça para leste 

dentro de uma cova 

que poderia ser rasa 

ou profunda, 

redonda.

pouco a 

médio

Guianas Wayana Karib
etnohistória e 

etnografia

sepultamento primário, 

secundário, 

endocanibalismo e 

cremação. 

s/d
buraco de postes para 

redes

dentro de casa após 

cremação, na floresta 

(para loucos e 

xamãs). Quando fora 

de casa, pequena 

estrutura para cobrir

bens jogados ao rio ou 

queimados com a pessoa

xamã tem desejos 

seguidos/enterramento 

direto e cercado por 

bastões e madeira e 

depois colocado terra.

mão com filho (se 

ninguém para tomar 

conta)

não chefes sentados 

enterrados ou 

diagonalmente

pouco a 

médio

Amapá Maye (Vardon) etnohistória  cremação s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d médio

Venezuela, 

Suriname, 

Amapá e Guiana 

Francesa

Galibi Karib etnografia

sepultamento primário 

(após deixado em rede 

por um tempo). 

Líquidos de putrefação 

ingeridos

s/d s/d
exposição dentro de 

casa

todos os seus pertences, 

além de comidas e bebidas
s/d s/d

colocado num 

assento e enterrado

pouco a 

médio

Guianas Kali'na (Galibi) Karib
etnografia e 

etnohistória

cremação para aqueles 

mortos por espíritos; 

corpo suspendido na 

floresta ou 

enterramento para 

mortes naturais. Casos 

de endocanibalismo.

s/d s/d

dentro ou próximo de 

casa, ou floresta. 

Fogueira mantida de 

15 a 20 dias

todos os seus objetos, se 

valiosos podem ser vendidos

homens vão com seus 

instrumentos e armas e 

mulheres com as suas 

cerâmicas e 

instrumentos 

domésticos

s/d

em caso de 

primário: corpo 

colocado agachado 

envovido em um 

rede

médio a alto

Amazonas, 

Roraima, Pará, 

Venezuela e 

Suriname

Waiwai (macro 

grupo)
Karib etnografia

cremação e 

enterramento primário

no caso de mãe e filho 

morrerem na hora do 

parto

s/d s/d pertences destruídos s/d

criança pode ser 

enterrada com a mãe. 

Restos queimados de 

crianças colocados 

embaixo de um vaso 

invertido

s/d médio

Suriname Akuliyo Akurio etnohistória

mortos e velhos 

abandonados na 

floresta

s/d s/d floresta s/d s/d s/d s/d pouco



Rio Oiapoque Wayapi/Oiampi Tupi
história e 

etnografia

Sepultamentos 

primários, secundários 

em urnas ou suspensos 

na floresta. 

Exocanibalismo

s/d s/d às vezes floresta

ossos colocados dentro de 

urna; pote sobre cabeça dos 

mortos perigosos

s/d s/d

enterramentos 

primários diretos: 

corpos colocados 

sentados com 

pernas fletidas na 

frente

pouco a 

médio

Rio Oiapoque Palikur Arawak
história e 

etnografia

cozimento, cremação, 

defumagem ou 

consumo. 

Sepultamento 

secundário em urnas.

s/d s/d

urna com a família ou 

em cemitérios 

separados por clã

queimado com todos os 

pertences
s/d s/d s/d

pouco a 

médio

No litoral 

brasileiro e 

Amazônia

Tupinambá Tupi história

antropofagia para 

inimigos, 

enterramentos 

primários diretos, ou 

em rede, ou em urnas

s/d
buracos de postes de 

sustentação da civa

dentro de casa ou 

atrás/fora de casa. 

Nas plantações.

pertences mais alimentos

homens de status 

elevados enterrados 

em casa envoltos em 

sua rede

crianças enterradas 

fora/atrás de casa

posição fetal dentro 

da rede e depois 

amarrado

pouco a alto 

(anos para 

exocani-

balismo)

Rio Orinoco Piaroa Saliban/ Piaroa
história e 

etnografia

sepultamento primário, 

secundário ou 

mumificação

sim s/d
cavernas ou abrigos 

rochosos
com alguns pertences s/d s/d s/d

pouco a 

médio

Venezuela e 

Colômbia

piapoco (mesmo 

que Achagua?)
Arawak? etnografia

destruição dos ossos 

após desenterrar
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d médio

Venezuela, 

Guiana e 

Suriname

Waraú 

(Karajá???? 

Warao?)

Warao
história e 

etnografia

sepultamento primário 

ou secundário; 

exposição

s/d s/d

suspendido ou no rio 

até osso limpar. 

Cestaria suspendida 

dentro de casa ou 

enterrado perto de 

casa ou no local da 

morte

pertences colocados juntos 

ou queimados

crânio de chefe 

decorado com plumas
s/d s/d médio

Obs.: apesar de não estar explícito na maior parte das etnorafias e relatos, as descrições provavelmente se referem aos tipos de sepultamentos mais "exóticos", ou seja, que chamaram atenção do observador. Isso implica que essas descrições são possivelmente de 

Obs. 2: Quando mencionado " etnografia" significa que a descrição foi feita a partir do século XX e provavelmente por um antropólogo

Obs.3: Exemplos de estimativa de tempo gasto com os sepultamentos: 1. pouco: enterramento logo após a morte; 2. médio: sepultamento secundário individual, cremação osso fresco, desmebramento ou canibalismo; 3. alto: sepultamento secundário múltiplo ou 



Sítio Sepultamento Região Fase Tradição Datas
Tipo de 

sepultamento

Proximidade de 

outros sepultamentos

Proximidade de 

feições (menos de 

1m)

NMI
Local do 

sepultamento

Presença de 

acompanhamento
Sexo estimado

Idade 

estimada

Posição do 

corpo

Tempo mínimo 

gasto com 

sepultamento

1

Bom Jesus 

do Baré
PN 516

Lago 

Amanã
Caiambé Borda Incisa

V a.C a 

VIII d.C.

urna, possível 

elementos em 

articulação

sim não identificada 1 cemitério sim
feminino 

possível

Adulto 

provável
indetermin-ada médio

2

Bom Jesus 

do Baré PN 517

Lago 

Amanã Caiambé Borda Incisa

V a.C a 

VIII d.C.
urna sim não identificada n/d cemitério sim n/d n/d n/d n/d

3

Bom Jesus 

do Baré PN 518

Lago 

Amanã Caiambé Borda Incisa

V a.C a 

VIII d.C.
urna sim não identificada n/d cemitério sim n/d n/d n/d n/d

4

Bom Jesus 

do Baré PN 520

Lago 

Amanã Caiambé Borda Incisa

V a.C a 

VIII d.C.
urna sim não identificada n/d cemitério n/d n/d n/d n/d n/d

5

São Miguel 

do Cacau PN 572

Lago 

Amanã Caiambé Borda Incisa

V a.C a 

VIII d.C.

urna sim sim 1 cemitério/ habitação? sim n/d

infantil 

provável indetermi-nada n/d

6

São Miguel 

do Cacau PN 573

Lago 

Amanã Caiambé Borda Incisa

V a.C a 

VIII d.C.

sim sim sim 1 cemitério/ habitação? sim n/d

adulto jovem 

ou sud-adulto 

provável n/d n/d

7

Conjunto 

Vila Sepultamento I Lago Tefé n/d n/d

depois de 

980 d.C.

Individual primário 

direto não sim 1 n/d n/d n/d adulto pernas fletidas pouco

8 Grêmio F8

Manaca-

puru Manacapuru Borda Incisa

600 d.C. - 

1000 d.C.

Individual secundário 

direto n/d

sim, feição logo 

acima com uma 

estatueta 1 n/d

(há material próximo logo 

acima) n/d

Adulto 

provável

ossos longos 

formando um 

triângulo com 

crânio no 

centro médio

9 Hatahara I Iranduba Manacapuru Borda Incisa

485 d.C.- 

640 d.C.

Múltiplo secundário 

em urna sim sim 4 cemitério/ habitação?

urna, ossos de animais 

encontrados misturados em 

laboratório n/d

2 adultos, 1 

sub-adulto e 1 

infantil

ossos longos 

paralelos e 

concentrados 

ao norte e sul 

da urna. 

Crânio no 

fundo alto

Anexo 03: Critérios analisados para os sepultamentos arqueológicos encontrados 



10 Hatahara II Iranduba Paredão Borda Incisa 935 d.C. Múltiplo secundário  sim

cerâmicas sobre o 

sep lembram outras 

feições do sítio. 

Presença de argila 

queimada, fauna e 

laterita perto. 5 cemitério/ habitação?

muita cerâmica sobre o 

sepultamento. Menos de 

10cm acima havia uma 

cabecinha paredão n/d

2 adultos, 1 

sub-adulto e 2 

infantis

ossos longos 

paralelos alto

11 Hatahara III Iranduba Paredão Borda Incisa 980 d.C.

Individual primário ou 

secundário 

provavelmente 

indireto sim sim 1 cemitério/ habitação? argila amarela misturada feminino  adulto jovem

costelas 

abertas e ossos 

muito 

espaçados pouco

12 Hatahara IV Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C.

Individual primário 

direto sim

manchas amarelas 

próximas 1 cemitério/ habitação? não n/d adulto

decúbito 

lateral, com 

pernas fletidas pouco

13 Hatahara V Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. Múltiplo secundário sim sim 2 cemitério/ habitação? não n/d

1 sub-adulto e 

1 infantil

crânios 

isolados n/d

14 Hatahara VI Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. Individual secundário  sim sim 1 cemitério/ habitação? não n/d infantil n/d n/d

15 Hatahara VII Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. Individual primário sim não identificada 1 cemitério/ habitação?

sobre camada de cerâmica 

(camada de construção ou 

intencional?) n/d infantil n/d n/d

16 Hatahara VIII Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C.

Individual primário 

indireto sim não identificada 1 cemitério/ habitação? aplique "cabecinha paredão" feminino adulto

decúbito 

dorsal com 

pelo menos a 

perna esquerda 

fletida pouco

17 Hatahara IX/XII Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C.

Individual primário 

indireto sim não identificada 1 cemitério/ habitação?

preseça de blocos de argila 

amarela n/d adulto n/d pouco

18 Hatahara X Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. Múltiplo secundário sim 2 cemitério/ habitação? não n/d

1 adulto e 1 

infantil n/d n/d

19 Hatahara XI Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. depósito sim 1 cemitério/ habitação? não n/d adulto n/d n/d

20 Hatahara XIII Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C.

Individual primário 

indireto sim

ossos queimados 

sob laterita. Feição 

embaixo de uma 

fogueira ao sul, mas 

mais profunda que o 

sep. 1 cemitério/ habitação? não n/d adulto perna fletida n/d



21 Hatahara XIV Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C.

Múltiplo secundário 

direto sim sim 3 cemitério/ habitação?

grandes fragmentos de 

cerâmica por cima talvez 

associados n/d

2 adultos e 1 

infantil

ossos longos 

em feixe, com 

separacão do 

indivíduo 

infantil alto

22 Hatahara XV Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. depósito sim sim 2 cemitério/ habitação?

mistura de ossos humanos, 

fauna, cerâmicas e bolotas 

de argila amarela n/d

pelo menos 2 

indivíduos 

(adulto e 

infantil) n/d n/d

23 Hatahara XVI Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. Individual secundário sim fogueira a 40cm 1 cemitério/ habitação? não n/d infantil

crânio sobre 

ossos longos médio

24 Hatahara XVII Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. Individual secundário sim sim 1 cemitério/ habitação?

cascos de tartaruga e lateria 

misturados n/d adulto n/d médio

25 Hatahara XVIII Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. depósito sim

abaixo de um piso 

de cerâmica e argila 

queimada 1 cemitério/ habitação? não n/d adulto? n/d n/d

26 Hatahara XIX Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C.

Individual primário 

direto sim

sim, ao lado de uma 

feição (16) e 

embaixo de uma 

mancha amarela 1 cemitério/ habitação? não

feminino 

provável adulto

decúbito dorso-

lateral com 

pernas fletidas pouco

27 Hatahara XX Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. Individual primário sim

logo acima uma 

feição grande 1 cemitério/ habitação? não n/d

Adulto 

provável

mão esquerda 

em supina pouco

28 Hatahara XXI Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. Individual primário sim sim 1 cemitério/ habitação? não n/d

Adulto 

provável

parte de mão 

encontrada 

embaixo de 

fíbula pouco

29 Hatahara XXII Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. depósito sim sim cemitério/ habitação? não n/d n/d n/d n/d

30 Hatahara XXIII Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. Individual secundário sim

feição logo acima 

com muita cerâmica 

e fauna 1 cemitério/ habitação?

misturado com ossos de 

fauna, cerâmicas n/d adulto jovem n/d alto

31 Hatahara XXIV Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C.

Individual primário 

direto sim

ao lado de uma 

feição com cerâmica 

e fauna 1 cemitério/ habitação?

grande fragmento de 

cerâmica sobre crânio e 

alguns dentro do 

sepultamento. Associação? 

Manchas de argila amarela. n/d adulto

corpo na 

diagonal e 

pernas fletidas pouco



32 Hatahara XXV Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C.

Individual primário 

indireto sim

ao lado e um pouco 

mais acima de uma 

feição com cerâmica 

e fauna 1 cemitério/ habitação? não n/d adulto

decúbito 

dorsal com 

pernas fletidas 

sobre o corpo pouco

33 Hatahara XXVI Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C.

Individual primário 

direto sim sim 1 cemitério/ habitação? não n/d adulto

decúbito 

lateral, com 

pernas fletidas pouco

34 Hatahara XXVII Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. Individual secundário não identificado

abaixo de uma 

concentração de 

cerâmica que forma 

o montículo 1 cemitério/ habitação? não n/d infantil sobre o crânio n/d

35 Hatahara XXVIII Iranduba Paredão Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. Individual secundáirio não identificado

associado a uma 

feição com muita 

cerâmica ? cemitério/ habitação? não n/d n/d n/d n/d

36 Hatahara urna 1 Iranduba Manacapuru Borda Incisa

600 d.C. - 

1000 d.C. n/d sim sim n/d cemitério não n/d n/d n/d médio

37 Hatahara urna 9 Iranduba Manacapuru Borda Incisa

600 d.C. - 

1000 d.C. n/d sim sim n/d cemitério não n/d n/d n/d médio

38

Lago do 

Limão urna

Lago do 

Limão Guarita Borda Incisa

VIII d.C. 

a XVI 

d.C. Cremação não não 1

próximo à área 

residencial não n/d

adulto 

provável

fragmen-tos 

acumula-dos médio

39 Vila Gomes urna 1 Borba Axinim Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. secundário sim sim n/d não n/d n/d n/d n/d

40 Vila Gomes urna 2 Borba Axinim Borda Incisa

VII d.C. a 

XIII d.C. secundário sim sim 1 não n/d adulto  n/d n/d

41 Borba parte de urna Borba Borba Guarita Polícroma

VIII d.C. 

a XVI 

d.C. n/d sim n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

42 Borba urna Borba** Borba Guarita Polícroma

aprox. 

1290 d.C.

cremação parcial de 

diversos animais 

associada a urnas 

antropomorfas sim n/d vários n/d não n/d n/d n/d médio

43

Nossa 

Senhora do 

Perpétuo 

Socorro Urna 1 Itaituba n/d

Inciso 

ponteada

X d.C. a 

XVII d.C. secundário provável sim não 1 cemitério escavação em andamento n/d

adulto jovem 

ou sub-adulto 

provável

ossos longos 

paralelos com 

ossos menores 

no meio médio



44

Nossa 

Senhora do 

Perpétuo 

Socorro Urna 3 Itaituba n/d

Inciso 

ponteada

X d.C. a 

XVII d.C. n/d sim não n/d cemitério não n/d n/d n/d n/d

45

Nossa 

Senhora do 

Perpétuo 

Socorro Urna 4 Itaituba n/d

Inciso 

ponteada

X d.C. a 

XVII d.C.

primário ou 

secundário sim não 1 cemitério

sim (2 tampas, uma concha 

e uma vasilha perto) n/d n/d

alguns ossos 

longos 

paralelos, 

concentra-ção 

de dentes n/d

46

Nossa 

Senhora do 

Perpétuo 

Socorro Urna 7 Itaituba n/d

Inciso 

ponteada

X d.C. a 

XVII d.C. n/d sim não n/d cemitério não n/d n/d n/d n/d

47

Nossa 

Senhora do 

Perpétuo 

Socorro Urna 8 Itaituba n/d

Inciso 

ponteada

X d.C. a 

XVII d.C. n/d sim não n/d cemitério não n/d n/d n/d n/d

48

Nossa 

Senhora do 

Perpétuo 

Socorro Urna 11 Itaituba n/d

Inciso 

ponteada

X d.C. a 

XVII d.C. n/d Mais ou menos não n/d

próximo ao cemitério/ 

cemitério não n/d n/d n/d n/d

49

Nossa 

Senhora do 

Perpétuo 

Socorro Urna 12 Itaituba n/d

Inciso 

ponteada

X d.C. a 

XVII d.C. secundário provável Mais ou menos não 1

próximo ao cemitério/ 

cemitério sim  n/d

adulto jovem 

ou sub-adulto 

provável

concentra-ção 

dos ossos num 

quadrante da 

urna médio

50 Alto Bonito vasilha/urna 3

Novo 

Reparti-

mento n/d n/d n/d Secundário individual

9 vasos estavam 

próximos, mas somente 

este era claramente uma 

urna (presença de 

material ósseo) n/d 1

área de concentração 

de vasos não n/d

adulto 

provável

Crânio sobre 

ossos longos, 

e alguns ossos 

colocados 

vertical-mente 

ao lado médio

51 AP-CA-02 Caixa 1 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C. cremação em urna sim n/d 1 poço funerário n/d n/d

Adulto 

provável n/d

médio (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

52 AP-CA-18 urna 37 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C. secundário múltiplo sim n/d 3 (2) poço funerário n/d n/d

adultos 

prováveis

a maior parte 

dos ossos em 

feixe próximo 

ao fundo

médio (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)



53 AP-CA-18 vasilha 579 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C.

talvez cremação em 

urna sim n/d 1 poço funerário n/d n/d n/d n/d

médio (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

54 AP-CA-18 vsilha 588 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C. n/d sim n/d n/d poço funerário n/d n/d n/d n/d

n/d (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

55 AP-CA-18 osso 449* Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C. talvez cremação sim n/d n/d poço funerário n/d n/d n/d n/d

n/d (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

56 AP-CA-18 vasilha 20 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C. n/d sim n/d n/d poço funerário n/d n/d n/d n/d

n/d (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

57 AP-CA-18 vasilha 16 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C.

Secundário individual 

em urna sim n/d 1 poço funerário n/d n/d adulto n/d

médio (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

58 AP-CA-18 urna 17 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C. n/d sim n/d n/d poço funerário n/d n/d n/d n/d

n/d (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

59 AP-CA-18 vasilha 19 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C.

secundário múltiplo 

(?) em urna sim n/d 2 (?) poço funerário n/d n/d

talvez uma 

criança e um 

adulto n/d

médio (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

60 AP-CA-18 estrutura 45 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C.

secundário múltiplo 

em urna sim n/d 2 poço funerário n/d n/d

uma criança e 

um adulto n/d

médio (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

61 AP-CA-18 urna 31 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C.

Secundário individual 

em urna sim n/d 1 poço funerário n/d n/d adulto n/d

médio (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

62 AP-CA-18 vaso 206 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C. n/d não

ele mesmo era uma 

feição próximo ao 

poço 1 n/d próximo ao poço não dentro do vaso n/d n/d n/d

n/d (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

63 AP-CA-38

sep. fora de urna poço 

1 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C.

secundário (?) 

individual (?) direto sim n/d 1

dentro de um câmara 

de poço funerário n/d n/d adulto

ossos 

dispostos ao 

redor de dalas 

de pedra

n/d (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

64 AP-CA-38 urna 5 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C. n/d sim n/d 1 poço funerário n/d n/d n/d n/d

médio (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

65 AP-CA-38 abaixo da urna 5* Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C. n/d sim n/d n/d poço funerário n/d n/d n/d n/d

n/d (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)



66 AP-CA-38 urna 3 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C. n/d sim n/d n/d poço funerário n/d n/d n/d n/d

n/d (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

67 AP-CA-38

sep. fora de urna poço 

2 Calçoe-ne Aristé Borda Incisa

IV d.C. a 

XVI d.C.

secundário (?) 

individual (?) direto não n/d 1 poço funerário sim (lâmina de machado) n/d adulto (?)

ossos 

paralelos.

n/d (alto para a 

estrutura funerária 

eaborada)

68

Laranjal do 

Jari 2 estrutura 105**

Laranjal do 

Jari Koriabo Polícroma

VIII d.C. 

a XVI 

d.C. n/d n/d sim n/d próximo a uma feição n/d n/d n/d n/d n/d

69

Laranjal do 

Jari 2 estrutura 67

Laranjal do 

Jari Koriabo Polícroma

VIII d.C. 

a XVI 

d.C. n/d não não 1 isolado ocre sobre o crânio n/d adulto? n/d n/d

70

Laranjal do 

Jari 2 estrutura 83

Laranjal do 

Jari Koriabo Polícroma

VIII d.C. 

a XVI 

d.C. n/d talvez não n/d próximo a outro vaso n/d n/d n/d n/d n/d

71

Laranjal do 

Jari 2 estrutura 103

Laranjal do 

Jari Koriabo Polícroma

VIII d.C. 

a XVI 

d.C. n/d não não 1 outro vaso a uns 5 m n/d n/d adulto (?) n/d n/d

* provavelmente não é um sepultamento e sim um depósito

** possível sepultamento de animal não humano

n/d = não possuímos dados

Obs.: Exemplos de estimativa de tempo gasto com os sepultamentos: 1. pouco: enterramento logo após a morte; 2. médio: sepultamento secundário individual, 

cremação osso fresco, desmebramento ou canibalismo; 3. alto: sepultamento secundário múltiplo ou construção de local para enterramento.



Anexo 04: Protocolos de campo e laboratório. 

 

Protocolo de escavação e análise de sepultamentos 
Adaptado de Rapp Py-Daniel (2009), definido a partir de Buikstra e Ubelaker (1994) Duday (2005), 

Dupras et al. (2006), Haglund (2002), Rocksandic (2002), Sorg e Haglund (2002), Ubelaker (1999) 

 

1. Delimitação aproximada da cova: 

a. Sepultamentos trabalhados como entidades inteiras 

2. Expor o máximo de osso e articulações possíveis  

3. Registro fotográfico e desenho 

a. Do sepultamento  

b. Dos detalhes das articulações e/ou associações de ossos 

c. Das estruturas diagnósticas (do esqueleto e contexto) 

d. Fotos amplas para contextualização 

e. Desenho geral mostrando todos os elementos ósseos visíveis 

4. Descrever a posição de todos os elementos ósseos e suas relações 

a. Descrição da relação anatômica geral e detalhada 

i. Identificação dos elementos ósseos 

ii. Descrição das articulações: estritas, quase-estritas, soltas, sem 

articulação 

iii. Descrever relação entre ossos que não se articulam (ex. costelas) 

b. Estimar o número mínimo de indivíduos 

c. Estimar sexo e idade, se a preservação permitir 

d. Identificar face de aparição dos ossos 

5. Medir todos os ossos in situ 

6. Interpretação da posição original de deposição do corpo ou ossos 

a. Identificar processos de decomposição e instabilidades criadas 
b. Identificar efeitos de delimitação (efeito de parede) 

c. Identificar tipo de preenchimento da cova (rápido, lento, progressivo, 

diferenciado): 

7. Identificação dos processos tafonômicos 

a. Fatores tafonômicos internos 

b. Fatores tafonômicos externos 

c. Ação humana 

8. Descrição do material associado 

9. Desmontagem do sepultamento elemento ósseo por elemento ósseo 

a. Atribuição de número individual por elemento 

b. Medir a profundidade da base do osso 

10. Acondicionamento 

11. No caso de sepultamentos secundários ou primários restritos, onde frequentemente 

há uma grande sobreposição dos elementos ósseos, todas as etapas de 2 a 10 devem 

ser repetidas. 

 

 

 

 

 



Protocolo de laboratório 
Retirado de Rapp Py-Daniel (2009), definido a partir de Buikstra e Ubelaker (1994), Hillson (2002) e 

 White e Folkens (2000) 

 

1. Limpeza a seco 
a. No caso de dentes, e alguns elementos onde a terra atrapalha demasiadamente a 

leitura, a limpeza pode ser realizada com água e algodão – deixando uma 

amostra sem lavar no caso dos dentes, principalmente se houverem cálculos; 

2. Confirmação das análises preliminares feitas em campo: 

a. Identificação dos elementos esqueletais presentes; 

b. Análise detalhada de elementos patogênicos, presença de corpos estranhos, 

formação de caries e cálculos, calos ósseos, deformações, etc.; 

c. Identificar evidências de intervenções humanas (ex. marcas de corte); 

3. Estimativa de sexo e idade (Bruzek, 1991; Buikstra e Ubelaker, 1994); 

4. Medidas dos ossos: 

a. Três medidas para determinar o tamanho do osso; 

5. No caso de sepultamentos múltiplos: 

a. Determinar o número mínimo de indivíduos através da contagem de elementos 

repetidos, da idade óssea, tamanho e morfologia dos ossos; 

b. Pariar: Associar os elementos pertencentes a cada indivíduo, quando possível. 

6. Registro fotográfico de todos os ossos identificáveis e/ou acima de 1cm 

7. Acondicionamento permanente 

a. Separar amostras para análises químicas e físicas; 

b. Utilização de material neutro, se possível; 

c. Manipulação com luvas sem amido ou manipulação direta; 

d. Utilização de máscaras durante a manipulação em laboratório. 

 



Anexo 05: Mapa dos sítios encontrados na região do Lago Amanã. Retirado de Costa et al. (2012).



ÁREA COM TERRA PRETA E MULATA

DISPERSÃO APROXI. DOS VESTÍGIOS DA FASE PAREDÃO

DISPERSÃO APROXI. DOS VESTÍGIOS DAS FASES AÇUTUBA
E MANACAPURU 

DISPERSÃO APROXI. DOS VESTÍGIOS DA FASE GUARITA

Legenda

Mapa do Sítio Hatahara com dispersão de vestígios 
de acordo com as fases arqueológicas

Anexo 06: Mapa elaborado a partir de Nilton de Almeida, com dados do PAC e dos resgates. A área do sítio é mais extensa do que a área das fases, pois nem sempre foi possível determinar qual era a ocupação. Anne Rapp Py-Daniel
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Anexo 07: Mapa do sítio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Realizado por Ivone Bezerra (Acervo D. Schaan). 



Anexo 08: Croquis Digitalizados dos sepultamentos no Sítio AP-CA-38 (Garrafinha) 

Poços 1 e 2. Realizado a partir do Acervo IEPA 
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