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Resumo

A dissertação traz a análise dos contextos tecnológicos das ocupações de grupos

ceramistas na Cidade de Pedra, Rondonópolis, Mato Grosso. A tecnologia cerâmica foi estudada

segundo critérios relacionados às características da pasta e do contorno de potes cerâmicos.

A pesquisa realizada relaciona quatro sítios a céu aberto e quatro sítios em abrigo-sob-

rocha de uma área que se insere em um amplo contexto regional de sítios cerâmicos. O estudo da

cerâmica presente nos sítios busca observar a diversidade das escolhas tecnológicas relacionadas

ao processo produtivo dos potes, a partir de ocupações arqueológicas com cerâmica associada às

tradições Uru e Tupiguarani, além de conjuntos cerâmicos não filiados. A interpretação dos

dados leva em conta aspectos de caráter cultural implicados na contextualização dos sítios.

Palavras-chave: cerâmica arqueológica; tecnologia cerâmica; contexto arqueológico;

cerâmica indígena; escolhas tecnológicas
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Abstract

This dissertation analyzes the technological context of ceramic-making group

occupations on the City of Stone (Cidade de Pedra) area in Rondonópolis, Mato Grosso. The

ceramic technology was studied according to criteria related to the features present in the paste

and contours of ceramic pottery.

The research correlates four open-sky sites and four sites under rocky shelters from an

area that is inserted within a wide regional context of ceramic sites. The study of the ceramic

pieces found at the sites observes the diversity in technological choices related to pottery

production processes, from archaeological occupations where ceramic is associated to the Uru

and Tupiguarani traditions, in addition to non-affiliated ceramic sets. Data were interpreted

taking into account cultural aspects implied within the context of these sites.

Keywords: archaeological pottery; pottery technology; archaeological context;

indigenous pottery; technological choices
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Tupi or not tupi?

“Morelliana.

 Penso nos gestos esquecidos, nos muitos ademanes e palavras dos avós, pouco a

pouco perdidos, não herdados, caídos um atrás do outro da árvore do tempo. Esta

noite encontrei uma vela sobre a mesa e, para brincar, acendi-a e andei com ela pelo

corredor. O movimento do ar ia apagá-la, e então vi a minha mão esquerda levantar-

se sozinha, abrigando e protegendo a chama como uma cortina viva que afastasse o ar.

Enquanto o fogo se endireitava outra vez alerta, pensei que esse gesto fora o gesto de

todos nós (pensei nós e pensei bem, ou senti bem) durante milhares de anos, durante a

Idade do Fogo, até que a trocaram pela luz elétrica. Imaginei outros gestos, o gesto

das mulheres levantando a ponta da saia, o gesto dos homens procurando o punho da

espada. Como as palavras perdidas da infância, ouvidas pela última vez na boca dos

velhos que iam morrendo. Em minha casa já ninguém diz ‘a cômoda de cânfora’, já

ninguém fala das trempes. Como as músicas do momento, as valsas dos anos 20, as

polcas que enterneciam os nossos avós.

 Penso nesses objetos, nessas caixas, nesses utensílios que aparecem às vezes em

galpões, em cozinhas ou esconderijos, e cujo uso já ninguém é capaz de explicar.

Vaidade de crer que compreendemos as obras do tempo: o tempo enterra seus mortos e

guarda as chaves. Somente nos sonhos, na poesia, no jogo - acender uma vela, andar

com ela pelo corredor -, aproximamo-nos às vezes do que fomos antes de ser isto que

ninguém sabe se somos”.

J. Cortázar – O jogo da amarelinha
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PARTE I. APRESENTAÇÃO

1. Introdução

A presente dissertação consiste na análise de contextos tecnológicos a partir do estudo de

potes cerâmicos deixados pelas populações indígenas de uma área da região sudeste do estado do

Mato Grosso. Os vestígios arqueológicos dos povos que habitaram a área conhecida como

Cidade de Pedra e seu entorno, mostram que o local foi continuamente ocupado desde ao menos

4000 anos atrás, até a época dos índios bororos contemporâneos. No caso do sítio Ferraz Egreja,

os níveis caracterizados pela presença de artefatos cerâmicos recuam a aproximadamente 1700

anos AP. O material cerâmico estudado provém de antigas aldeias ou acampamentos, de um

cemitério, e dos abrigos espalhados entre as escarpas. A Parte I dessa dissertação apresenta a

paisagem local, assim como os objetivos da análise.

Os potes cerâmicos dos sítios a céu aberto apresentam atributos recorrentes aos das

tradições arqueológicas Uru e Tupiguarani, segundo as mesmas características que Wüst (1990)

considerou em seu levantamento realizado em uma extensa região adjacente ao local desta

pesquisa (Figura 1).

 Figura 1 - Área da pesquisa: Rio Vermelho, Rondonópolis, MT

       Cidade de Pedra

Fonte: Wüst e Barreto (1999)
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A tradição Uru, especificamente, ocorre através do Planalto Brasileiro, desde o rio

Tocantins até a fronteira oeste do Mato Grosso, atingindo o norte do estado de São Paulo,

enquanto que a tradição Tupiguarani é recorrente em todo o Brasil, mas é muito mais rara no

Brasil Central. (Schmitz et. Al., 1982; Wüst, 1990; Prous, 1990; Robrahn-Gonzalez, 1996).

Porém, nem todos os conjuntos cerâmicos reconstituídos filiam-se a tradições, como ocorre no

abrigo Ferraz Egreja e no abrigo do Cipó. Por outro lado, a presença de cerâmica das tradições

recorrentes também ocorre nos abrigos, fazendo parte da problemática a respeito de ocupações

concomitantes entre abrigos e aldeias.

Os capítulos da Parte II reúnem um histórico de pesquisas sobre as tradições

arqueológicas do Brasil Central, e discutem as abordagens teórico-metodológicas que permearam

os estudos que foram realizados principalmente desde os anos de 1960.

 Apesar das controvérsias a respeito da classificação normativa dos artefatos em tradições

culturais, a nomenclatura referente às tradições cerâmicas foi mantida para facilitar a

contextualização tecnológica dos sítios unicomponenciais (com atributos formais de uma

tradição) e multicomponenciais (com atributos formais de mais de uma tradição), para a

distinção entre cada conjunto artefatual dos sítios, assim como para comparações com sítios

dessas tradições que ocorrem em outras áreas.

Desse modo, as grandes tradições arqueológicas representam conjuntos artefatuais

formais da cultura material, cujo conteúdo social, prático e simbólico, foi investigado para os

contextos tecnológicos dos sítios do entorno da Cidade de Pedra.

Abordagens metodológicas embasadas nas noções de “tecnologia”, discutidas por Stark

(1998), e apresentadas no capítulo 8, serviram de modelo para este trabalho. Essas abordagens

procuram ver a cultura como processo social e histórico e não como limitante de fronteiras, como

propõem Dietler e Herbich (1998). Desse modo, as tradições cerâmicas foram aqui representadas

inicialmente por conjuntos tecnologicamente homogêneos, mas sem conteúdo cultural a priori.

 Devido à diversidade dos artefatos cerâmicos encontrados na área da pesquisa, foi

considerada a hipótese de que entre as variações tecnológicas possam existir elementos que

indiquem contatos sociais entre produtores de diferentes conjuntos cerâmicos, sem que as

respectivas tradições denotem fronteiras culturais estritas.
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O estudo da diversidade tecnológica da Cidade de Pedra refere-se principalmente ao

modo de fazer a cerâmica, observado a partir das características estruturais do contorno dos

potes cerâmicos, relacionadas à aprendizagem dos gestos (Dietler e Herbich, 1998), e levanta

questões a respeito das características de performance (conforme Schiffer e Skibo, 1992) dos

materiais empregados em sua produção. As relações entre as características estudadas, e os

demais atributos analisados, são discutidos na Parte IV. Para tanto, nos capítulos da Parte III, são

apresentados os dados organizados em gráficos, fotos, escâners, catálogos com a classificação de

potes cerâmicos, e tabelas para conjuntos de potes, que comparam freqüências de atributos

variados desses conjuntos (cf. Chilton, 1998).

Ainda na Parte IV, os contextos dos sítios são interpretados pelas evidências de atividades

inferidas a partir da cerâmica, retomando o histórico das pesquisas. Não só as características

formais como a densidade do material arqueológico, fornecem pistas para a observação de

correlações entre os sítios, tempo de ocupação e relações territoriais, e conduzem ao

levantamento de hipóteses a respeito de seus processos formativos.

2. A Cidade de Pedra

A Cidade de Pedra é uma formação rochosa localizada no baixo curso do Rio Vermelho,

a cerca de 20 quilômetros da cidade de Rondonópolis, entre as coordenadas 16° 29’-33’ de

latitude sul e 54° 48’-55’ de longitude oeste. É caracterizada por afloramentos areníticos

ruiniformes restritos a uma área de aproximadamente 50 km_ circunscritos entre o rio e o

chapadão típico dessa região de cerrado, com uma variação de altitude de 200 a 500 metros

(Figura 2).
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           Figura 2 – Localização da Cidade de Pedra

O espaço ocupado por essa formação geológica, e a planície fluvial em seu entorno,

constituem o recorte natural no qual a pesquisa ocorre, pois se apresenta como um lugar

caracterizado por um contexto material específico, o qual reúne cachoeiras, abrigos-sob-rocha, e

vegetação de cerrado (Figuras 2 e 3).

   Figura 3 –  Cidade de Pedra
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O espaço é entrecortado por nascentes que se desenvolvem em riachos, os quais

funcionam como marcadores de percurso de trilhas com passagens rochosas e água abundante.

Esses córregos deságuam no Rio Vermelho, ocorrendo quatro deles na área do recorte, o qual

abrange aproximadamente 10 km da extensão de sua planície fluvial. A partir do alto do

chapadão, onde está localizada a sede da Fazenda Verde, pode-se observar no horizonte, a oeste,

a planície do Pantanal Matogrossense.

É uma área totalmente encaixada entre a Serra de São Jerônimo, pelo lado leste, desde o

Pantanal, a oeste, ocupando um trecho do vale que inclui as bacias de outros rios menores, como

os rios Jurigue e Tadarimana, que junto com o Vermelho e o Ribeirão Ponte de Pedra, deságuam

no São Lourenço. O São Lourenço por sua vez deságua no Pantanal, quando atinge o rio

Paraguai.

A vegetação ao longo do rio Vermelho, na área da pesquisa, é composta por mata ciliar

onde predominam buritis, e o restante por tipos florestais de cerrado e áreas deflorestadas, que

atualmente são áreas de pasto. Uma descrição detalhada dos solos e da vegetação da área

regional, que faz transição com o Pantanal (Figura 4), pode ser encontrada em Wüst (1990)3.

 Figura 4 – Biomas do Brasil              Pantanal                Cerrado

                                                
3 Uma equipe de botânicos da USP, coordenada por G. Ceccantini e ligada ao Programa de Pesquisas MAE-USP e
MNHN-Paris, trabalha no levantamento de espécies para estudos paleobotânicos, e uma descrição mais detalhada da
geologia local está sendo elaborada por Valéria F. Silva como parte de sua dissertação de mestrado em Arqueologia,
onde analisa a matéria-prima utilizada na confecção dos artefatos líticos e suas fontes de proveniência.
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Entre os riachos e as formações do relevo, distinguem-se territórios específicos de sítios

rupestres (Vialou, 1996, 2000, 2005). Alguns sítios percorridos pelos córregos são abrigados e

foram escavados em diferentes momentos do Programa de Pesquisas “Pré-História e

Paleoambiente em Mato Grosso”, subprojeto Cidade de Pedra, coordenado por Águeda Vilhena

Vialou, Denis Vialou e Levy Figuti. As pesquisas ligadas ao programa já fizeram o levantamento

de mais de 50 sítios com inscrições rupestres nos mais diversos suportes das formações rochosas.

Cinco sítios abrigados estão sendo escavados, os quais apresentam material cerâmico

diversificado, além de vestígios líticos e ossos humanos em contexto funerário4. O abrigo Ferraz

Egreja, sistematicamente escavado desde o início das pesquisas, em 1983, fornece datações que

mostram que as ocupações vão de 4610±60 anos AP (C14) até a época colonial, sendo a datação

mais recente de 205 ± 40 anos AP. Os níveis cerâmicos, de acordo com as sequências

estratigráficas observadas por Vilhena-Vialou (2005) a partir da cerâmica e dos vestígios de

conjuntos e remontagens de lascamentos, atingem os solos de aproximadamente 1900 ± 40 anos

AP, sendo as ocupações anteriores de não-ceramistas.

Os abrigos Ferraz Egreja, Antiqueira, Cipó, Vermelhos e Arqueiros localizam-se em

pontos diferentes da Cidade de Pedra, estando em cada caso implantados a distâncias variadas

dos cursos d’água. Tendo como referência o sentido leste-oeste, que acompanha a descida do rio

principal, encontra-se em primeiro lugar o abrigo Ferraz Egreja, ladeado pelo córrego que recebe

o mesmo nome. Em seguida está a Cidade de Pedra, por onde atravessa um riacho que recebe

também a mesma denominação, e onde se encontra a cachoeira da Turbina em seu trecho final.

Seguindo a oeste da Cidade de Pedra está o abrigo Antiqueira, cuja face abre-se para o sul, e

próximo a este, o córrego Antiqueira, cujas quedas finais constituem a Cachoeira da Sucuri. O

abrigo Cipó, mais a oeste, dista de uns 3 km dessa última fonte de água, tendo sua face voltada

para o norte, em direção ao Rio Vermelho, o qual se destaca pelas descobertas arqueológicas de

atividade funerária. Os outros abrigos, Vermelhos e Arqueiros, estão mais distantes do Rio

Vermelho, mais para dentro da Cidade de Pedra em oposição aos anteriores, e em uma área mais

seca, sem córregos, mas com água somente no verão, havendo “córregos” intermitentes.

       

                                                
4 Abrigo do Cipó. Os restos esqueletais são estudados por Verônica Wesolowski.
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  Figura 5 – Localização dos sítios da Cidade de Pedra (L. Figuti, imagem de satélite e coordenadas, escala aprox. 1/100.000)

Com relação à planície fluvial, desde o ano 2000 foram encontrados quatro sítios

cerâmicos a céu aberto a partir de prospecções sistemáticas, e um sítio lítico5. Três sítios estão

concentrados em uma faixa da planície fluvial, com menos de 3 km de extensão, e um deles

(Baia do 58) se apresenta relativamente isolado, a cerca de 3 km dessa faixa. As datações para

estes sítios giram em torno de 1000 a 200 anos AP, sendo dois deles unicomponenciais com

cerâmica associada à tradição Uru (sítios Baia do 58 e Turbina), e dois deles multicomponenciais

com cerâmica associada às tradições Uru e Tupiguarani (sítios Fazendinha e Jatobá). Além disso,

há duas ocorrências de material cerâmico de sítios não escavados na planície do rio Vermelho,

que por sua importância, foram incluídos na análise, sendo um deles na margem oposta da área

da pesquisa, de modo que foi denominado sítio da Gleba. O sítio que está localizado um pouco

mais acima, na margem esquerda, denomina-se Macaúba.

A área da pesquisa encontra-se bastante preservada, apesar de pertencer ao contexto atual

do sistema de produção agroindustrial de soja e algodão, da Fazenda Verde, sendo uma Reserva

Particular de Proteção Natural. A área produtiva fica sobre o chapadão, acima da área de

ocorrência dos sítios. Já o entorno imediato da Cidade de Pedra, na extensão da planície fluvial

do Rio Vermelho, foi ocupado com atividade agrícola de pequena produção desde a década de

1930, mas somente com uso de arado manual, onde houve plantio de banana, milho, arroz e

                                                
5 Este sítio está localizado no lado norte do sítio cerâmico Turbina a 40 cm de profundidade e não foi escavado



16

feijão, em pelo menos três dos sítios a céu aberto. O uso de arado motorizado foi introduzido

recentemente para o plantio de braquiária para pasto (sítios Jatobá e Fazendinha) e para limpeza

da área de um pomar (sítio Turbina). O sítio Baia do 58 talvez tenha permanecido intacto,

apresentando-se bastante denso quanto à concentração de fragmentos cerâmicos, mas

recentemente o local foi loteado pelo Incra e a área está sendo ocupada.

3. Objetivos da pesquisa

A cerâmica, e os contextos de ocupação dos abrigos e aldeias, são o ponto de partida para

a análise da diversidade tecnológica das ocupações da área da Cidade de Pedra numa escala

temporal de aproximadamente 2000 anos, avançando sobre a época colonial.

A análise procurou verificar as estruturas de manufatura presentes no contorno dos potes,

e as pastas cerâmicas, para a observação de mudanças tecnológicas em potes de um mesmo sítio

ou de sítios distintos. Foi levada em conta a interface entre variabilidade tecnológica e tradição

cultural, em termos de processos relativos de ocupação do Brasil Central, conforme o histórico

dos estudos já realizados.

Cada sítio possui características específicas, de modo que a contextualização espacial e

temporal dos sítios está relacionada a uma ou mais ocupações. A análise contextual privilegiou a

relação formal entre a cerâmica dos sítios, considerando a complexidade das datações obtidas

para os sítios.

Os objetivos são em síntese:

1-  analisar o contexto tecnológico local de sítios unicomponenciais e multicomponenciais

através das cerâmicas das tradições Uru e Tupiguarani e das cerâmicas não filiadas.

2- comparar cerâmicas entre os sítios a fim de observar relações sincrônicas de ocupação, e

aspectos de mudança tecnológica a partir de diacronia ou contato social.

3 -  sugerir hipóteses a partir do estudo individual das estruturas de contorno dos potes

cerâmicos, das frequências de atributos formais variados de conjuntos de potes e das

características de performance dos materiais empregados.

4- sugerir hipóteses a respeito de processos de formação dos sítios relacionados à ocupação de

territórios de acordo com os modelos arqueológicos existentes, a história e a etnologia indígenas.
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PARTE II.   HISTÓRICO DAS PESQUISAS E ASPECTOS METODOLÓGICOS

4. As tradições e fases arqueológicas e a difusão de traços culturais

A sistematização da arqueologia no Brasil ocorreu principalmente a partir da década de

1960, e teve inicialmente o objetivo de mapear áreas culturais arqueológicas, e estabelecer suas

cronologias relativas. A classificação da cultura material e dos assentamentos indígenas, foi

sendo elaborada segundo o estudo de suas tipologias, sendo então descritas suas tradições e fases

culturais, através das diretrizes do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, o

PRONAPA. Essa proposta acabou por direcionar o desenvolvimento da arqueologia científica no

Brasil, cujos métodos de escavação e de análise utilizados foram as sondagens dos sítios e a

seriação dos restos de artefatos (Meggers e Evans, 65; Brochado et al., 69; Meggers, 70; Prous,

92; Dias, 95).

Muitos projetos arqueológicos desenvolvidos durante as décadas de 70 e 80, no Brasil

Central, seguiram as mesmas diretrizes. Pode-se destacar entre eles, o Projeto Paranaíba

(Serranópolis) e o Projeto Alto Araguaia (Caiapônia) (Schmitz et al., 1982), e no Pantanal

Matogrossense, em meados da década de 80, e já na década de 90, os projetos Alto Sucuriú,

Corumbá, Campo Grande/Dourados e Bela Vista, sob a coordenação científica de Pedro Ignácio

Schmitz (Peixoto, 1995).

O Programa Arqueológico de Goiás, implementado a partir de 1972 (Schmitz, op. Cit),

ampliou o levantamento e a análise de sítios cerâmicos a céu aberto dessa região, trazendo novos

dados para as tradições culturais que estavam sendo estabelecidas para o Centro-Oeste, entre elas

sub-tradições e fases das tradições Una, Aratu e Tupiguarani.

Entre essas tradições cerâmicas, as fases Mossâmedes, Itaberaí, Uru, Uruaçu, Itapirapuã,

Jaupaci, Aruanã e Iporá, representavam assentamentos a céu aberto de horticultores semi-

sedentários. Houve reclassificações dos sítios conforme o desenvolvimento das pesquisas, de

modo que a fase Uru deixou de ser uma fase da tradição Aratu, passando a representar uma

tradição cultural independente.

As fases existentes para a tradição ceramista Uru, por sua vez, seriam a Aruanã, sobre o

rio Araguaia e o baixo rio Vermelho (GO), a Itapirapuã, sobre o rio Vermelho (GO), a Jaupaci,
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sobre o rio Claro, a Uru, sobre o rio Uru, a Uruaçu, sobre a margem esquerda do rio das Almas

(Schmitz et al., 1982:103). Foram estabelecidas ainda outras fases, relacionadas a grupos

culturais da época colonial, como os sítios Uru lineares, fase Aruanã, relacionados aos karajás, os

sítios Uru, fase Aguapé, como um dos substratos bororo (Wüst, 1990).

As classificações dos sítios cerâmicos do Programa de Goiás, mantiveram uma ênfase

normativa nas diferenças regionais e a perspectiva da difusão de traços culturais. Segundo os

autores seriam “ao menos 4 tradições cerâmicas, ligadas aparentemente a outras tantas

tradições culturais ou tecnológicas, que se encontram e limitam no grande divisor de águas

entre as bacias amazônica, paranaense e sanfranciscana” (Schmitz et al.,1982:15). Os

resultados indicaram dois grupos maiores, o da tradição Aratu/Sapucaí, e o da tradição Uru; os

primeiros mais a leste do Planalto e, o segundo, mais a oeste, limitados pela bacia do Araguaia.

Ao sul do Planalto haveria os da tradição Tupiguarani, e a tradição Una “como um cinturão ao

longo das altitudes maiores do sudeste goiano” (idem:15).

A classificação em tradições buscou marcadores, ou traços culturais, bem definidos como

limitantes de fronteiras culturais, mas que ao mesmo tempo tornavam inexplicável a presença de

fases ou tradições distintas em um mesmo nível estratigráfico de uma mesma ocupação. Nos

resultados publicados por Schmitz et al. (1982:61), do Programa Arqueológico de Goiás, os

autores salientam que a exemplo de GO-NI-21, não haveria explicação para uma das amostras do

sítio cerâmico estar na “fase Mossâmedes” e outra na (antiga) “fase Uru”.

Desse modo, a classificação do material arqueológico em tradições e fases nem sempre

dava conta da diversidade dos artefatos encontrados, de modo que grande parte dos sítios

cerâmicos e líticos datados no Centro-Oeste, ou não era filiado a qualquer tradição, ou dispunha

de uma nova nomenclatura (Oliveira e Viana, 2000).

A seriação feita a partir de sondagens em sítios rasos (em geral até 30 cm) e pouco densos

do Brasil Central, representou um dos problemas para a metodologia aplicada, mas que até então

foram necessários para levantamentos em regiões muito extensas. Não se pode negar, entretanto,

que os métodos e técnicas de escavação desenvolvidos através do PRONAPA, que

implementavam o mapeamento de tradições culturais no Brasil já propunham uma

problematização relacionada à diversidade dos tipos cerâmicos.

A variabilidade da cultura material, interpretada a partir da análise e distribuição espacial

de componentes cerâmicos de diferentes tradições na aldeia Queimada Nova, por exemplo, em



19

estudo de Betty Meggers e Sívia Maranca no Piauí, integrantes do PRONAPA na época (1980,

apud DeBoer, Kintigh e Rostoker, 1996), deu margem a inferências quanto à divisão das aldeias

em metades socialmente distintas. Houve a tentativa de reconhecer “estruturas sociais dualistas”

na estrutura espacial circular dos assentamentos, baseadas no modelo sociológico onde há

divisão social da aldeia em metades antagônicas espacialmente localizadas, relacionadas a

grupos de língua jê do Brasil Central, e aruaque do Xingu (Maybury-Lewis, 1979, 1984;

Haeckenberger, 2000).

Esses assentamentos poderiam ter sido formados a partir de grupos culturalmente

distintos de ceramistas horticultores, de modo que a interpretação da cultura material, nessa

abordagem, refere-se a diferentes origens de traços culturais para essas aldeias. A difusão de

traços culturais tem sido a principal a premissa responsável para explicar a ocupação de extensas

regiões do Centro-Oeste por grandes tradições culturalmente homogêneas, mas que inicialmente

não buscou se comprometer com a heterogeneidade material ora presente nos sítios, o que passou

a ocorrer somente em meados da década de 1980.

5. Modelos antropológicos e horizontes culturais

A variabilidade artefatual, em alguns estudos de abordagem normativa, representa a união

entre grupos de distintos “horizontes culturais”, definidos por diferentes estágios de adaptação,

ou seja, uma simbiose entre caçadores-coletores e horticultores. Esse modelo mantém a ótica do

evolucionismo cultural nas interpretações a respeito de mudança tecnológica. As hipóteses de

migrações de ceramistas a partir da Amazônia e seu contato com os caçadores das “terras

marginais” do Brasil Central, tentam explicar a diversidade material através da união entre

caçadores e horticultores em aldeias circulares de metades antagônicas, isto é, onde ocorre

casamento exogâmico entre clãs que se opõe espacialmente nas aldeias. A presença de cerâmica,

nesse sentido, indica não só como determinado grupo deixa de ser caçador-coletor, como

pressupõe uma organização social mais complexa quando da união com grupos ceramistas, que

passa a ser generalizada para uma extensa região.

Essas premissas corresponderam em parte, à persistente influência teórica dos estudos de

etnologia e de arqueologia do “Handbook of South American Indians” publicados nos anos 40
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por Julian Steward (Robrahn-Gonzalez, 2000). Entre os proponentes neo-evolucionistas da

ecologia cultural, Julian Steward relativizou os pressupostos evolucionistas culturais clássicos,

pois acreditava que deveriam haver mais estudos que pudessem indicar uma maior diversidade

cultural entre sociedades que ocupassem ambientes semelhantes, ou mesmo que teriam culturas

semelhantes em ambientes diferentes, mas não teve tempo de concluir suas previsões6. Muitos

desses artigos tiveram a influência de proposições formuladas a priori, a partir de concepções

cross culturais determinantes, que marcaram a continuidade de uma perspectiva evolucionista

entre diferentes culturas nos estudos de etnologia e de arqueologia.

Diversos povos que ocuparam as “terras baixas” americanas foram classificados

genericamente como grupos caçadores, mas muitas vezes compreendidos como caçadores

tardios. Os estudos antropológicos realizados no Brasil, também não concebiam até os anos 60, a

existência pré-colonial de grupos ceramistas na aridez dos cerrados. Esse raciocínio circular feito

a priori, decorre da estreita relação que comumente existe ao redor do mundo entre produção

cerâmica, desenvolvimento da agricultura e sedentarismo, cuja configuração era inadequada ao

ambiente das “terras baixas”, sendo o Centro-Oeste definido como área cultural de “grupos

marginais”. Esses grupos até os anos 80 são compreendidos por estudos mais funcionalistas (ou

segundo o estruturalismo britânico de Radcliffe-Brown) como sociedades simples e igualitárias,

o que seria compatível com seu estado de caçadores nômades, ou mesmo de horticultores semi-

sedentários.

O Brasil Central, porém, vem sendo intensamente povoado há pelo menos 11.000 anos

por grupos humanos que apresentaram uma grande diversidade cultural decorrente de inter-

relações, correspondendo mais a uma “área de confluência” de sociedades do que a um “corredor

de passagem”, segundo Robrahn-Gonzalez (1996a).

As novas descobertas e as datações realizadas a partir dos anos 60, de sítios

arqueológicos com uma grande quantidade de vasilhame cerâmico nessa região, trouxeram uma

nova questão ao conhecimento em voga. Ao longo de algumas décadas, o desenvolvimento das

sociedades pré-coloniais dessa região, somados a outros contextos arqueológicos existentes,

passa a ser interpretado a partir da evolução de grupos caçadores-coletores, que produziam

artefatos líticos (relacionados às tradições líticas), agricultores incipientes ou horticultores que já

                                                
6 T. Dillehay apontou recentemente em um curso ministrado no MAE-USP que a pesquisa de Steward entre os
shoshone implicava em reconhecer aspectos ecológicos de mobilidade entre caçadores complexos.
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conheciam a cerâmica (relacionados à tradição Una), e agricultores produtores de uma grande

quantidade de vasilhame cerâmico (relacionados às demais tradições cerâmicas). Esses últimos

seriam formados por grupos maiores e mais estáveis, em processo de complexificação social, de

modo que houve uma ampliação dos contextos culturais, mas que, contudo, não se desfez de uma

ótica evolucionista regional.

Wüst (1999), considera que, entre as tradições líticas associadas a caçadores-coletores do

sudeste do Mato Grosso, também recorrentes ao restante do Centro-Oeste, está a tradição

Itaparica de aproximadamente 10.000 anos AP, uma tradição lítica local de 5750 ± 80 anos AP, a

tradição Tombador de 2570 ± 70 anos AP, num horizonte de transição para a agricultura, além de

outros sítios líticos de tradição local de 1990 ± 70 anos AP, posteriores ao aparecimento da

cerâmica Una, mais antiga, em abrigos, sendo esta datada em até 2390 ± 60 anos AP. Segundo a

autora, em dois sítios cerâmicos da tradição Uru, haveria indícios de continuidade tecnológica

entre os artefatos líticos. Com relação ao material lítico que associa aos sítios cerâmicos

arqueológicos de índios bororo, a pesquisadora considera que houve uma ruptura, o que poderia

indicar migração externa, ocorrida durante a colonização européia.

Como geralmente não são encontrados vestígios arqueológicos orgânicos que comprovem

a estocagem de produtos da atividade agrícola no Centro-Oeste, esses horizontes culturais

relativos a horticultores e agricultores foram caracterizados principalmente pela presença,

quantidade e volume individual do vasilhame cerâmico, e pela localização e tamanho dos

assentamentos, assim como pelos artefatos associados, como machados de pedra, fusos de

cerâmica e cachimbos. Mais recentemente há estudos que mostram relações entre a morfologia

do vasilhame e dos sítios, e suas funções (Robrahn-Gonzalez, 1996; Viana, 1996; Wüst, 2000).

6. A origem da produção cerâmica e a Tradição Una

A mistura de abordagens teóricas, que mostram tanto convergência como divergência

com relação à origem da produção de potes cerâmicos no Brasil Central, referem-se a modelos

discordantes, onde as cerâmicas mais antigas, da tradição Una, são interpretadas como invenção

local, que teria ocorrido em vários lugares do Brasil, a partir do cultivo incipiente propiciado por

fatores ambientais, ecológicos e demográficos, ou como o resultado de difusão muito antiga, a
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partir da bacia amazônica, derivada de outras tradições mais antigas, como Mina e Casa de

Pedra. Essas tradições, em ambos os casos, se caracterizam, em geral, pela simplicidade de suas

formas globulares, predominantemente sem atributos plásticos ou pintura (Roosevelt, 1995;

Prous, 1992).

A relação entre o desenvolvimento da agricultura e a sedentarização, está bastante

presente nos estudos a respeito da origem e estabelecimento dos sítios cerâmicos no Brasil

Central. O desenvolvimento incipiente da agricultura é inferido a partir da presença do material

cerâmico, que ocorre em torno de 2000 anos AP (Oliveira e Viana, 2000). O sítio MT-SL-72

com 2390 ± 60 anos AP, na região do rio São Lourenço, marca o aparecimento da cerâmica em

abrigos do Mato Grosso (Wüst, 1990, 1999).

Wüst (1990: 63-64) afirma que “apesar de particularidades locais no quadro

tecnológico, os portadores da Tradição Una podem ser delineados como agricultores

incipientes, cuja subsistência se baseava parcialmente no milho e na mandioca não tóxica e que

se instalaram predominantemente em abrigos localizados tanto no Cerrado como em áreas de

transição para a mata. A partir do tamanho das áreas de habitação e da densidade dos sítios

podem-se sugerir pequenas comunidades locais e uma relativa baixa densidade demográfica”.

A autora insere os grupos horticultores em um horizonte cultural de agricultura

incipiente. Como grande parte da cerâmica relacionada à tradição Una está em abrigos, este tem

sido justamente um dos argumentos usados para sugerir sua ligação com a “agricultura

incipiente” praticada por “caçadores-coletores”, que eram tradicionalmente concebidos como

habitantes de abrigos-sob-rocha, e em um certo tempo habitavam lugares desfavoráveis à prática

agrícola.

A cerâmica da tradição Una também é citada por diversos pesquisadores, para contextos

mais recentes de sítios a céu aberto do Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Bahia, sendo interpretada

nesses casos, como resultado do desenvolvimento isolado da agricultura por grupos locais

(Prous, 1992; Robrahn-Gonzalez, 1996 a; Oliveira e Viana, 2000).

Os modelos propostos para a origem da cerâmica podem ser identificados a partir de

algumas hipóteses. Uma delas pressupõe que os “caçadores-coletores sofreram pressões

demográficas/ecológicas que fez com que buscassem o cultivo antes de produzirem cerâmica”,

de modo a cerâmica é uma conseqüência local, uma necessidade prática, e as aldeias foram se

formando “de forma lenta e localizada” (Robrahn-Gonzalez, 1996a).
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Em segundo lugar, se considera que os caçadores locais podem ter tido contato com

ceramistas alóctones séculos antes, sem que houvesse necessidade inicial de produção cerâmica,

mas somente o desenvolvimento da prática agrícola levou à expansão das grandes aldeias, e da

necessidade cotidiana de vasilhame para funções práticas ligadas à armazenagem e

processamento.

Uma terceira hipótese leva em conta que não há qualquer relação entre a cerâmica mais

antiga dos abrigos e as ocupações de sítios cerâmicos a céu aberto, pois essas últimas seriam

resultado de uma migração externa, independentemente da cerâmica dos abrigos ser alóctone ou

autóctone, devido a um lapso temporal entre esses horizontes, além de diferenças materiais. Há

ainda poucos contextos de abrigos que forneçam dados para que essas hipóteses possam ser mais

consistentes.

Mas a estreita relação entre o desenvolvimento da agricultura e a produção cerâmica para

a armazenagem e o processamento de alimentos vegetais, não é a única interpretação existente

para sua origem, havendo diversas hipóteses interpretativas. Segundo Crown and Wills

(1995:244), “há evidências correntes que indicam que o conhecimento das técnicas para a

manufatura dos objetos de cerâmica estavam presentes muito antes dessa tecnologia ser usada

para a produção de recipientes, e que a produção de vasilhame cerâmico acompanhou o

primeiro uso de cultígenos por séculos. Esta situação não é única. Apesar de cerâmica e

agricultura estarem correlacionadas (Driver and Massey 1957:231) datações cuidadosas

revelam que a cerâmica precede a agricultura em algumas sociedades e é posterior à

agricultura em outras sociedades (Arnold 1985; Birketh-Smith 1965; Brown 1989:211)”.

Esse modelo que propõe a origem da cerâmica enquanto recipiente necessário a uma

função prática relacionada ao processamento e consumo de alimentos cultivados, opõe-se à de

invenção que expressa uma função simbólica. Bryan Hayden (1995) discorre sobre a emergência

das “tecnologias de prestígio”, a partir de hipóteses relacionadas à produção de bens de prestígio

exclusiva a determinados grupos ou pessoas que detém maior poder econômico. Para este

pesquisador a plasticidade da argila para a criação de formas elaboradas poderia explicar sua

aplicação, apesar de poder ser rapidamente aproveitada para a elaboração de recipientes comuns.

Por outro lado, o autor sugere que a produção de recipientes cerâmicos poderia advir

inicialmente do processamento de alimentos de prestígio. Poderia ser também muito usada em

enterramentos e casamentos para reforçar relações de troca ou poder de um grupo. E ainda, em
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sociedades onde as festividades podem ter representado competição ou reciprocidade, poderia

servir para o estabelecimento de alianças entre grupos socioeconomicamente desiguais.

Hayden (op. Cit) considera que a “difusão” de uma tecnologia cerâmica, por sua vez,

pode estar mais fortemente ligada às suas possibilidades práticas, podendo ser dessa forma

adotada por grupos não complexos. Para o autor, todavia, a emergência de tecnologias de

prestígio estaria necessariamente relacionada à competitividade ou cooperação econômica de

grupos com diferença social. Ele se baseia no materialismo cultural e na ecologia cultural, e

sustenta seus argumentos a partir da distinção crítica de L. Binford entre sociedades forrageiras e

de caçadores complexos (1995:258).

Rice (2000a) generaliza a interpretação da origem da cerâmica como bem de prestígio,

sugerindo que a produção dos “primeiros” recipientes cerâmicos poderia ser mundialmente

associada a um segundo software horizon7, enfatizando sua função simbólica entre caçadores-

pescadores e coletores ou horticultores complexos não-sedentários, do final do Pleistoceno e

início do Holoceno. Este horizonte abrangeria contextos específicos, de invenção, adoção ou

“reinvenção” do vasilhame cerâmico, dependendo de circunstâncias e necessidades locais, em

áreas tropicais e subtropicais, costeiras e ribeirinhas, e de recursos abundantes.

A desigualdade social, ou seja, a existência de sociedades organizadas de forma

complexa, numa abordagem sistêmica, pode anteceder tanto o desenvolvimento da agricultura,

quanto a produção de recipientes cerâmicos.

O uso simbólico ou prático de recipientes cerâmicos, entretanto, independem da estrutura

social. Oyuela-Caycedo (1993), por sua vez, interpreta um conjunto de recipientes cerâmicos e

fogões, do sítio San Jacinto 1, localizado  na Colômbia, como evidência de atividade culinária

em um acampamento sazonal de pescadores não sedentários, localizado em uma zona de savana,

reforçando uma proposta que discorda com o modelo de “festividade competitiva”, apesar de

ambas as propostas serem alternativas à relação linear entre produção cerâmica, agricultura,

sedentarismo e complexificação social.

Para esse autor, o sítio San Jacinto 1 estaria ligado a uma migração cíclica de um grupo

que apresenta uma organização social complexa, motivado por uma escassez momentânea de um

produto alimentar essencial em seu habitat original. Nesse caso, um grupo pescador se desloca

                                                
7 Rice propõe a recorrência entre um primeiro software horizon, relacionado às primeiras  criações cerâmicas da
Europa, de figurines, ou bonecas de barro, que não eram queimadas, e tinham um significado marcadamente
simbólico, e um segundo software horizon, para a produção de recipientes a partir de uma necessidade simbólica.
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do litoral para a savana com o objetivo da pesca, mas esse ambiente também é propício para uma

atividade econômica paralela, a coleta de um vegetal. A necessidade de cozimento dos vegetais

pode ser demonstrada pelos fogões de barro feitos diretamente no solo, acompanhados por potes

decorados de cerâmica que foram provavelmente usados para armazenagem. Essa atividade

representa um evento não permanente e eventualmente festivo.

Oyuela-Caycedo sugere ainda que o vasilhame mais antigo dos sítios, em geral, apresenta

pequeno volume, o que não sustentaria a função de competição festiva ritual, de caçadores-

horticultores reunidos em demonstração de status tecnológico no sentido de Rice. O autor, por

outro lado, não descarta totalmente a hipótese de que festividades podem ampliar a produção

cerâmica, que por sua vez, podem estar relacionadas à ocupação de territórios distantes que

dependem de um controle maior por parte de um ou mais grupos que já produziam cerâmica.

O modelo de ocupação do sítio San Jacinto 1,  relacionado a atividades sazonais de pesca

e colheita, retoma o conceito de transumância, inicialmente utilizado por Tom Lynch nos anos

setenta, a partir da proposta de Julian Steward com a pesquisa inacabada que realizava entre os

shoshone (conforme T.Dillehay, comunicação pessoal).

A proposta teórica de Oyuela-Caycedo (1995:133) tenta desvincular tanto a origem da

cerâmica e sua relação com o sedentarismo, que, conforme Arnold (apud 1985) decorre da ênfase

em uma perspectiva cross cultural etnográfica mundial, quanto sua relação com uma tecnologia

que estaria estritamente associada à principal atividade de subsistência, no caso, a agricultura,

endossando a necessidade de reavaliação de uma interpretação única, o que já havia sido

proposto por Stahl (apud 1989).

Oyuela-Caycedo atribui um valor adaptativo à cultura material, cuja proposta alternativa

é construída a partir dos trabalhos de James Brown (1986, 1989), Kenneth C. Reid (1984: 92-94,

1989) e Margareth Nelson (1991) (op. Cit :134). Segundo o autor podem ocorrer mudanças na

previsibilidade dos recursos que podem gerar: movimento para um ambiente mais previsível não

ocupado por outros grupos, aumento no tamanho do território com mobilidade residencial,

dominação de um território através do controle de diferentes recursos através de seu

monitoramento constante. Uma estratégia de diminuição de mobilidade pode eventualmente

ocorrer levando a uma intensificação social ou econômica. A intensificação dessas relações

eventualmente incluiria a necessidade de festividades ou raiding parties, com a cerâmica como

item simbólico.
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O autor salienta ainda que a análise tecnológica dos vestígios da cultura material, sua

diversidade, e as transformações observadas em novos contextos é uma chave para a

compreensão das inovações. A importância reside não só em sua origem, mas também no

significado de certos artefatos serem produzidos com determinadas características e porque

ocorrem mudanças. Devido à recorrência da presença de antiplástico vegetal entre as cerâmicas

mais antigas do mundo, por exemplo, Oyuela-Caycedo sugere que provavelmente esses

conjuntos podem ter sido substituídos por outros de potes mais termicamente condutores e

resistentes ao calor, temperados com areia, cacos cerâmicos e concha, tendo como referência os

trabalhos de Raymond et. al. (1994), Wagner et. al. (1994), Wippern  (1988).

P. Rice (1987), apesar de vincular a origem da cerâmica às “necessidades simbólicas”, em

contraposição às “necessidades práticas”, também fornece um amplo material a respeito de

propostas tecnológicas para a compreensão de mudanças, onde residem e operam funções tanto

práticas quanto simbólicas na confecção do vasilhame cerâmico.

7. Análises de Componentes Principais

7.1 Os sistemas regionais de assentamentos de agricultores do Centro-Oeste

Retomando as questões referentes às tradições cerâmicas, as propostas que surgiram com

a Nova Arqueologia, desde os anos 60, passaram a influenciar a arqueologia brasileira, mais

recentemente, em relação à inferências a respeito da dinâmica social e espacial entre os

portadores das distintas tradições cerâmicas, inferidos a partir de dados quantitativos da

variabilidade material, como nos trabalhos de Robrahn-Gonzalez (1996), Wüst e Carvalho

(1996), Viana (1996) e Wüst (2000).

Os estudos partem do contexto de expansão das aldeias de ceramistas no Centro-Oeste

que, “em termos de tradições, ocorreu a partir dos grupos portadores da Tradição Aratu, os

quais foram parcialmente contemporâneos dos da Tradição Una. Os grupos portadores dessas

duas tradições ceramistas, juntamente com os portadores das tradições Uru e Tupiguarani e

grupos do Alto Xingu, são genericamente caracterizados como grupos das grandes aldeias”

(Oliveira e Viana, 2000).



27

                     Tabela de Datações

Tradição Datações

Una 2500 a 400 anos AP

Aratu 1700 a 700 anos AP

Uru 1200 a 400 anos AP

Tupiguarani 700 a 400 anos AP

Pantanal 2.200 a 800 anos AP

Descalvado 2.300 a 700 anos AP

Inciso-Ponteada 1000 a ? anos AP

                fonte: Oliveira e Viana, 2000

              *os números foram arredondados para efeito de comparação

Dentro desse contexto regional, foram realizados estudos de Componentes Principais, que

correspondem a conjuntos (clusters) de tipos de atributos cerâmicos estatisticamente

selecionados e associados de forma multivariada.

Robrahn-Gonzalez (1996), através de um grande trabalho de síntese, considerou os

grupos portadores das tradições cerâmicas, e não as tradições arqueológicas em si, em termos de

culturas arqueológicas, definindo grupos agricultores no Centro-Oeste, os quais também não se

referem a grupos étnicos, conceito que pressupõe uma identidade social historicamente

inacessível ao arqueólogo. Essas culturas arqueológicas, definidas pelos contextos dos portadores

das tradições citadas, correspondem aos “agricultores do oeste” e “agricultores do leste”, estes

mais antigos, separados pelo rio Araguaia, os do “centro-norte”, mais recentes, resultado da

interação dos grupos das aldeias maiores, de leste e oeste, havendo eventualmente grupos mais

localizados, como os do “centro-sul” e os bororo.

A autora sugere intensas trocas culturais, de natureza diversa, que configuravam

“sistemas de assentamentos”, relativos a “padrões culturais regionais”. Cada sistema de

assentamento, por sua vez, deve ser investigado em sua diversificação cultural local. Robrahn-

Gonzalez (1996a) demonstra o estudo de 47 sítios, a partir da análise multivariada dos atributos

cerâmicos, a qual selecionou 7 Conjuntos de sítios que exibem uma variabilidade interna.

Contudo, apesar da abordagem diferenciada, sobre o Conjunto Uru conclui que, “Quanto à

filiação cultural, embora todos os 13 sítios do Conjunto tenham sido relacionados à tradição
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Uru, foram divididos em uma grande quantidade de fases (Itapirapuã, Aruanã, Jaupaci e

Uruaçu), indicando grande diversidade interna” (...)  (:94).

A importância de sua abordagem consiste em propôr a hipótese de que há uma tendência

dos sítios antigos serem mais homogêneos que os mais recentes, em termos de “tradição

cerâmica”, passando de “unicomponenciais” para “multicomponenciais”. A diversidade entre os

sítios, desse modo, não representa as fases culturais do histórico-culturalismo, mas sistemas

sócio-culturais integrados.

A pesquisadora sugere que teriam ocorrido ao longo do tempo, vários tipos de “trocas

culturais” entre grupos sociais de distintas tradições arqueológicas, verificadas nos sítios

“multicomponenciais”, cuja integração, fusões e fissões, resultavam à época da colonização, em

“sistemas sócio-culturais regionais”, e que demonstram a emergência de hierarquias políticas.

A pluralidade cultural desses “sistemas regionais de assentamentos” ainda precisaria ser

mais estudada, pois segundo a autora, os conjuntos de sítios semelhantes, apresentam uma

sobreposição espacial e temporal, nem sempre formando grupos dentro de limites espaciais

definidos ou ocupando um lapso temporal extenso, contemporâneo a outros conjuntos. A autora

propõe o aprofundamento da investigação das “variações locais” com relação aos padrões

regionais.

O modelo sugerido por Robrahn-Gonzalez, tenta superar o modelo linear de tradições e

fases, demonstrando a contemporaneidade entre sistemas culturais distintos, de diferentes áreas

regionais, com heterogeneidade de tradições. Este modelo procura também analisar a

possibilidade de que diferentes segmentos culturais contemporâneos, em um mesmo sítio,

configurem complexificação social, que podem ser interpretados a partir da análise espacial da

multicomponencialidade dos sítios.

As análises formais da cerâmica, contudo, segundo a autora, ainda não demonstraram

aspectos sociais, como hierarquia entre sítios de um sistema, ou funcionais, relacionados a

atividades específicas entre sítios. As diferenças tecnológicas entre os sítios são geralmente

interpretadas como diferenças culturais, e podem corresponder às mesmas fases cerâmicas

anteriormente descritas.

A análise da variabilidade das tradições culturais de sítios cerâmicos, está mais

representada pela diversificação dos padrões tipológicos, ou de conjuntos heterogêneos de

componentes, ou de atributos tecnológicos, limitados ao universo intra-sítio. Esses novos
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estudos, portanto, conduziram à análise da funcionalidade, tanto dos sítios quanto dos artefatos,

superando parcialmente a análise tipológica, mas muitas vezes mantendo uma abordagem

normativa da cultura material, feita em termos espaciais.

Uma das exceções são as ocupações em abrigos-sob-rocha por ceramistas, que quando

associadas às tradições mais recentes, são interpretadas como locais de “atividades específicas”

dos grupos que habitaram os sítios a céu aberto. O caráter simbólico dessas “atividades

específicas” é aventado pela constante presença de inscrições rupestres nos sítios, e às

características únicas da cerâmica, que se opõe ao vasilhame de uso cotidiano presente nas

aldeias (Robrahn-Gonzalez, 1996a: 87).

A oscilação entre diferentes pressupostos teóricos, segundo Rice (1984) reflete uma

relação contraditória entre a abordagem metodológica normativa e as hipóteses evolutivas a

respeito de complexificação social e divisão do trabalho.

7.2 As grandes aldeias e a especialização agrícola

O estabelecimento difuso das aldeias de ceramistas agricultores, das tradições Aratu e

Uru, no Brasil Central, ocorreu principalmente a partir do ano 1000, apesar da tradição Aratu ser

um pouco mais antiga, com registro de datações de até 1800 anos AP. Como essas grandes

aldeias datam de mais de 1000 anos após as primeiras evidências cerâmicas registradas (2500

anos AP), havendo um lapso temporal, são consideradas migrações a partir de pólos de

produtores de cerâmica mais antigos, como a Amazônia (Robrahn-Gonzalez, 1996a; Oliveira e

Viana, 2000).

As datações para a tradição Tupiguarani podem recuar a 2000 anos AP em São Paulo,

Paraná ou Nordeste do Brasil (Prous, 1992). Já as evidências de ocupação do Brasil Central por

portadores dessa tradição são mais recentes, a partir de 700 anos AP (Wüst, 1999). Devido à

ampla distribuição espacial de atributos recorrentes à tradição Tupiguarani, como a policromia, o

uso do antiplástico caco-moído, ou um padrão de assentamentos ao lado de rios de maior porte,

num extenso território entrecortado por uma infinidade de rios navegáveis, essa tradição é

interpretada, na abordagem normativa, por uma relação estrita entre a homogeneidade cultural

dos grupos portadores dessa tradição, e a própria tradição, em termos tecnológicos formais, com

uma divergência entre as culturas tupinambá e guarani, referentes às variações da tradição
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Tupiguarani no norte e sul do país (Brochado et al., 1969; Prous, 1992). A cerâmica da Tradição

Polícroma da Amazônia, a qual exibe características semelhantes, também já foi associada a

grupos tupis, os quais são considerados produtores de mandioca nessa região, mas também de

milho (Roosevelt, 1995; Brochado, 1969).

Os assentamentos da tradição Uru são também associados a migrações de grupos

amazônicos, pois além das datações indicarem que surgem aparentemente de forma repentina no

Brasil Central, a cerâmica exibe características tecnológicas e tipológicas que ocorrem na

Amazônia, como adição de antiplástico cariapé e produção de formas de pratos assadores de biju,

alimento que é feito pelo processamento da mandioca. Por outro lado, as datações muitas vezes

indicam contemporaneidade entre esses pólos de “aldeias circulares”, em torno de 1000 anos AP,

exemplificado nos contextos amazônicos pelos sítios da região do Xingu (Heckenberger, 2000).

Com relação aos assentamentos do Brasil Central, Robrahn-Gonzalez (1996:93)

demonstrou, de acordo com a análise de Componente Principal, que o Conjunto que representa o

vasilhame Uru, mostra “um largo predomínio de grandes vasilhames infletidos (73,6%, sendo

43,6% nas categorias de volume grande e extra-grande), cujas características morfológicas,

tecnológicas e estilísticas permitem supor um uso cotidiano e doméstico, vinculado ao

armazenamento e/ou estocagem de conteúdos de considerável peso e proporção (...) os diretos

(15,7%) se caracterizam por artefatos de menores proporções (80,3% nas categorias de volume

médio e pequeno), destinados ao consumo individual e/ou estocagem de pequenos conteúdos (...)

ocorrendo em baixas porcentagens (9,7%), os pratos também constituem artefatos típicos do

Conjunto (...) o fato de a maioria apresentar pequena capacidade (volume de até 1,0 litro) não

parece torná-los adequados para a produção de farinha em larga escala, embora possam ter

sido utilizados, por exemplo, para assar o beiju (...) a presença de vasilhames com contorno

complexo em apenas 3 sítios e com porcentagens bastante reduzidas (1,0%) parece refletir um

fenômeno local e específico, referente a contatos culturais mantidos com grupos portadores da

cerâmica Tupiguarani”.

Wüst (1990, 1999), apesar de considerar a possibilidade de migrações por portadores da

tradição Uru a partir do Alto Xingu, investigou o desenvolvimento local, no sudeste do Mato

Grosso, do início da agricultura e da produção cerâmica, até o advento das aldeias circulares e da

organização social dual e clânica bororo, a partir dos assentamentos Uru, Tupiguarani e

remanescentes de caçadores/horticultores locais, associados à tradição Una (1990, cap7.3; 1999).
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Um outro estudo dessa autora aborda a variabilidade material intra-sítio de sítios filiados

às tradições Uru e Aratu. O sítio Uru Guará 1 (Wüst e Carvalho, 1996) foi caracterizado como

assentamento anular (240 x 200m), de modo que as curvas de nível das densidades evidenciaram

24 concentrações com espaçamentos regulares entre si, e associadas a solos pretos, das quais 14

pareceram corresponder a áreas de habitação. A pesquisa procurou fazer uma análise espacial

contextualizada, a partir das características morfológicas dos artefatos (forma e volume),

somados os aspectos funcionais (relação entre morfologia, tecnologia e marcas de uso), e os

atributos decorativos.

Wüst (2000), também comparou um sítio Uru a um Aratu. Segundo a autora, ambos os

sítios encontram-se em uma área de mata e podem ser considerados grandes, tendo, o sítio Uru,

70 concentrações cerâmicas dispostas em dois anéis concêntricos, e medindo 380 x 320 m, o que

corresponde a uma área total de 95.504 metros quadrados. O sítio Aratu, com 90 concentrações

cerâmicas, em geral associadas a um solo escuro, formam dois anéis concêntricos, perfazendo

404 x 325 metros, e uma área de 103.123 metros quadrados. A autora conclui que estas duas

tradições ceramistas parecem estar relacionadas a dois sistemas de subsistência distintos, sendo o

dos portadores da tradição Aratu, baseado predominantemente no milho e em batatas, e os

recipientes cerâmicos da tradição Uru, tais como assadores e grandes tigelas rasas, são

considerados indicadores para o uso e o processamento da mandioca (Wüst op. Cit, apud

Schmitz et al. 1982).

A autora refere-se à variabilidade cerâmica entre as concentrações do sítio Uru (MT-RN-

32) como predominantemente de natureza morfológica. “Como no sítio MT-RN-32 a

variabilidade dos artefatos cerâmicos se dá predominantemente em relação aos aspectos

morfológicos dos recipientes, estamos inclinados a interpretá-la em termos de um envolvimento

diferenciado das unidades residenciais no tange ao processamento, consumo, redistribuição e

estocagem de alimentos. Isso é sobretudo expresso pela distribuição espacial de categorias

específicas de recipientes, tais como os assadores. Estes ocorrem apenas em alguns dos

conjuntos das concentrações regularmente espaçados o que sugere um maior engajamento de

algumas unidades residenciais no processamento da mandioca, de modo que neste caso

particular, uma divisão de trabalho parece ultrapassar sexo e idade” (Wüst, 2000 página

eletrônica).



32

Nos sítios Uru, segundo Wüst, há uma espacialização funcional dos componentes

cerâmicos intra-sítio que pressupõe uma divisão do trabalho intra-aldeia através da

especialização doméstica no processamento da mandioca. No sítio Aratu, por sua vez, a análise

multivariada mostra que no sítio GO-RV-66, os atributos cerâmicos, responsáveis para a

variação entre as unidades espaciais são, sobretudo, de natureza “tecnológica e decorativa, e não

morfológica”. “No sítio GO-RV-66 observa-se, por sua vez, uma maior homogeneidade nas

formas dos vasilhames, mas uma maior heterogeneidade no que tange aos aspectos tecnológicos

(emprego de areia e areia grossa) e aos elementos decorativos. Uma vez que não ocorre

nenhuma correlação estatística entre categorias de recipientes e elementos decorativos, esses

podem ser considerados como atributos que veiculam possíveis indicadores de filiações sociais.

Todavia, a distribuição espacial dispersa destes elementos sugere intensas redes de troca e/ou

empréstimos internos. Tendo em vista que a cerâmica deste sítio, embora englobada na tradição

Aratu, se limita nesta região do Mato Grosso de Goiás a apenas dois sítios (GO-RV-66 e GO-

RV-002), a sua relativa homogeneidade pode estar relacionada a uma preocupação em

expressar, por meio desta categoria material, uma identidade grupal diante de sociedades

vizinhas que compartilham um universo cerâmico distinto” (Wüst, 2000, página eletrônica).

Viana (1996), de maneira semelhante, buscou levantar hipóteses a respeito de

“classificações internas” entre os ocupantes de uma aldeia (apud Lima Filho, comunicação oral)

através do teste de Componente Principal de um sítio Aratu (GO-CA-14) e da análise espacial da

variabilidade, sugerindo que o trabalho com dados quantitativos “possibilita interpretações sobre

a organização cultural do espaço”, de acordo com Hodder (apud 1989). A autora se baseia na

analogia relativa à organização cultural do espaço de uma aldeia bororo, estudada por Novaes

(apud 1983).

Além da análise da correlação estatística dos atributos tecnológicos, morfológicos e

estilísticos, a autora interpretou a funcionalidade do vasilhame cerâmico analisado a partir dos

trabalhos de Skibo et al.1989, Schiffer 1994, Rye 1981 e Braun 1983. Em suas palavras, aqueles

potes com antiplásticos orgânicos muito queimados do tipo carvão e cariapé B, deixam vazios

que contribuem para a formação de poros, podendo agir como bloqueadores de possíveis

rachaduras provenientes de choques térmicos, tornando o vaso adequado para cozer. O cariapé B

seria caracterizado por uma estrutura altamente porosa que permite fácil esmagamento e cria

uma rede de absorção de tensão na cerâmica queimada.
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Para a autora a cerâmica temperada com mineral também contribuiria para a atividade de

cozer, devido a uma maior transferência de calor. Além disso os minerais podem desprender-se

da pasta e criar poros que evitam a rachadura. Outra característica adequada para a transferência

de calor, em sua análise, seria a pouca espessura das paredes, indicando aqueles também mais

adequados essa função. Já as formas para preparar e servir alimentos, consistiriam naquelas

abertas e independentes, e com pouca capacidade de volume. Já as paredes e bases espessas

(acima de 10 mm), somadas a um tipo de queima que proporciona pasta porosa e permeável

seriam mais adequadas para a estocagem de líquidos, pois aumentam a estabilidade e retém a

umidade dentro e fora do recipiente, mantendo o líquido em temperatura fresca. As formas

fechadas (subtipo 1) e independentes (subtipo 3), por sua vez, com grande capacidade de

volume, seriam próprias ao armazenamento.

A autora conclui que a variabilidade entre as áreas da aldeia pode estar ligada a

“classificações internas” do grupo relacionadas à proximidade espacial entre algumas

concentrações estabelecidas pela proximidade social, ou à presença de algumas áreas de

atividades específicas.

7.3 As bacias dos rios São Lourenço e Vermelho e o Componente Bororo

Wüst (1990, 1999) realizou um estudo abrangente entre 122 sítios cerâmicos e líticos a

céu aberto, ao longo do Rio Vermelho e São Lourenço e seus afluentes. Em sua pesquisa

observou a continuidade ou a mudança tecnológica nos sítios, a partir de artefatos agrupados em

Componentes Principais das tradições cerâmicas Una, Uru, Tupiguarani e Bororo, revelando

diferenças internas às tradições8. O estudo procura demonstrar processos de continuidade e

mudança entre os três horizontes econômico-culturais, de caçadores, horticultores e agricultores.

Sua pesquisa demonstrou uma continuidade tecnológica na produção de artefatos líticos

em 2 sítios cerâmicos da tradição Uru, que se sobrepõe a sítios líticos a céu aberto, o que

corresponde a uma tentativa de compreender a “transição de um estado predador para um

produtor”, ou seja, que marcam a transição do horizonte caçador-coletor para agricultor, e que

não se restringe à ocupação dos abrigos.

                                                
8 Apesar da autora não subdividir a tradição Uru em fases, metodologicamente autores como Willey e Phillips
(1953) consideram que um conjunto diferenciado de componentes de uma tradição (conjunto de elementos com
persistência temporal) representa uma fase cerâmica, significado adotado nas abordagens normativas.



34

A autora sugere que houve “simbioses culturais” que favoreceram mudanças na

organização social através de processos de continuidade e mudança entre os assentamentos

circulares das bacias dos rios Vermelho e São Lourenço que culminaram na formação da

sociedade bororo.

Os resultados da análise baseiam-se também em apontamentos de informantes bororos

das aldeias que teriam habitado, numa perspectiva que considerou êmica. Nas indicações nativas

há pelo menos três aldeias denominadas Arigao Bororo, sua aldeia cosmogônica, cujo nome é

referente a seu ancestral mítico.

A classificação de I. Wüst a respeito das tradições, além daquelas já apresentadas na Parte

II dessa dissertação, distingue ao longo do tempo, o desenvolvimento de pelo menos 8 tipos de

ocupações de ceramistas para essa região, além das ocupações em abrigos.

Os Componentes Uru 1, 2 e 3, foram agrupados, pois, “as variáveis meramente

tecnológicas apresentam um elevado grau de semelhança” (op. Cit: 204), em relação àqueles

que considerou morfológicos. É o maior conjunto de sítios agrupados, somando 30 sítios, sendo

16 destes referentes a Uru 2 (com um de abrigo-sob-rocha).

Esse conjunto de sítios é composto predominantemente por formas de contorno infletido

(predomina a forma 7 na classificação da autora),  volume gerado em média a partir de diâmetros

em torno de 30 cm nos 3 componentes, sendo o máximo de 70 cm, e bases predominantemente

planas. As formas 1, 3 e 5 não aparecem em Uru 1, de modo que 1 e 5 são “assadores”. Trata-se

do grupo de sítios mais antigo, sendo sítio SL-29, datado de 1150 ± 65 AP, correspondente a Uru

1.

O Componente Uru 4, que corresponde a 3 sítios do baixo curso do rio Jurigue, mostra a

mesma porcentagem de “pratos assadores” que os Componentes U2 e U3 , e também predomina

a  forma 7 infletida, porém com maior quantidade de bordas reforçadas e melhor acabamento de

superfície. O sítio SL-24 associado a este grupo, data de aproximadamente 500 anos AP.

 No Componente Uru 5, aparece apenas 1 sítio, sendo que no sítio SL-51, datado de 590 ±

60 anos AP, aparece a maior quantidade de formas simples do que nos outros (35,38%), e menos

formas infletidas (64,62%), além de que não há “pratos assadores”. A autora conclui que “se

caracteriza por uma posição intermediária entre a tradição Uru e Bororo, principalmente no

que tange a aspectos morfológicos” (idem: 225).
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Há 3 sítios que agrupam o Componente Tupiguarani, e 2 sítios multicomponenciais

Uru/Tupiguarani, que combinam elementos de tradições tecnológicas distintas, segundo a autora.

O Componente Tupiguarani compõe-se de formas totalmente diversas, com contornos

compostos, com presença de ombros, elementos decorativos policrômicos (87% na superfície

externa), antiplástico caco-moído e bases perfuradas. Tanto neste quanto no Componente

Uru/Tupi não há reconstituição das formas.  Genericamente aparece nos sítios Uru/ Tupi

fragmentos com engobo ou mesmo policromia, ombros e antiplástico vegetal combinado com

caco-moído.

Há ainda o Componente Bororo, que “foi definido a partir dos artefatos de 13 sítios

unicomponenciais e de mais 5 sítios intra-componenciais, seja em associação com a tradição

Uru seja com a Tupiguarani” (idem:243). A determinação da filiação dos sítios foi dada por

informantes bororos, sendo a cerâmica “proveniente de sítios que se situam entre o início do

século XVIII e a segunda metade do século XX” (idem:243). Do total aparece menos de 3% de

caco-moído (o restante é vegetal), predominam 90% de formas simples semi-esféricas, ausência

de pratos e decoração. Em todos os sítios aparecem fusos e apêndices.

Um último Componente, denominado C, foi considerado “intrusivo” por estar

representado somente em dois sítios, num total de 37 fragmentos, que apresentam formas

variadas, antiplástico exclusivamente cauixi, um fragmento inciso com linhas de ângulos

fechados e um apêndice. É notável que uma amostra tão pequena possa exibir uma variedade de

características.

Os sítios Uru 5 e Bororo se caracterizam também por não apresentarem cachimbos

tubulares. Todos os sítios apresentam antiplástico cariapé. Entre a cerâmica dos abrigos, 40%

não foram associadas a qualquer tradição, sendo o restante Uru, Tupiguarani e Una.

Nos resultados de Wüst, o que se observa é uma tendência geral de surgimento e

diminuição de potes infletidos (com capacidade de armazenagem), paulatinamente substituídos

por formas simples (tigelas menores para cozer e servir), onde assadores de biju (pratos) surgem,

e depois desaparecem. Elementos de decoração aparecem somente com os grupos da tradição

Tupiguarani, e perduram nos sítios da tradição Bororo (pré-coloniais), mas posteriormente

desaparecem entre os sítios bororos históricos.

Os sítios Uru mais antigos, estariam localizados em lugares desfavoráveis à agricultura, o

que para essa autora, significaria um desconhecimento dos lugares mais férteis por grupos que
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não estavam muito acostumados ao plantio, provavelmente os produtores da cerâmica Una, e

foram com o passar do tempo adaptando-se, passando a ocupar locais mais próximos ao rio

principal, no médio declive da planície aluvial, por vezes próximos a encostas, e poucas vezes

ocupando sua margem, esta sim, uma característica das ocupações Tupiguarani.

Os sítios Uru mais recentes, encontrados distantes dos rios ou sobre morros, significam

para a autora uma “estratégia defensiva” a partir dos contatos com ceramistas da tradição

Tupiguarani. As ocupações Tupiguarani seriam as mais recentes, a partir de 800 anos AP.

A tradição Bororo é representada para Wüst, por sítios que apresentam uma mescla de

tradições anteriores (Uru, Tupiguarani, Una). Wüst baseia-se arqueologicamente principalmente

na circularidade das aldeias Uru, e de seu refugo central, para associa-la à “casa dos homens”

bororo, e traçar o processo de formação desta sociedade. Além disso considera influências da

cerâmica Tupiguarani na cerâmica Bororo, além de influências da cosmologia tupi nesse grupo,

que a autora menciona já terem sido levantadas por Lévi-Strauss (1991) através do universo

mitológico. Para Wüst, que mantém uma abordagem normativa, a diversidade cultural entre os

sítios representaria a constatação de uma origem cultural diversificada entre proto-clãs bororos.

7.4 O Pantanal e os guatós

Complementando a contextualização da área da pesquisa, os sítios arqueológicos com

grande quantidade de cerâmica da região do Pantanal do Mato Grosso, não devem deixar de ser

mencionados, devido à sua proximidade espacial, apesar de pertencerem a um ambiente

diferente. A área da pesquisa faz parte da bacia do Paraná-Paraguai, estando localizada a 100 km

do Pantanal, 300 km da foz do São Lourenço no Paraguai e 330 km em linha reta da cidade de

Cáceres, onde se insere a tradição Descalvado.

As aldeias, aterros e cemitérios, mais recentemente estudados por Migliácio (2000)

apresentam uma grande diversidade de potes cerâmicos, nos diferentes contextos, entre

vasilhame de uso cotidiano, gigantescos potes com grande capacidade de volume, e urnas

funerárias. Tanto os grandes vasos da tradição Descalvado quanto a cerâmica da tradição

Pantanal, assim como o modo de vida dos índios guatós que ocuparam as áreas entre o Pantanal e

o Planalto durante a época colonial (Oliveira, 1995), são importantes referências para o presente

estudo.
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Os guatós, considerados por Migliácio (2000), como um dos possíveis remanescentes dos

antigos habitantes dos sítios em aterro do Pantanal, ocupavam uma extensa área à época da

colonização, que reduziu-se rapidamente, e eles logo foram considerados extintos, como muitas

outras sociedades indígenas. “(...) a maior parte contida em território brasileiro, nos estados de

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com uma parte em território boliviano. Dentro desta região

destaca-se áreas comprovadamente de ocupação Guató: curso principal do Rio Paraguai, rio

Paraguai-Mirim, rio Alegre, região do Caracará, rio São Lourenço, parte do rio Cuiabá, canal

Pedro II, lagoas Uberaba e Gaíba, Morraria dos Dourados, Serra do Amolar e Ilha Ínsua”

(Migliácio 2000 apud Oliveira 1996). A autora salienta que seu território também foi

parcialmente ocupado pelos bororos.

Migliácio (op. Cit:01) ao estudar o Pantanal de Cáceres sugere que: “Apresentando

certas especificidades dentro do contexto do Pantanal Matogrossense, a região parece ter sido

ocupada até o início da colonização européia por grupos culturais que apresentavam padrões

de assentamento, de subsistência e de organização social bastante distintos. As evidências

arqueológicas presentes na área parecem expressar essas diferenças, sugerindo ainda estreitas

relações sociais entre grupos portadores de distintas indústrias cerâmicas”; entre estas estão as

tradições Descalvado e Pantanal.

No caso da tradição Descalvado, existe uma grande quantidade de cerâmica com atributos

recorrentes à tradição Tupiguarani, como caco-moído e policromia, mas que constituem no

conjunto dos sítios, contextos materiais específicos. A tradição Tupiguarani, por sua vez, é mais

conhecida por ocorrer na borda oeste do Pantanal, e no estado do Mato Grosso do Sul (Chmyz

1966, Peixoto 1995, Oliveira 1995, Kashimoto 1997).

8. Aspectos metodológicos do estudo dos potes cerâmicos

As pesquisas acerca da cultura material, devido a uma mistura de abordagens, mostram

que o termo tradição tem sido usado desde o PRONAPA, tanto na concepção tradicional do

histórico-culturalismo, que relaciona o conceito a um grupo cultural específico, mas também

quando o termo se vincula a uma tecnologia que não seja exclusiva de único grupo cultural,

definindo-a por tradição tecnológica. Porém essa distinção nem sempre se isenta de uma
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abordagem normativa da cultura material. Não há um consenso na arqueologia brasileira, de

modo que muitas vezes se substitui tradição cultural por tradição tecnológica, ou ainda por

indústria tecnológica, remetendo em certa medida a noção de cultura a adaptações ambientais de

determinados grupos culturais.

Mais recentemente a abordagem interacionista proposta por Plog (1980), tem sido o fio

condutor nas interpretações que remetem a trocas culturais entre portadores de distintas tradições

arqueológicas do Brasil Central. Os estudos buscam construir uma história de contatos entre os

portadores de tradições cerâmicas inicialmente homogêneas que se misturam ao longo do tempo,

resultando em multicomponencialidade cultural. As inferências a respeito de organização social

nessa abordagem, sugerem que os processos dessas trocas resultavam em complexificação social

no momento da colonização européia, de modo que analiticamente negam que anteriormente

haveria organizações complexas.

Os sítios são, em geral, interpretados a partir de uma perspectiva regional e diacrônica,

porém a variabilidade cerâmica é amplamente analisada a partir dos contextos intra-sítio. Além

disso, normalmente não se infere complexidade social com relação aos conjuntos cerâmicos sem

decoração, apesar de eventualmente serem interpretados como decorrentes de uma

especialização econômica diferenciada, pois nestes não estão cristalizadas na decoração dos

potes as representações simbólico-sociais que são consideradas de caráter estilístico, mas não

tecnológico.

Haveria a partir dos anos 60, de acordo com Plog (op. cit: 118), ao menos 5 grandes

abordagens em torno da discussão que relaciona variabilidade material e variação estilística,

entre elas, “teoria normativa” (Binford, 1965), “tendência estilística” (Binford, 1963; Cleland,

1972), “interação social” (Deetz, 1965; Hill, 1970; Longacre, 1970, and Whallon, 1968, entre

outros), “variação motora do hábito” (Hill, 1977, 1978), e “troca de informações” (Wobst, 1977).

Plog considerou ainda, que há abordagens complementares que fornecem bons substratos

teóricos para o encaminhamento de questões metodológicas quanto à variabilidade artefatual.

Para o autor, a “teoria de troca de informações” de Wobst (1977:326), a qual enfatiza a

visibilidade dos artefatos, é por outro lado similar à de Binford (1965:206), que considera a

importância do contexto social de uso e manufatura dos artefatos, além de similar também à de



39

Deetz, entre outros, que sugere que as formas estilísticas em artefatos de pouca visibilidade

estariam clinalmente9 distribuídos (1980:119).

Para Stark (1998:04), o fato de um modelo como o de Wobst basear-se no “valor

heurístico do esquema tripartite – estilo, função e tecnologia” é que havia dado impulso à sua

aplicação, assim como ao crescimento dos estudos de “Ecologia Cerâmica” e da “Arqueologia

Darwiniana”. Segundo a autora, a retomada dos estudos de cultura material e da tecnologia, por

outro lado, deram volume crescente às pesquisas concernentes ao conceito de “estilo” na

compreensão da variabilidade material. Diversos estudos etnoarqueológicos têm demonstrado

que a manipulação social dos significados práticos ou simbólicos que envolvem o processo de

produção dos artefatos, e sua variabilidade, podem depender de escolhas culturalmente bem

definidas ou de escolhas tecnológicas totalmente aleatórias.

As discussões mais recentes ainda estão divididas e geram muitas controvérsias quanto a

uma conceitualização unânime na arqueologia, pois “apesar de haver uma preocupação

crescente com estilo... não estamos mais próximos de concordar com questões básicas do que

estávamos no início dos anos 60”  (Stark op. Cit, apud Plog 1995:369).

Segundo Stark, os pressupostos teóricos que discutem “estilo tecnológico” foram

herdados tanto da arqueologia francesa, a partir da noção de “cadeia operatória” de Leroi-

Gourhan (1986), quanto da arqueologia anglo-americana, que tem sua contrapartida na

“antropologia da tecnologia”. Apesar da problemática em torno do conceito de “estilo” não ter

sido objeto da presente pesquisa, o que exigiria uma discussão mais aprofundada com relação à

função ou uso dos artefatos, considerou-se sua crescente aproximação ao conceito de

“tecnologia” que mais recentemente ampliou as discussões em torno da fusão desses conceitos.

Ainda que a obra de Leroi-Gourhan remonte aos anos 4010, inaugurando as discussões sobre

“cadeia operatória” na arqueologia, a partir das idéias do antropólogo Marcel Mauss, a autora

                                                
9O termo “ clinalmente” refere-se ao “modelo clinal” de variação humana que é um sistema de classificação de

pessoas baseado no conhecimento de que as características herdadas geneticamente muitas vezes mudam

gradualmente em termos de frequência de ocorrência, de uma região para outra.

10 Apesar de não ter sido apresentada na presente pesquisa, a arqueologia francesa influenciou fortemente a

arqueologia brasileira até os anos 80, principalmente com relação ao estudo de artefatos  líticos, com  trabalhos

como de Águeda Vilhena Vialou sobre tecnologia lítica (1986), mas também no estudo de sítios Tupiguarani com os

estudos de Luciana Pallestrini (1969).
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acrescenta que foi Pierre Lemonnier (1986a,1992, 1993) que, mais recentemente, a partir da

década de 1980, divulgou esses conceitos em traduções inglesas.

Stark et. al. (op. Cit), utilizam uma abordagem que difere do modelo de troca de

informações em seus fundamentos teóricos e metodológicos, embasados na arqueologia francesa

e na “antropologia da tecnologia”, sugerindo que de acordo com Pfaffenberger (1992) “todos os

produtos (não simplesmente aqueles decorados) carregam informação sobre comportamento”

(:211). Para Stark et. al. (idem) “um dos modos de compreender a variabilidade do registro

arqueológico é através de uma análise sistemática de como os produtos são feitos”, e denomina

a “soma das escolhas tecnológicas como estilo tecnológico” (:211). Apresenta estudos de caso

realizados por Chilton, e por Stark, Elson e Clark, nesse mesmo volume, mostrando a utilidade

da abordagem da technologie francesa para os estudos de fronteiras sociais que aparecem

sutilmente no registro arqueológico (:09). Desse modo, em termos tecnológicos, considerou-se

que os padrões formais a serem examinados na variabilidade artefatual do material arqueológico,

são resultado de escolhas sociais que surgem da experiência histórica (Dietler e Herbich, 1998).

Dietler e Herbich (idem) oferecem uma proposta na qual consideram que devemos olhar

tanto para a “estrutura” quanto para sua remodelação no processo de reprodução, introduzindo a

teoria da prática de Bordieu (1980). Para tanto (:245) incluem também a noção francesa de

cadeia operatória, onde também residem as escolhas no processo de produção, e introduzem a

visão de cultura como processo social histórico, para não verem a cultura como limitante de

fronteiras (para isso baseiam-se na literatura antropológica do consumo de Appadurai, 1986;

Bordieu, 1984; Douglas e Isherwood, 1979; e na antropologia histórica e economia cultural de

Comaroff e Comaroff, 1992; Mintz, 1985; Roseberry, 1989; Sahlins, 1985, 1994 e Wolf, 1982).

Seguindo a teoria da prática, em termos de “hábitos e técnicas” (op. Cit: 246)

argumentam que, segundo Bordieu, as pessoas desenvolvem “disposições” para agir de certas

maneiras através da influência de estruturas das condições materiais em que vivem. Segundo os

autores, os sistemas de disposições duráveis, chamados “habitus”, podem gerar ações

padronizadas que são reguladas e estabelecidas por regras sociais, porém as quais, na verdade,

operam segundo referências simbólicas. As técnicas, como outras atividades sociais

padronizadas, são formadas pelo “habitus”. Isso envolve o desenvolvimento, através da prática

de “tendências”, e da percepção cultural dos limites do que é possível em padrões de escolha em

todos os níveis da “cadeia operatória” (cf. Leroi-Gourham, 1986). Essas disposições de escolhas
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e percepções do possível no domínio técnico se entrelaçam com padrões semelhantes de escolha

e percepção do domínio das relações sociais e categorias culturais de modo que evocam e

reforçam reciprocamente as técnicas que passam a ser percebidas como naturais (:246, tradução

livre).

A comparação dos dados entre os sítios analisados foi direcionada pelo enfoque de

tecnologia sugerido por Stark et al. (op. Cit :02) que explora relações entre aspectos cognitivos e

escolhas tecnológicas, principalmente no que Dietler e Herbich (op. Cit) sugerem quanto à

análise da manufatura dos potes, que foi aqui aplicada ao estudo das estruturas do contorno. Foi

sugerida a hipótese de que o estudo do contorno diz respeito ao modo de fazer os artefatos e ao

aprendizado dos gestos, conforme Mauss (apud 1979) e Bordieu (apud 1980), e ainda que os

contornos seguem uma “tendência” no processo de manufatura, conforme Leroi-Gourhan (1986),

não constituindo tipos formais. Ainda que seu significado possa ser ambíguo, os contornos são

caracterizados por estruturas que registram uma liberdade de ação em formas novas, ou a

reprodução de técnicas nas inovações tecnológicas a partir de estruturas inconscientes.

Além disso, o estudo das formas é de grande importância comparativa para a análise da

variabilidade, e é onde tem se observado, conforme as pesquisas citadas para o Centro-Oeste,

uma maior diversificação da produção cerâmica. Stark (op. Cit: 211) ressalta ainda que “técnicas

de manufatura são particularmente resistentes à mudança (ver Gosselain, este volume; Rice

1984) e além do mais um bom indicador de fronteiras sociais”.

Nessa abordagem, Chilton (1998: 134) considera que “uma teoria da escolha tecnológica

não substitui simplesmente uma ênfase exagerada na decoração por uma na tecnologia ou

função. Para essa autora o conceito de escolha tecnológica é mais abrangente que outros

conceitos de estilo (como por exemplo, que a interação social [Deetz 1965; Engelbrecht 1978;

Plog 1976] ou que as teorias de troca de informações [Plog 1980a; Wobst 1977]), porque requer

mais atenção à sequência e contexto de manufatura e uso, do que o produto acabado aparenta

ou transmite”.

A proposta de Chilton (op. Cit: 146) é bastante adequada para essa abordagem, “onde

cada variável independente torna-se dependente na medida que constitui um vaso, pois numa o

objetivo é buscar variação e covariação entre objetos, e não entre grupos de objetos, do mesmo

modo como já foram usados nos estudos de Petersen 1985:10; Dincauze 1975, 1976; Dincauze e
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Gramly 1973; Ludtke 1980; Petersen 1980; Wright 1980; e mais recentemente Carr 1993; Skibo

et. al. 1989 a”.

Seguindo a definição de Chilton (op. Cit: 146), que trabalhou com lotes de potes, cada

atributo é como “um aspecto ou variável de um vaso cerâmico, como tratamento de superfície,

cor, tipo de tempero ou forma de borda. Cada atributo tem um número infinito de valores

possíveis (...) diferindo das definições de Cowgill 1982;  Rouse 1960, 1964; e Petersen e Sanger

1991 (...) que definem um atributo como o estado específico de uma variável – e não como a

própria variável (...) Nessa definição um atributo representa uma escolha técnica, como

tamanho do vaso, tempero ou cor. A ênfase depende do critério de seleção entre as várias

opções tecnológicas – e não das escolhas tecnológicas realizadas” . Os atributos analisados

passam a ser dependentes de escolhas tecnológicas dando conta da variação dentro de conjuntos

de artefatos, e a partir daí devem ser buscadas explicações para isso, ou qual seria o critério de

seleção de uma escolha tecnológica.

Para o aprofundamento das discussões em torno do estudo dos potes inteiros,

principalmente com relação à sua funcionalidade, ligadas ao estudo das “características de

performance” dos atributos analisados, foram consideradas as propostas de Schiffer e Skibo

(1992: 51). Segundo esses autores os atributos da cerâmica constituem as propriedades formais

do objeto, e orientam o pesquisados a levantar hipóteses acerca de suas “características de

performance”, tenham elas funções exclusivamente técnicas, ou sociais, ou relacionadas ao

campo simbólico (op. Cit  apud Rice, 1984).

Schiffer e Skibo,  propõe que, se há um compromisso com a investigação de “padrões de

design”, “não importa se a busca explanatória começa com as hipóteses sobre processos de

mudança ou com estudos a respeito de características de performance particulares” (idem:56).

Desse modo, a presente pesquisa procurou analisar as características dos materiais empregados

nos potes, a partir de suas propriedades físico-químicas, com relação ao processo de produção,

ou seja, escolha da matéria-prima, manufatura e queima, relacionadas à variação nas

características morfológicas e decorativas da cerâmica. Não foi realizado um estudo específico

dos usos reais dos potes através de marcas de uso, apesar de algumas vezes ter sido possível a

ampliação dessa discussão.

As propriedades formais dos artefatos, para esses autores, são orientadas pelas escolhas

técnicas, que emergem de um rol de possibilidades culturais, podendo provir do “campo



43

funcional”, segundo suas “matrizes de performance”, de relações experimentais, que surgem no

cotidiano, ou ainda por novas exigências da produção (idem:51). É ainda, dentro do campo

funcional, onde ocorrem as mudanças no processo tecnológico que decorrem do modo de vida e

da organização social.

Uma “matriz de performance” é uma “lista de características de performance

considerada relevante para todas as atividades da história de vida de cada artefato, desde a

procura de matéria-prima, até seu uso e manutenção” (idem:56).

As hipóteses a serem testadas devem surgir no sentido de “estabelecer ligações

apropriadas entre padrões comprometidos com as características de performance dos artefatos,

e fatores sociais e adaptativos que perpassam seu campo funcional” (idem:57).

Essas ligações são possíveis, segundo os autores, graças aos princípios de dinâmica da

cultura material, que estabelecem correlatos. Esses correlatos são fundamentados a partir da

ciência moderna, e são inferidos para as outras culturas a partir dos pressupostos que seus

princípios racionais foram determinados pela experimentação e pela propagação inconsciente

desses conhecimentos através do tempo.

Se há estabilidade tecnológica, os padrões traduzem “receitas para ação”, ou seja,

traduzem as regras sociais aceitas para a produção dos artefatos e determinam comportamentos

relacionados à produção. Essas regras são as escolhas técnicas, cristalizadas em propriedades

formais, e observadas pelo arqueólogo como atributos do artefato. Porque as escolhas podem

mudar através do tempo, o pesquisador pode observar mudanças no processo tecnológico através

das mudanças nos atributos (idem: 55, apud Braun, 1983). O conhecimento ou as regras,

dependem tanto de sua “transmissão intergeneracional”, fazendo parte do processo de

aprendizagem, como do desenvolvimento da “tecnociência”.

Um outro problema abordado refere-se à análise da relação existente entre processo de

aprendizagem e as estruturas formais reconhecidas na manufatura dos vasos, que extrapolam

geograficamente o conjunto cerâmico local. Dada sua importância, tendo em vista que as

tradições são tão homogêneas, visou-se como isso pode se manter não só entre os sítios, em

contextos de sincronia, mas também através do tempo e de grandes territórios, de modo que o

ponto de partida da análise são os contextos tecnológicos.
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As pesquisas realizadas nos diferentes sítios dos projetos11 vinculados ao Programa de

Pesquisas Franco-Brasileiro no Mato Grosso, têm como fundamento a ligação entre vários

métodos de pesquisa em arqueologia, relacionados ao estudo dos vestígios cerâmicos e líticos,

dos vegetais, da estratigrafia, dos sedimentos, entre outros. As pesquisas são pluridisciplinares e

associam pré-história e paleoambiente. A noção de contexto é fundamental para essa abordagem,

pois todos os elementos estudados precisam ser compreendidos em sua interação. Essa noção de

contexto arqueológico é o pano de fundo das análises realizadas no presente estudo da cerâmica,

apesar de não ter sido possível, nesse momento, dar conta das relações implicadas entre os

diferentes registros.

Os contextos tecnológicos analisados aqui são referentes aos contextos de localização

espacial dos sítios e a respectiva caracterização das escolhas dos atributos tecnológicos dos potes

cerâmicos neles encontrados, quer sejam vestígios primários ou secundários, ou que se observem

processos deposicionais e pós-deposicionais que tenham ocorrido nos sítios ao longo do tempo.

Isso não significa que esses processos não tenham sido considerados, porém não se trata de uma

análise pormenorizada do espaço dos sítios. Há sítios onde o contexto está detalhado, como em

Ferraz Egreja, estudado desde 1983, mas não é o caso de todos os sítios. Nos sítios a céu aberto

houve a proposta de escavação de áreas amplas, mas que ficaram restritas às possibilidades e

necessidades dos sítios.

A análise dos contextos tecnológicos também significa atribuir um caráter não normativo

ao estudo da cerâmica e da formação dos sítios, de modo que é a tecnologia cerâmica presente

em cada sítio que está sendo analisada, com o fim de se chegar a contextualizações tecnológicas

onde podem surgir componentes de caráter cultural. Os dois critérios tecnológicos privilegiados

na metodologia de análise, relativos ao estudo do contorno e da pasta dos potes cerâmicos, assim

como a localização e estrutura dos sítios, servem como parâmetros para a análise contextual da

tecnologia.

A dimensão de análise territorial dos sítios, proposta por Binford (1992), pode ser uma

direção importante para a análise do processo de formação dos sítios, com relação ao que o autor

denomina sua extensão ou escala, numa relação espacial extra-sítios, conforme a exploração

relativa dos recursos naturais e dos contatos sociais.

                                                
11 O Programa de Pesquisas reúne estudos realizadas no âmbito de dois Sub-Projetos: Cidade de Pedra (inicialmente
denominado Ferraz Egreja) e Santa Elina.
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A análise espacial dos sítios da Cidade de Pedra, desse modo, leva em conta a proposta de

Binford  (1982), de “arqueologia do lugar”, que prioriza amostragens e não tipos, de modo que

podem haver conteúdos diversificados interagindo em um mesmo sistema ecológico. Para o

autor, um sistema mais realista, da perspectiva de “sítios”, consiste em que “uma ocupação possa

ser definida através do uso ininterrupto de um lugar (= vários sítios), por integrantes de um

sistema cultural” (p.5). Um território pode, por exemplo, abranger diferentes ocupações por

“zonação”, “locação”, “zona logística”, “zona extendida” e “zona de visibilidade” (p.8).

Essa discussão fornece argumentos para a formulação de hipóteses a respeito da ocupação

dos abrigos e das aldeias, orientando a discussão inicial em torno da origem da cerâmica e de sua

contextualização territorial.

PARTE III.  MÉTODOS, MATERIAIS E RESULTADOS

9. Métodos e técnicas

 Nos sítios a céu aberto foram realizadas sondagens, poços-teste e escavação por

decapagem em áreas de concentração de material. Os objetivos foram a delimitação dos sítios, o

registro da densidade e da distribuição espacial dos vestígios e a tentativa de reconstituição dos

artefatos fragmentados das áreas de concentração. Nos sítios que apresentaram cerâmica de

tradições distintas, as sondagens sistemáticas e escavações de áreas de concentração de

fragmentos cerâmicos e carvões, objetivaram verificar se houve reocupação. As escavações nos

abrigos foram sempre feitas por decapagens de áreas amplas, conforme a proposta do Programa

de Pesquisas nesses locais, proposta que foi seguida nos sítios a céu aberto conforme a

possibilidade desse método nesses contextos espaciais.

O estudo da cerâmica foi realizado no laboratório do Museu de Arqueologia e Etnologia

da USP. Inicialmente foram separadas as bordas, as bases e outros fragmentos com pintura ou

decoração plástica para serem desenhados e copiados a partir de um escaner comum para papel.

A partir dos desenhos das bordas foram feitas reconstituições das bocas dos potes e dos

contornos, para serem analisados. O diâmetro foi verificado a partir de uma ficha padronizada

com o desenho de projeção das bocas com medidas exatas, de 2 em 2 cm. Mesmo para a tradição
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Uru, já bastante estudada na região, não foi feita a reconstituição provável do desenho inteiro dos

potes e nem o cálculo do volume do recipiente, pois foi considerado que o número reduzido de

bases não permitiu supor em cada caso, se seriam mais rasos de bases planas, ou mais fundos e

de base arredondada, como ocorre entre os tipos definidos. Além disso, a tradição Tupiguarani

local, não apresenta reconstituições de formas (ver Wüst, 1990).

Os potes foram classificados de acordo com conjuntos de bordas com estruturas de

contorno semelhantes - como conjuntos de potes (ver aspectos metodológicos, capítulo anterior).

Apesar de todos os fragmentos terem sido analisados, somente as bordas e as remontagens

serviram de parâmetro comparativo para o estudo de potes inteiros. Os dados obtidos para os

demais fragmentos de parede serviram principalmente para ampliar o universo amostral para o

estudo da pasta cerâmica.

Os atributos formais qualitativos foram anotados individualmente em uma planilha, para

cada fragmento. A planilha auxiliou no processo posterior de quantificação dos dados para

análises de freqüências. A partir dessa planilha foram feitas tabelas de freqüência dos atributos

em função dos contornos dos potes, e um catálogo para potes individuais, para cada sítio. As

tabelas foram elaboradas somente para os sítios a céu aberto, para um melhor controle entre

variáveis dependentes de potes destes sítios, os quais têm maior quantidade de material. O abrigo

Ferraz Egreja também tem uma grande quantidade de potes, porém há uma diversificação

tecnológica muito grande, de modo que para tanto foi elaborado um catálogo mais extenso e um

gráfico da distribuição horizontal e vertical de remontagens de potes e conjuntos cerâmicos sobre

a planta do sítio (Figura 22).

 Para o sítio multicomponencial Fazendinha foram feitos cinco croquis da distribuição

espacial de determinados atributos comumente atribuídos às tradições cerâmicas estudadas, nas

áreas prospectadas, a fim de se verificar suas concentrações e dispersões (Figuras 44 a 48).

Houve tentativas de remontagens de potes das concentrações escavadas, que além de

permitirem inferências sobre o contexto espacial do assentamento, como área de atividade ou

descarte (ver Silva, 2000), servem para auxiliar nas inferências a respeito da funcionalidade dos

potes. Elementos da forma, da superfície e da pasta dos potes foram eventualmente

correlacionados, para a sugestão de hipóteses em relação às características de performance dos

materiais empregados.

Na planilha foram registrados os seguintes dados:
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O local onde o fragmento foi coletado, seja sua coordenada geográfica, linha, sondagem,

poço-teste, quadra, quadrante ou ponto.

A quantidade de fragmentos por área de coleta, e de fragmentos que compõe uma

remontagem.

O tamanho dos fragmentos, e o peso da totalidade dos fragmentos em um ponto de

coleta, para se tentar demonstrar a conservação e a densidade do sítio.

As cores da superfície e do núcleo, que servem tanto o estudo da queima quanto da

argila empregada na pasta cerâmica, ou seja, diferenças na pasta que possam ser relacionados

com o tipo de argila utilizada, e o tempero adicionado à pasta. Para o estudo da pasta cerâmica

foi utilizada uma lupa de aumento 30x. Foram feitas lâminas petrográficas de amostras

cerâmicas e análise por difração por raio-x para se buscar diferenças de composição

mineralógica.

Foi verificada a presença de restos de carvão, tanto no lado interno, quanto no lado

externo dos fragmentos, que podem indicar uso dos potes. No caso do enegrecimento da

superfície do fragmento ser homogênea, de modo que tenha sido aplicada alguma técnica para

recobri-la propositadamente, como por exemplo, um impermeabilizante, foi feita a classificação

por brunidura interna, externa ou ambas.

Também foram investigadas características de alisamento dos fragmentos, de modo que

podem existir marcas (estrias) de alisamentos internos ou externos, deixados por seixos ou

outros instrumentos, e se a peça foi muito alisada, chegando ao polimento interno, externo ou

ambos. Eventualmente foi verificada a presença de marcas de uso em remontagens.

A decoração pintada ou plástica foi registrada pela presença, tanto para o lado interno,

quanto pelo lado externo do fragmento, ou a presença em ambos, as quais foram descritas.

Entre as técnicas de confecção tentou-se registrar o uso de roletes ou modelados e

placas. Os processos de elaboração de cada contorno foram descritos de modo a serem

observados em sua totalidade, ou seja, sem que se buscasse somente padrões. As características

estruturais da confecção das bordas, lábios e bases foram analisadas independente ao contorno.

Os contornos foram analisados independentemente da inclinação da boca dos potes, como

em Shepard (1985). A inclinação da parede dos potes procura observar se os potes são

restritivos ou irrestritivos, ou seja, se as formas são abertas ou fechadas, com mais de 90

graus ou menos de 90 graus ou com 90 graus. Para os fragmentos de base foi registrado o ângulo
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de inclinação da base com a parede. As bordas foram diferenciadas segundo a presença de

reforço interno, externo, ou ambos (expandida).

Para a comparação dos atributos cerâmicos, as estruturas de contorno são o fio condutor

das análises tecnológicas, estando os dados obtidos nas planilhas, tabelas e catálogos localizados

no capítulo 10 dessa dissertação. Os catálogos constituem um universo amostral para os potes

reconstituídos.

10. Materiais e resultados: a variação dos atributos cerâmicos das escolhas tecnológicas dos

conjuntos de potes

Foram analisados aproximadamente 5.000 fragmentos de potes cerâmicos entre todos os

sítios. Cada sítio apresenta um número diferente de fragmentos, de remontagens e de

reconstituições das bocas dos potes, as quais são apresentadas separadamente, para cada sítio, em

tópicos deste capítulo. Inicialmente é feita aqui uma descrição mais geral dos dados obtidos nos

estudos de laboratório, e são levantadas as primeiras hipóteses.

Os sítios a céu aberto denominados Turbina e Baia do 58, apresentam cerâmica associada

à tradição Uru, e os sítios a céu aberto Fazendinha e Jatobá, cerâmica associada às tradições Uru

e Tupiguarani, sendo multicomponenciais. Além disso, há amostras de duas ocorrências de sítios

que foram consideradas importantes para a análise dos contextos tecnológicos, apesar de não

terem sido escavados, referentes ao sítio da Gleba e ao sítio Macaúba. Os sítios em abrigo são

Ferraz Egreja, Cipó (cemitério), Antiqueira, Arqueiros e Vermelhos, os quais, apesar de

apresentarem potes com atributos recorrentes às tradições cerâmicas, apresentam uma maior

diversidade de características.

Os contornos observados entre os potes cerâmicos de todos os sítios são descritos abaixo:

Contorno 1 – Não há inflexões.

Contorno 2 – Com inflexão suave extrovertida no contorno, ou seja, inflexão sem ângulo

marcado entre borda e corpo.

Contorno 3 – A inflexão da borda é abrupta e extrovertida, com um ângulo marcado.
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Contorno 4 – A partir do ponto de inflexão (geralmente abrupto ou marcado por um acanalado)

do ombro, ou onde inicia o pescoço ou a borda, o contorno tende a ser côncavo ou cônico. Há

variações acima do ponto de inflexão (região do pescoço ou borda, eventualmente pintada),

podendo haver ou não uma inflexão suave.

Contorno 5 – Na região da borda há uma inflexão abrupta a partir da qual o contorno é convexo,

arredondado ou quadrado. Há variações na finalização da borda, que pode ter uma inflexão suave

côncava, com lábio 4 (em geral o lábio 4 é parte da estrutura de contorno 4, sendo, nesse caso,

uma variação).

Contorno 6 – Fragmento com inflexão abrupta ou acanalado, cujo contorno não foi possível

identificar, podendo ser 4, 5 (entre o corpo e o pescoço) ou 8 (entre a borda e o lábio).

Contorno 7 – Inflexão abrupta do diâmetro a qual forma uma “carena”. Essa estrutura de

contorno pode somar-se a qualquer um dos outros (há só uma ocorrência inteira: contorno 7 + 8

no sítio Fazendinha)

Contorno 8 – Com contorno semelhante ao contorno 4, porém com uma borda curta,

independente, marcada por inflexão. O pescoço, ou borda, pode se distinguir pela presença de

incisões ou pintura, e não apresentam acanalado no ombro.

Contorno 9 – Ausência de contorno de parede, destacando-se a base e a borda. São os “pratos

assadores”

Contorno 10 – Com contorno 1 e perfurações pela parede até a base, lembrando um

“cuzcuzeiro” (Wüst, relatório). A presença de uma única borda demonstrou que as perfurações

não ocorrem somente na base, como outros trabalhos registram (Wüst relatório). Representa uma

única ocorrência no sítio Jatobá (pote n°. 395).

Contorno 11 – Com contorno 1 e boca do pote não circular. Representa uma única ocorrência no

sítio Jatobá (pote n°. 397)

Os contornos 4, 5, 6, 7, aparecem em geral relacionados à cerâmica associada à tradição

Tupiguarani, no abrigo Ferraz Egreja, e nos sítios Fazendinha e Jatobá. Os contornos 1, 2 e 9 são

característicos da cerâmica Uru, apesar do contorno 1 constituir uma forma comum presente em

todos os sítios. Já o contorno 2, ocorre também em um conjunto cerâmico de Ferraz Egreja, mas

com uma estrutura diferenciada da borda, caracterizada pelo reforço externo e não interno. O

contorno 3 aparece caracterizado nas urnas funerárias do abrigo Cipó, e em um conjunto de
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Ferraz Egreja, mas também como “tendência” entre a cerâmica Tupiguarani, sendo mais

freqüente no sítio Jatobá (esses dados estão mais detalhados na descrição de cada sítio e na

descrição dos resultados). O contorno 8 ocorre em Ferraz Egreja e duas vezes no sítio

Fazendinha.

Os fragmentos podem corresponder a partes do contorno, desse modo, o contorno 7,

corresponde somente ao fragmento do diâmetro do pote cuja parede é carenada, e o contorno 6

corresponde a um fragmento com inflexão marcada, através da qual não se pode identificar a

estrutura do pote, podendo corresponder aos contornos, 4, 5 ou 8. Outros estudos poderão indicar

a complementaridade dessas estruturas, especialmente no que diz respeito à presença de carenas.

O mesmo se pode dizer da correspondência entre lábios, bases, e o restante da estrutura,

analisados separadamente. Os lábios analisados podem ser 1- planos; 2- arredondados,

provavelmente feitos a partir de um rolete mais espesso para o caso da tradição Uru e para o

conjunto 1 de Ferraz Egreja (ver catálogo dos sítios); 3- afinados na terminação (quase não

ocorre); e 4- dobrados ou _ dobrados, para fora. Esses últimos são quase sempre associados ao

contorno 4.

O estudo das espessuras das bordas forneceu dados relacionados ao processo de

manufatura, de modo que podem ser 1- reforçadas externamente, 2- reforçadas internamente ou,

poucas vezes, 3- expandidas (reforço para os dois lados). As bases foram separadas por:

fragmento plano, arredondada, plana suave (sem quina), e plana abrupta (com quina - inflexão

marcada do ângulo entre a base e a parede). Não foi possível estabelecer um critério estrutural

para os potes com relação à complementação entre o contorno e as bases, pois a amostra de potes

inteiros é muito pequena.

Há ainda uma borda ondulada, e alguns elementos plásticos na borda ou parede dos

potes, como apêndice (1 ocorrência), furo de suspensão (1 ocorrência), alça  (1 ocorrência).

Os temperos que foram notadamente adicionados são: (1) cinza de fibra vegetal em

feixes (cariapé de cor branca, cinza ou preta), (2) fibras vegetais em forma de canutilho branco,

(3) carvão vegetal, (4) fibra vegetal não queimada, na forma de ramúsculos, (5) caco moído

grande, (6) caco moído pequeno, (7) fibra vegetal em feixes espalhados, que foram assim

caracterizados segundo as hipóteses da pasta ter sido mais trabalhada, ou porque foi adicionado o

pó mais fino das cinzas vegetais, ou ainda pelo tipo de vegetal que foi utilizado, (8) espículas de
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esponja de água-doce (cauixi), (9) tempero ausente ou sem adição, de modo que não há

quantidade excessiva de minerais que denote adição.

As pinturas ocorrem com pouca freqüência e são variadas, aparecendo as cores

vermelha, preta ou marrom, podendo ocorrer uma delas ou duas ao mesmo tempo, e sobre

engobo branco. Ocorrem nas cerâmicas associadas à Tradição Tupiguarani dos sítios

Fazendinha, Jatobá, Ferraz Egreja e Arqueiros. Alguns padrões de pintura geométrica

observadas, em geral, na parte externa dos potes, foram: traços geométricos vermelhos, pretos e

marrons, linha vermelha no ombro, linha vermelha no lábio, duas linhas vermelhas ou pretas ou

marrons (ombro e lábio, ou borda e lábio) e três linha vermelhas ou pretas ou marrons (no

ombro, na borda e no lábio), mas muitos vestígios de pintura não são identificáveis. Também

podem ocorrer na parte interna.

A decoração plástica ocorre com pouca freqüência na cerâmica associada à tradição

Tupiguarani dos sítios a céu aberto, e com grande freqüência nos abrigos Ferraz Egreja e Cipó.

As cores observadas para a superfície e núcleo dos fragmentos cerâmicos variam entre

tons de cinza, marrom e alaranjado. A classificação aproximada para as cores foi (1) para cinza

claro (2) para cinza escuro (3) para marrom claro (4) para alaranjado (5) para marrom escuro (6)

para vermelho (7) preto.

As cerâmicas de todos os sítios, em geral, apresentam núcleo espesso e mais escuro do

que a superfície, indicando uma queima bastante incompleta dos potes. Entre os potes mais

recorrentes dos sítios a céu aberto, aqueles de contorno 1 ou 5, que ocorrem nos sítios

Fazendinha e Jatobá, são os mais escuros, de cor marrom, e tendem a ter núcleos mais escuros,

do cinza escuro ao negro. Os de contorno 4 se apresentam em tons mais claros de marrom a

cinza, e tendem ao alaranjado e vermelho. Os núcleos desses potes são em tons de cinza mais

claros.

Por outro lado, potes de contorno 5 que ocorrem no abrigo Ferraz Egreja apresentam-se

predominantemente na cor marrom claro e polidos, e com núcleos mais oxidados. Os potes de

contorno 5 podem ou não apresentar caco moído triturado na pasta, em tamanho pequeno, mas

nunca apresentam tempero vegetal.

A cerâmica com caco-moído, em geral, associada à tradição Tupiguarani, que ocorre nos

sítios Fazendinha e Jatobá, e nos abrigos, é predominantemente de cor mais clara, tendendo para

o marrom claro e o cinza, mesmo na coloração do núcleo. Quanto ao tamanho do tempero de



52

caco-moído usado na pasta cerâmica, ocorre nos potes de contorno 4 uma proporção maior de

tempero de caco-moído grande (tipo 5), correspondendo também àqueles potes com maior

frequência de pintura. Na cerâmica marrom escura onde predominam contornos 1 ou 5, o caco

moído é quase ausente, tendo ocorrido caco mais triturado (tipo 6), somente duas vezes, no sítio

Fazendinha. Em Ferraz Egreja também é observada essa variação entre os potes de contorno 5

(ver catálogo neste capítulo).

A cerâmica com tempero vegetal (cariapé), constitui a totalidade dos potes dos sítios a

céu aberto Turbina e Baia do 58,  sendo em geral cinza claro, e com núcleos acinzentados, mais

escuros do que a superfície, mas que poucas vezes apresentam-se negros. A cerâmica com

cariapé, que também ocorre nos sítios multicomponenciais Fazendinha e Jatobá, se apresenta da

mesma forma, em tons de cinza. Não só o tempero, como a morfologia desses potes de coloração

cinza são bastante padronizados, e podem ser associados à tradição Uru.

Além dos temperos, quanto ao estudo da composição da pasta na lupa, foi observada a

presença de “pontos brancos”12 em parte dos fragmentos cerâmicos, os quais foram analisados,

pois geraram dúvida quanto à sua natureza, mineral ou não. A presença de “pontos brancos”

apresentou freqüência variada nos sítios a céu aberto, e no abrigo Ferraz Egreja, ocorrendo

principalmente nos fragmentos de coloração marrom. Houve baixa ocorrência na cerâmica de

coloração cinza, onde sua presença, quando ocorre, é bastante visível, não sendo o caso de

desvio de observação por contraste na cerâmica escura.

Foram feitas análises iniciais para a caracterização mineralógica das cerâmicas, entre

elas, da cerâmica marrom onde há maior ocorrência de “pontos brancos”,  da cerâmica cinza sem

“pontos brancos” e com tempero vegetal, e de uma amostra de argila de coloração cinza coletada

em uma área próxima aos sítios estudados. Inicialmente as amostras foram submetidas à análise

da estrutura cristalina, por difração de raio-x, realizada no Instituto de Geociências da USP, por

Flávio M. S. Carvalho (Figura 6). Nas tabelas e catálogos dos sítios (ainda neste capítulo), como

a presença de “pontos brancos” havia sido inicialmente considerada como hipótese de uma

variação da argila, consta o registro como “argila 1”. Anteriormente os “pontos brancos” já

haviam também sido considerados como antiplástico por Berra e De Blasis.

                                                
12 A presença de “pontos brancos” já havia sido observada por Berra e De Blasis (2005) em parte da cerâmica de
Ferraz Egreja, tendo sido apresentados como antiplástico.
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Na preparação das amostras, a cerâmica com cariapé foi a mais difícil de quebrar,

enquanto a com “pontos brancos” mostrou-se mais friável. Durante a moagem da cerâmica em

um almofariz para ser colocada no difratômetro, ao contrário, a amostra com cariapé foi triturada

mais facilmente, sendo mais fina, assim como a amostra de argila não queimada, e a cerâmica

com “pontos brancos”, mais dura. Os “pontos brancos” por sua vez se desfazem rapidamente e se

misturam à amostra.

Não houve grandes diferenças entre os minerais identificados nas argilas, somente foi

observada uma quantidade maior de quartzo na cerâmica marrom do sítio Fazendinha. A argila

local, não queimada, contém caulinita, mas esse argilomineral  pode não aparecer nas cerâmicas,

já que é transformada a temperaturas em torno de 600° C, as quais podem ser atingidas por

fogueiras (Alves, 1994: 43). Outro argilomineral presente é a ilita, que aparece em pouca

quantidade nas amostras do pasto e na de “pontos brancos”, a qual outras análises poderiam

demonstrar se decorre originalmente de mica ou outros minerais. Os argilominerais presentes nas

amostras da pasta cerâmica dos dois sítios indicam que a matéria-prima (solo) não foi queimada

a temperaturas suficientemente altas (acima de 1000° C) para modificar as estruturas cristalinas

(Worral, 1986).

Figura 6 - Gráfico de Difração por Raio-x  (Flávio Carvalho – IGC-USP)
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Uma lâmina petrográfica de cerâmica com “pontos brancos” feita na Universidade

Federal de Cuiabá sob a responsabilidade de Valéria F. Silva, mostrou que os “pontos brancos”

eram cristais de quartzo, mas que não apresentavam uma estrutura cristalina convencional.

A partir desse primeiro resultado foram realizadas mais análises a partir de amostras de

outros fragmentos cerâmicos no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Foram

feitas lâminas delgadas de 3 amostras: uma de um fragmento do sítio Baia do 58, uma de um

fragmento do Turbina, ambas com cariapé, e uma de um fragmento do Fazendinha, com “pontos

brancos”. A análise ao microscópio petrográfico (Olympus BX50), realizada pelo geólogo Prof.

Dr. Fábio Dias de Andrade permitiu a observação de microfraturas nos cristais de quartzo na

amostra do sítio Fazendinha. Ficou demonstrado que se trata de quartzo microfraturado, o que

confere ao mineral um aspecto esbranquiçado. Os grãos de quartzo das demais amostras não

apresentaram padrão cerrado de microfraturamento (Figura 7).

Figura 7 : Quartzo Microfraturado – sítio Fazendinha
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A cerâmica com quartzo microfraturado do sítio Fazendinha mostra também um padrão

mais homogêneo de grãos minerais com relação às suas dimensões, e as cerâmicas com cariapé

apresentam uma pasta mais heterogênea. Nas fotos das lâminas os grãos brancos mais

arredondados são de quartzo, e aqueles sem formato ou tamanho regular constituem poros. Nas

cerâmicas com fibra vegetal os poros existentes foram provavelmente deixados pela queima total

dessas fibras.

       Figura 8:  Cariapé - sítio Baia do 58

Observou-se também diferenças no processamento das fibras. Elas são abundantes e bem

misturadas à pasta na amostra do sítio Turbina (Figura 9), provavelmente devido a uma maior

quantidade do pó mais fino das cinzas vegetais genericamente denominadas cariapé (Lima,

1986) ou ao tipo ou parte do vegetal usado. Na lâmina do sítio Baia do 58 são observados feixes

alongados (Figura 8). As amostras com cariapé apresentaram ainda massas compactas e

arredondadas de material argiloso, na forma de “grumos”.
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Fábio R. Dias de Andrade considera que a orientação preferencial das acículas vegetais

na lâmina do Turbina pode estar relacionada à moldagem da cerâmica. Como esses potes são

geralmente feitos a partir de roletes de barro, seria preciso fazer uma experimentação.

Figura 9: Cariapé - sítio Turbina

Os fragmentos que apresentam quartzo microfraturado ocorrem com maior freqüência

nos sítios com cerâmica associada à tradição Tupiguarani (Gráfico 1), ou em potes do abrigo

Ferraz Egreja, que não se associam à essa tradição (ver catálogo). No sítio Fazendinha a presença

de argila 1 em cerâmica com tempero vegetal é mais freqüente do que nos sítios

unicomponenciais com cerâmica associada à tradição Uru (Gráfico 2).

Há diferentes freqüências de sua presença nos sítios unicomponenciais com cerâmica

associada à tradição Uru, onde sua ocorrência é menos freqüente do que a média, no Turbina, ou

quase ausente, no Baia do 58 (Gráfico 1). Nesses conjuntos a cerâmica apresenta a coloração

cinza, ainda que haja uma tendência de seu registro nos fragmentos mais escuros (Gráficos 5 e
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6), diferença que, entretanto, não é notada no sítio Fazendinha, onde há grande freqüência de

cerâmica de coloração cinza claro mesmo na presença de quartzo microfraturado (Gráficos 3 e

4).

Gráfico 1 – Freqüência de fragmentos cerâmicos com tempero vegetal e ausência de “pontos brancos” e

com tempero vegetal e presença de “pontos brancos” nos sítios a céu aberto
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Gráfico 2 – Freqüência de temperos nos sítios Fazendinha e Jatobá por número absoluto de fragmentos

cerâmicos e a variação de argila 1 em cada um
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Gráfico 3 – Freqüência de cor na cerâmica com tempero vegetal + argila 1 do Sítio Fazendinha
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Gráfico 4 – Freqüência de cor na cerâmica com tempero vegetal sem argila 1 do Sítio Fazendinha
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Gráfico 5 – Freqüência de cor na presença de argila 1 em cerâmica com tempero vegetal do Sítio Turbina
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Gráfico 6 – Freqüência de cor na cerâmica com tempero vegetal sem argila 1 – Sítio Turbina

Sítio Turbina - frequência de cor na cerâmica com tempero vegetal sem argila "1" 
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Os dados que são apresentados posteriormente na discussão dos resultados (Parte IV)

relacionam a freqüência da presença de quartzo microfraturado e a coloração da argila,  em todos

os sítios. Como as cores da cerâmica estão marcadamente relacionadas a tradições arqueológicas
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diferentes, sendo a cerâmica Tupiguarani predominantemente marrom, e a cerâmica Uru

predominantemente cinza, se procurou observar inicialmente se as cores corresponderiam a

diferentes fontes de argila, ou ainda de mistura de argilas, ou então ao processo de queima, ou ao

tipo de tempero utilizado.

As diferenças nas características do cariapé são pouco freqüentes, predominando o do

tipo 1, ou seja, feixes de fibras vegetais. Somente na cerâmica Uru do sítio Turbina foram

registrados ramúsculos vegetais aparentemente não queimados, ao invés de feixes de fibras. No

sítio Baia do 58 há uma freqüência baixa de tempero vegetal na forma de canutilhos brancos.

Ainda nesse sítio predominam os feixes de fibras vegetais, enquanto no sítio Turbina há uma

tendência desses feixes estarem mais misturados à pasta (tipo 7 de nossa classificação).

A seguir são apresentados os resultados para cada sítio.
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10.1 FERRAZ EGREJA

Datações: 30 datações entre 4610 ± 60 e 100 ± 50 anos AP
Classificação: multicomponencial (Tupiguarani e não filiadas)
Áreas de coleta de material: decapagem do solo em torno do abrigo
Tamanho da amostra: 1263 fragmentos cerâmicos
Quantidade de bordas analisadas: 98 bordas
Contornos classificados: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Reconstituições: 47
Bases classificadas: 5 bases
Outros artefatos: mais de 10.000 lascas, estilhas e artefatos líticos
                           1 fragmento de cachimbo

O abrigo Ferraz Egreja é uma formação que se assemelha a um cogumelo de arenito, cuja

base é mais estreita que o topo, de modo que propicia uma cobertura em todo seu entorno. Essa

estrutura é ladeada por morros de rochas nuas cortadas pelo córrego de Ferraz Egreja, o qual

desce pela rocha carregando uma grande quantidade de corantes ferruginosos. Entre o relevo

seco, por vezes, surgem cactos e enclaves de mata. O mesmo ocorre em toda Cidade de Pedra, o

que pode ser amplamente observado a partir de dois pontos próximos a este sítio, conhecidos por

Pedra da Falha e Mirante. Assim como Ferraz Egreja, são locais de altitude elevada de onde se

vislumbra a Cidade de Pedra no primeiro terço do caminho, a partir do chapadão em direção à

planície do rio Vermelho.

O método da decapagem, por níveis naturais de superfície ampla, é realizado anualmente

através da coordenação dos arqueólogos Denis Vialou e Águeda Vilhena Vialou desde meados

da década de 80. O sítio possui 31 estruturas de combustão datadas, de modo que houve um

contínuo processo de ocupação nesse abrigo, por mais de 4000 anos. Entre as estruturas de

fogueiras já foram coletas em torno de 15.000 lascas e estilhas líticas, mais de 1000 cacos

cerâmicos, e aproximadamente 10.000 corantes minerais, os quais foram utilizados para pinturas

na rocha13. O sítio exibe figuras, desenhos geométricos, e gravuras feitas por picoteamento

(Vialou, 2000, 2005).

A incidência do sol varia ao seu redor durante a manhã e à tarde, e a parte sul do abrigo

parece ter sido ocupada com mais freqüência. Esse lado tem inscrições rupestres sobre um

suporte que forma um tipo de anfiteatro. O rio Vermelho situa-se na direção norte.
                                                
13 Os fragmentos ferruginosos que exibem marcas de utilização ou não, foram estudados por Jussara Moritz (2005).
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Segundo Vilhena-Vialou (2005) os primeiros anos de escavações em Ferraz Egreja

consistiram em trabalhar numa pequena área, indo progressivamente das paredes para o exterior,

encontrando variação nas concentrações dos vestígios de diferentes camadas, que equivalem a

diferentes ocupações notadas nas superposições estratigráficas. As informações do inventário

quanto à localização estratigráfica dos vestígios arqueológicos, podem referir-se às camadas

sucessivas. A diferenciação pedológica não é percebida, de modo que as diferentes colorações

atestam a infiltração de água.

 A profundidade média de toda a decapagem atualmente é de aproximadamente 1 metro,

de modo que foi construído um gráfico com a distribuição horizontal e vertical de cada

fragmento por quadrantes (NE, SE, NO, SO) sobre a planta baixa do sítio, que mostra a escala Z

variando de +0,40 até –1,60 metros (Figura 22). Há também muitas rochas no chão do abrigo,

que por vezes correspondem aos níveis mais altos, com estruturas de combustão que, nesse caso,

podem estar bem acima de um solo de deposição mais recente. É o caso das estruturas de

fogueiras localizadas nas quadras 15G e 17K.

Nas quadras mais afastadas da parede do abrigo e também naquelas mais a leste, em

terreno mais baixo, os vestígios começam a aparecer a uma maior profundidade, podendo a

inclinação do terreno variar em até 30 cm, dependendo do local do abrigo. Verifica-se que na

distribuição da totalidade dos fragmentos cerâmicos do sítio, na área sul, há uma tendência dos

fragmentos se dispersarem para baixo, no sentido oeste-leste, o que mostra a inclinação do

terreno em direção ao córrego.

O solo arqueológico apresenta locais de sedimentação diferenciada, devido à declividade

do terreno na área desabrigada exposta ao intemperismo e à inclinação das rochas nas áreas

centrais. A análise das reocupações, a partir das características da cerâmica, pode auxiliar na

análise estratigráfica, apesar desses solos não corresponderem necessariamente a camadas

sedimentares. Fatores pós-deposicionais de intemperismo do arenito friável, com transporte e

sedimentação ocasionados pelas chuvas anuais, causaram a dispersão dos fragmentos cerâmicos,

que foram parcialmente remontados e reunidos em conjuntos de potes tecnologicamente

semelhantes. A análise mostrou uma melhor diferenciação de conjuntos cerâmicos na parte sul

do abrigo (área de FE II) que é mais ampla e apresenta um declive mais acentuado. Além disso,

devido a uma amostragem maior, e à grande concentração de estruturas datadas, somente o

recorte dessa área da escavação é apresentada nessa dissertação em gráfico, o que corresponde a
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72 quadras de 1m_ cada (Figura 22). Atualmente o total da superfície de escavação, por

decapagem dos níveis naturais do sítio, é de 150 m_.

A cerâmica desse sítio foi estudada a partir de remontagens inicialmente realizadas por

Berra e De Blasis (2005). No presente estudo foram feitas outras Remontagens e agrupados

Conjuntos de potes tecnologicamente semelhantes, numerados de 1 a 8 (esses conjuntos

seguiram a metodologia adotada nessa dissertação, e não corresponde aos mesmos conjuntos

referidos pelos autores citados). A contextualização espacial da cerâmica pelas dispersões

horizontal e vertical das Remontagens ou Conjuntos cerâmicos, permitiram relacionar eventos

de ocupação temporalmente, que por sua vez foram inseridos em 3 Grupos temporais, A, B e C.

Os Conjuntos e Remontagens estão representados adiante no catálogo.

Os 3 grandes Grupos cerâmicos estão associados relativamente às datações do carvão das

estruturas de combustão, e podem ser visualizados no gráfico sobre a planta através de cores

semelhantes. O Grupo A, mais antigo, corresponde a cores azuis, seguido pelo Grupo B, nas

cores verde e amarelo, e pelo Grupo C, nos níveis superiores, com tons de rosa e violeta. O

Grupo A se refere a ocupações de mais de 1200 anos AP, podendo chegar a 1900, o Grupo B

está em torno de 1300 a 600 anos AP, e o Grupo C entre 600 a 100 anos AP.

A análise da distribuição do material intra-sítio mostra que o deslocamento de fragmentos

relativos a um mesmo pote, ou de conjuntos de potes, pode ocorrer entre 5, 10, 15, 20 e até 30

cm de profundidade em uma mesma quadra. Porém isso não interferiu na distribuição espacial

entre os grandes Grupos temporais definidos. A localização dos fragmentos é quase exata, pois

foram plotados a partir dos quadrantes que correspondem às coordenadas X e Y dos mesmos.

Respeitando a distribuição horizontal dos fragmentos e a declividade do terreno, a coordenada Z

foi generalizada para camadas de 10 em 10 cm sem que a distribuição de todo o conjunto fosse

alterada.

Os níveis precisam ser interpretados de forma isolada, quadra a quadra, mas se verifica

que a cerâmica mantém uma dispersão bastante homogênea com relação às remontagens e

conjuntos cerâmicos analisados que formam os grupos temporais. A seqüência tripla das

estruturas de fogueiras da quadra 18D são um indício de que houve uma sedimentação estável

em partes do abrigo, com datações de 205 ± 40 anos (Z=23), 780 ± 20 anos (Z=37) e 1060 ± 40

anos (Z=48).

O Conjunto 1
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Não tem remontagens, é formado por reconstituições a partir de bordas que apresentam a

mesma estrutura de contorno, onde se observa contorno 2, lábio 2 e reforço externo da borda

(borda tipo 1). Apesar de não terem sido obtidas remontagens, há muitos fragmentos de parede

que podem pertencer a esse conjunto devido às características da pasta, mas que não constam na

presente análise. O Conjunto 1 está representado no catálogo por 10 fragmentos de potes maiores

e sem decoração, com diâmetros entre 12 e 30 cm, e por 5 fragmentos  de potes menores, com

diâmetros entre 8 e 16 cm, entre os quais 2 têm decoração incisa no lábio, com desenhos

diferentes.

Foi observada a presença de caco-moído grande (categoria 5) em 9 desses 15 potes,

carvão em um, e quartzo microfraturado em um. Não há inclinação 3, sendo o conjunto formado

por potes com formas restritivas. Constituem praticamente a totalidade de um grupo temporal

mais antigo, tecnologicamente homogêneo, denominado Grupo A, de cor azul no gráfico.

O Conjunto 1.1

É composto por 4 remontagens de potes com contorno 2, mas que apresentam variações

na finalização da borda, que não são reforçadas, nos lábios e no tratamento de superfície. A

remontagem 19 exclusivamente, tem uma borda plana, e apresenta tempero de carvão. A

remontagem 13 é bem mais polida, sem diferenciação morfológica do lábio, e com caco-moído

grande. A remontagem 1 é a única com caco-moído pequeno (tipo 6) e abundante, e com incisões

rasas e espaçadas14 na região da borda (bastante erodidas). Todos os diâmetros variam muito.

Esse conjunto é bastante heterogêneo, e se distribui entre os Grupos A e B.

As remontagens 3 e 22, que fazem parte do Grupo B, não foram colocadas em nenhum

conjunto, assim como a de número 20, localizada em FE III. A remontagem 3 se apresenta com

contorno 1, com quartzo microfraturado em abundância e te, a forma de uma pequena cuia. A

remontagem 20 apresenta uma alça com contorno 3 somente na parte interna. A remontagem 22

tem o contorno 5 quadrado, e não arredondado, inclinação restritiva, cor cinza, e uma quantidade

de grãos minerais maiores na pasta.

 O Conjunto 2

                                                
14 As incisões, que aparecem em conjuntos diferentes de potes, foram consideradas como mais profundas ou mais
rasas, e mais espaçadas ou mais detalhadas, aproximando e opondo potes desses conjuntos. Essa descrição um tanto
vaga é significativa quanto à diferenciação das técnicas usadas em sua elaboração. As incisões mais profundas e
detalhadas, provavelmente foram aplicadas enquanto a pasta estava bem molhada. Cabe destacar que são todas
incisões pré-queima.
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É formado por 41 fragmentos que apresentam tempero de cauixi. Entre estes há três

bordas, de contorno 3 (das quais duas constam no catálogo). É um conjunto tecnologicamente

homogêneo e se dispersa entre fragmentos do Grupo B, como pode ser observado no gráfico. Um

estudo de Gomes et. al. (2005) mostra que o cauixi é referente a espículas de espongiários de

duas diferentes espécies que não são encontradas atualmente no rio Vermelho. Wüst (1990)

registrou a presença de cauixi somente no Pantanal ou na região amazônica.

O Conjunto 3

É formado por fragmentos de contorno 3. Entre as 5 reconstituições que caracterizam esse

conjunto no catálogo, 2 tem caco-moído pequeno, nenhum apresentou quartzo microfraturado, e

2 deles apresentam incisões.  Os diâmetros variam entre 20 e 32 cm. Fazem parte do grupo B.

Tabela de Remontagens de Potes  de Ferraz Egreja

Remontagens Quant idade  de

potes

Conjuntos Grupos
24 Potes Conjunto 1 Grupo A

Remontagens 13, 18 e 19 03 Potes Conjunto 0
Remontagem 01 01 Pote Conjunto 0 Grupo B
Remontagem 41 fragmentos com cauixi Mínimo 02 Potes Conjunto 2

Mínimo 10 Potes Conjunto 3
Remontagens 04, 05, 06, 07, 21, peça 2052 09 Potes Conjunto 5
Remontagem 03 (cuia)
Remontagem 22 (contorno 5 quadrado)
Remontagem 11 05 Potes Conjunto 4 Grupo C
Remontagens 12,14 e 24, peças 1219,1261 Mínimo 04 Potes Conjunto 6
Remontagens 15, 16, 17 e 23 05 Potes Conjunto 7
Remontagens 08, 09, 10 e 02 05 Potes Conjunto 8
Remontagem 20 (c/ alça) Grupo?FE

III

O Conjunto 4

É composto por um pote de contorno 4 e lábio 4, três potes de contorno 5 e lábio 4 e um

pote de lábio 4 (e talvez contorno 1). Somente um pote de contorno 5 e lábio 4 tem inclinação

irrestritiva. Apesar das estruturas de contorno semelhantes, mas com variações, apresentam

diferenças na pasta e no tratamento de superfície. É possível identificar entre eles a presença de

caco-moído ou carvão, quartzo microfraturado e engobo branco. Há diferenças na conservação, e

somente uma das bordas está localizada na área sul do abrigo, entre fragmentos do Grupo B
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(17D NE Z=81). A contextualização não é clara, mas há correspondências estruturais entre esses

fragmentos e os potes do Conjunto 8, do Grupo C, e com a cerâmica dos sítios a céu aberto

multicomponenciais associadas ao Grupo C.

O Conjunto 5

Agrupa 7 potes com contorno 8, entre os quais dois deles não têm a finalização da borda,

mas apresentam um padrão de incisões como de outros 2 potes desse conjunto. As incisões

formam padrões mais profundos e detalhados do que as incisões de outros conjuntos, tanto do

Grupo C, quanto do Grupo B. Dois deles (remontagens 4 e 6) parecem ter sido feitos a partir da

mesma técnica, primeiro linhas horizontais, e depois linhas diagonais formando triângulos. Um

terceiro (remontagem 5) apresenta diversos losangos intercalados (tipo espinha de peixe) e sem

as linhas horizontais, porém o tratamento de superfície e o contorno são os mesmo, além do

instrumento utilizado para o desenho, que cria uma linha de base quadrada (as linhas parecem ter

sido feitas independentemente, uma de cada vez, pois apesar da habilidade de quem fez, as linhas

não mantém intervalos totalmente fixos). O quarto pote inciso (remontagem 7) corresponde a

fragmentos muito erodidos e sem a borda, mas as incisões são bem marcadas, de linhas cruzadas.

Os três primeiros tem pouca espessura e este é mais espesso.

 Podem apresentar caco-moído ou carvão, não apresentam quartzo microfraturado, e têm

diâmetros iguais ou inferiores a 16 cm. Aparentemente essas reconstituições correspondem a

potes bastante restritivos, eventualmente com pescoço. As remontagens 4, 5, 7, 21 e o fragmento

n° 2052, desse conjunto,  estão representados no gráfico de dispersão, fazendo parte do Grupo B.

O Conjunto 6

Constitui-se por um número mínimo de quatro potes (4 remontagens) com engobo

branco, pintura de linhas pretas e vermelhas e estruturas de contorno 7 (carenas). Todos os

fragmentos apresentam caco-moído e coloração mais alaranjada. Somente em um fragmento foi

observado quartzo microfraturado. Esse conjunto, que pertence ao Grupo C, apresenta

características associadas à tradição Tupiguarani.

O Conjunto 7

É composto por fragmentos e remontagens com incisões rasas e espaçadas, sendo três

deles com uma incisão transversal paralela à borda. Há uma única reconstituição que tem uma

estrutura semelhante ao contorno 8. Este pote (remontagem 23), assim como a remontagem 16,

são também associados a um único pote do sítio a céu aberto Fazendinha, que apresenta a mesma
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estrutura e traços incisos. Esses potes não apresentam quartzo microfraturado, quatro deles

apresentam caco-moído (um deles com cacos grandes) e ocorre brunidura, polimento e

impregnação de carvão. Constituem parte do Grupo C, mais recente.

O Conjunto 8

É composto por potes de contorno 5. Entre aqueles representados no catálogo há três

polidos, e em um deles há vestígios de engobo branco e caco-moído pequeno (remontagem 10).

A borda n° 7394 apresenta incisões. Os diâmetros estão entre 16 e 22 cm, têm cores mais claras

(marrom claro) e não apresentam quartzo microfraturado. Suas localizações são bastante

superficiais, constituindo o Grupo C. Sua estrutura de contorno é recorrente em sítios a céu

aberto.

Os potes de Ferraz Egreja raramente apresentam diâmetros superiores a 30 cm, havendo

um pote do Conjunto 3 com 32 cm, e somente os dois potes com cauixi obtiveram 54 e 40 cm de

diâmetro.

Quanto à distribuição espacial, cabe destacar a localização dos fragmentos de alguns

potes, os quais, entre outros conjuntos, estão representados no gráfico (Figura 22). A

remontagem 1 do Conjunto 1.1, Grupo B, ocupa as quadras 17C oeste (Z=62 a 82) e 17D leste

(Z=61 a 64), 17E norte (Z=52), 16E (Z=45) e 16F (Z=23 a 39). Quase a totalidade do pote está

em 17C e 17D (35 fragmentos), nos mesmos níveis da estrutura que data de 1240 ± 40 anos AP

(Z=63), portanto, junto com a remontagem 02, do conjunto 8, e aparece em nível anterior do que

fragmentos do conjunto 5. Esses três conjuntos fazem parte do Grupo B. Outros poucos

fragmentos estão associados em outras quadras a estruturas de 950 ± 50 anos AP (17E, Z=61,5) e

de 1470 ± 40 anos AP (16E, Z=50). A remontagem 02 também ocupa essa variação espacial, o

que pode sugerir uma antiguidade maior, dependendo de uma análise mais aprofundada da

estratigrafia.

A remontagem 2 ocupa as quadras 13D (Z=32 a 53), 16A (Z=108 SO), 16C (Z=72 SO) e

16E (Z=59NE). Na quadra 13D a borda do pote está diretamente associada à estrutura que data

de 1570 ± 50 anos AP, correspondendo à metade da remontagem. O restante, que corresponde à

base, está, em 16C, acima de uma estrutura de 1260 ± 40 anos e em 16E exatamente no mesmo

nível da estrutura dessa quadra de 1470 ± 40 anos (que corresponde também a um caco da

remontagem 1). Na quadra 16A está em um nível bem profundo, havendo estruturas em 15A de

1720 ± 80 anos e 1900 ± 40 anos nos mesmos níveis.
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Nas quadras 18G e 18F há uma concentração do Conjunto 3 do Grupo B. Em 18G  (Z=42

SE) e (Z=40 NO) aparecem junto a um fragmento do conjunto 5 (Z=51 SO) e à cuia (conjunto 0)

do grupo B (Z=33 NO, 42 NE e 46 SO). Na quadra 13B (Z=64 NE) ocorre no nível que se

aproxima da estrutura de 1010 ± 50 (Z=106), de modo que a oeste de 13D o nível da estrutura de

1570 ± 50 está em Z=40. Na quadra 18F está no nível de incisos do conjunto 5 deste grupo, que

também se encontram em nível inferior na quadra 18F (Z= 63 SO). Pode-se observar que

conjuntos do grupo C, aparecem várias vezes em níveis superiores. Na quadra 19I aparece

novamente abaixo de fragmentos do Grupo C (Z=38 NE), e na quadra 19C (Z=81) nos níveis

mais profundos, tanto quanto de outros desse grupo: contorno 1 (19D Z=85) (mesmo contorno da

cuia) e inciso do conjunto 5 (19F Z=60 SE).

Quanto ao Conjunto 5 (Grupo B) a remontagem 4 pode ser observada nas quadras 17F,

18F e 19F, nos níveis 30 e 60. A remontagem 21 em 18E, Z=55 e 76, e a peça 2052 em 17m,

Z=99. A remontagem 5 corresponde a 21 fragmentos. Há um fragmento na quadra 12C (Z=44

SO) que está acima da estrutura de 460 ± 40 anos (12C Z=62). Porém a maior parte dos

fragmentos está abaixo de um conjunto do Grupo C, como em 12C (Z=16 SO) e  na dispersão

entre as quadras 13, 14 e 15, E e F. Na quadra 15E ocorrem em níveis de até 30 cm abaixo (15E

Z=41 a 58 SO e NE) da estrutura de 530 ± 50 anos (Z=27). Os outros fragmentos mais

superficiais estão em um local do abrigo onde o solo rochoso é mais superficial, aproximando-se

da parede (13F Z=20 SE; 14E Z=23 a 33 NO e SO; 14F Z=25 NO e Z=19 a 28 SE; 14D Z=28;

15F Z=28 SE e 29 NE). Há inclusive em uma quadra vizinha, 15G, uma estrutura em superfície,

sobre a rocha, que data de 1340 ± 50 anos (Z=5).

Fragmentos da remontagem 7 do conjunto 5 (Grupo B) aparecem na quadra 17G (Z=32

SO) abaixo de fragmentos de um conjunto do Grupo C. Nas quadras 14E (Z=31 NE) e 15E

(Z=48 NE) aparecem junto a fragmentos do Grupo A, em níveis bem inferiores, e na quadra 15A

(Z=107 sul) está junto ao nível da estrutura de 1720 ± 80 anos (Z=114). Na quadra 16C (Z=93

SE) está abaixo da remontagem 2 e logo acima da estrutura de 1260 ± 40 anos, mantida na

quadra 16D (Z= 60 NE) como se vê no gráfico. Na 17C está abaixo da remontagem 1, desse

grupo (Z=89 NO). Em 18E está associada ao nível da estrutura mais antiga das três estruturas

sobrepostas da quadra 18D, de 1060 ± 40 anos. Em torno da F está mais acima (Z=41 NE).
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Figura 10
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Figura 11
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Figura 12
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Figura 13
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Figura 14
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Figura 15
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Figura 16
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Figura 17
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Figura 18
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Figura 19
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Figura 20
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Figura 21
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Figura 22 – Planta-Gráfico de Ferraz Egreja
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10.2 ANTIQUEIRA

Datações: 645 ± 45 anos AP
Classificação: multicomponencial (Uru e não filiadas)
Áreas de coleta de material: escavação ampla
Tamanho da amostra: 54 fragmentos cerâmicos
Quantidade de bordas analisadas: 1 borda
Contornos classificados: 1
Reconstituições: 1
Bases classificadas: 1 base
Outros artefatos: 1 machado, lascas

O abrigo Antiqueira está localizado a uma altitude menor que Ferraz Egreja, dentro da

Cidade de Pedras. Pode ser acessado tanto a partir do topo do chapadão, como da planície, o que

leva mais ou menos o mesmo tempo de percurso, em torno de meia hora. A partir da planície, a

maior parte do trajeto é possível acompanhando o córrego da cachoeira da Sucuri.

A caverna recebe pouca iluminação atualmente devido à cortina de árvores da mata que

recobre a área em frente. Não obstante tem uma grande abertura de boca de 70 metros de largura

voltada para o sul e sua profundidade não ultrapassa os trinta metros. No lado direito ao fundo

uma passagem que está sedimentada por camadas de areia fina que se depositaram ao longo do

tempo leva a uma outra câmara menor. As diversas camadas de sedimento fino que se sobrepões

no solo do abrigo são totalmente secas apresentando uma estratigrafia constante em tons de

cinza, conforme a variação de presença de material orgânico.

Uma área de 15 metros quadrados está sendo escavada desde 2002 por decapagem, em

um local onde foram encontrados fragmentos de cerâmica e um machado polido, além de

algumas lascas líticas, a partir das primeiras sondagens. A área foi sendo ampliada para o fundo,

onde ocorrem fragmentos dispersos de cerâmica.

Os fragmentos coletados até então correspondem a um único vasilhame, em parte

remontado. Há poucos fragmentos que correspondem a outros vasos, com caco-moído, e com

cauixi, e há mais fragmentos no abrigo que ainda não foram coletados, mas que são bastante

espessos e apresentam cariapé.
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O pote remontado tem o contorno 2, e apresenta em sua pasta tempero de cariapé. Sua

coloração é cinza claro com o núcleo cinza escuro e tons alaranjados na base. Não tem decoração

e está totalmente recoberto por grossas camadas de carvão na parte externa da parede, na altura

do pescoço. A parte interna da base do pote mostra marcas resultantes de queima, parecendo ter

sido muito utilizado, devido a grandes buracos provocados pelo calor.

Figura 23
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10.3 CIPÓ

Datações: 1025 ± 100 anos AP
Classificação: cerâmica não filiada
Áreas de coleta de material: superfície e trincheiras
Tamanho da amostra: 168 fragmentos cerâmicos
Quantidade de bordas analisadas: 12 bordas
Contornos classificados: 1
Reconstituições: 9 urnas funerárias
Bases classificadas: 4 bases
Outros artefatos: 1 machado, 1 tembetá, 3 contas de conchas, lascas

O abrigo se diferencia por estar mais isolado, em um lugar de acesso restrito a 10 metros

do chão, semi-escondida pelas copas das árvores. Após uma trilha pela mata, com uma leve

subida em direção a oeste, precisa ser escalado com o auxílio de uma corda, de modo que sua

boca está voltada para o norte. Lá em cima tem-se uma vista ampla, de onde se avista o rio

Vermelho.

Após as descobertas de duas urnas funerárias no local, uma delas contendo os ossos de

três indivíduos15, um tembetá discoidal de quartzo e contas de concha, foram feitas algumas

sondagens buscando outros registros. A escavação dentro do abrigo é difícil devido à grande

quantidade de blocos de arenito decorrentes de desmoronamentos que recobrem todo seu espaço.

Nas trincheiras e sondagens do lado esquerdo do abrigo foram coletados fragmentos

cerâmicos e um machado polido, principalmente entre 5 a 20 cm de profundidade, mas também

na superfície, os quais correspondem a duas outras urnas. Esses potes mostram o mesmo padrão

das outras duas urnas, uma com decoração incisa, outra sem decoração, mas com brunidura,

denominadas urnas 3 e 4.

Uma quinta urna, que corresponde a dois fragmentos, foi encontrada no lado direito da

caverna.  Um fio de água corta o abrigo ao meio, durante o inverno. No verão, época de chuvas

torrenciais na área, esse fio de água se transforma em uma cachoeira, vertendo água a partir de

duas chaminés localizadas no fundo do abrigo, no alto, e que dão acesso ao topo do chapadão.

Na época seca é possível atingir o topo do chapadão através dessas chaminés, que são grandes

                                                
15 Estudados por Verônica Wesolowski
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túneis de parede lisa e polida pela água das chuvas. O leito seco do córrego formado pela

cachoeira pode ser observado no caminho através da mata.

No “montículo” de areia seca onde estava a urna 1, onde também há restos esqueletais

depositados, ocorrem alguns fragmentos cerâmicos. Um deles foi datado de 1025 ± 100 anos AP.

Outros fragmentos de bordas com padrões decorativos de incisões foram encontrados em

2004 no lado direito do abrigo sob grandes blocos de arenito que se desprenderam do teto. Os

pedaços de urnas puderam ser recolhidos, porém é quase impossível remover as rochas do local

pois podem ocorrer desmoronamentos.

O conjunto de urnas funerárias deste abrigo apresenta contorno 3, com inflexão abrupta

da borda, e pouca espessura. As profundidades das urnas são de 30 e 36 cm e os diâmetros ficam

entre 30 e 42 cm. A pasta pode conter caco-moído pequeno ou ausência de caco-moído. A

superfície dos vasos é bem alisada e cada urna é decorada com padrões diferentes de incisões

angulares feitas antes da queima. Duas delas apresentam uma seqüência de roletes não alisados

sobrepostos por incisões. Ao todo são 9 urnas com desenhos incisos diferentes, sempre próximos

da borda, sendo que apenas um deles se repete (urnas 3 e 7). Duas urnas são enegrecidas

externamente, de modo que uma análise química por espectrometria Raman demonstrou a

presença de carvão vegetal (urnas 2 e 4).

A análise por Raman mostra também que o pigmento vermelho presente na parte interna

de uma outra urna contém hematita. As duas urnas que exibem incisões idênticas também têm

em comum a presença de carvão incrustado na parte interna do vaso, o que pode estar

relacionado à uma atividade funerária específica destas. Tanto a brunidura como a aplicação de

um pigmento vermelho podem ser intencionais, como um aspecto estético, o que é reforçado pela

diferenciação entre as urnas relacionada a outros artefatos que aparecem como

acompanhamentos funerários, caso da urna 1, e das urnas 3 e 4, que se dispersam na mesma

quadra onde havia um machado polido associado.
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Figura 24
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Figura 25
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Figura 26
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10.4 VERMELHOS

Neste abrigo foram coletados 35 fragmentos cerâmicos, dos quais 4 são bordas. Foi

verificado tempero de fibras vegetais ou de caco-moído em fragmentos dos mesmos níveis de

coleta, feitas através de sondagens. Os fragmentos com fibra vegetal são muito finos e estão

muito erodidos e quebradiços. Um dos potes com caco-moído pequeno está bem erodido e

apresenta contorno 1 com lábio arredondado, inclinação fechada e diâmetro de 20 cm, como uma

tigelinha. Um outro pote marrom apresenta contorno 5 com lábio 4, bom alisamento, caco-moído

e diâmetro de 18 cm. Nessa etapa de campo, De Blasis e uma equipe também coletaram uma

grande quantidade de lascas e estilhas, as quais estão em estudo.

Figura 27

10.5 ARQUEIROS

Neste abrigo foram coletados 8 fragmentos cerâmicos, dos quais 1 borda, e algumas

lascas líticas a partir uma linha de sondagens que acompanham a parede do abrigo. São

fragmentos pequeninos e variados, temperados com carvão, com caco-moído, ou com cauixi.
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Uma borda com contorno 1 aparentemente remonta com um fragmento de contorno 7, que

apresenta engobo e traços vermelhos de pintura, mas não foi possível  reconstituí-lo.

Figura 28

10.6 Alvorada e Pedra da Falha

Foram encontrados fragmentos cerâmicos esparsos nas proximidades de percursos

rochosos, um na Pedra da Falha, com caco-moído, e um no abrigo Alvorada, também com caco-

moído e quartzo microfraturado.

10.7 BAIA DO 58

Datações: 650 ± 80 e 640 ± 50 anos AP
Classificação: unicomponencial Uru
Áreas de coleta de material:
41 pontos da linha norte-sul (850m)
20 pontos da linha leste-oeste (400m)
(maior concentração: 76 fragmentos)
Tamanho da amostra: 671 fragmentos cerâmicos (18,5 kg inclui micros)
Quantidade de bordas analisadas: 82 bordas (48 classificadas)
Contornos classificados: 2
Reconstituições: 27
Bases classificadas: 5 bases
Outros artefatos: lascas, 1 fragmento de machado

Este é o sítio mais afastado dos demais, e foi o primeiro sítio a céu aberto localizado na

área da pesquisa. Um funcionário da Fazenda Verde que operava um trator para demarcar o
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limite do terreno da fazenda e instalar uma cerca, encontrou grandes concentrações de material

cerâmico. Essa área estava coberta por mata, de modo que com o terreno limpo foi feito um

levantamento da extensão dessa linha e coletas do material que aflorava na superfície. De uma

linha norte-sul inicial foi traçada uma linha perpendicular a partir do limite sul, no sentido oeste,

da qual também foi coletado material cerâmico de concentrações evidentes em superfície.

A extensão total das linhas onde se observou a presença de cerâmica atingiu 850 metros

no sentido norte-sul, e pelo menos 400 m no sentido leste-oeste, considerando as ocorrências em

superfície. Não houve mais escavações devido à densa cobertura vegetal e posteriormente pelo

loteamento do terreno aos sem-terra.

Distando de aproximadamente 1 km do Rio Vermelho, e sobre uma vertente suave, esse

sítio tem como fonte de água próxima o córrego da cachoeira da Sucuri. É o sítio a céu aberto

mais próximo dos abrigos Cipó e Antiqueira. Não foi registrada diferenciação de solo, estando o

sítio sobre sedimento areno-argiloso e coberto por vegetação de cerrado. É um sítio bastante

extenso e o conjunto artefatual, da tradição Uru, se apresentou bastante homogêneo, remetendo

provavelmente a uma única ocupação.

Os potes apresentam predominantemente contorno 2 e formas restritivas (inclinação 1) de

grande volume (20 a 60 cm de diâmetro) e espessura (11 a 15 cm). Todos os fragmentos contém

antiplástico de cinza vegetal (menos 2 fragmentos, um deles com incisões pós-queima) e

somente 20 cacos apresentaram quartzo microfraturado na pasta. O tempero vegetal se apresenta

predominantemente em feixes (Figura 8, capítulo 10). A coloração e as dimensões das cinzas

variam, provavelmente devido ao vegetal utilizado ou à parte correspondente deste, e ao seu

processamento, queima ou porção adicionada. É o sítio que menos apresenta diferenciação de

pasta cerâmica. A coloração da cerâmica é em geral cinza claro, sendo a superfície mais clara

que o núcleo, mas aparentemente há pouca quantidade de matéria-orgânica. Não há fragmentos

engobados ou pintados, e apenas uma borda mais polida parece ter recebido brunidura.

Quase não há formas abertas e de contorno 1 (tigelas), e não foi encontrado nenhum

fragmento de contorno 9 (forma de prato). As bordas são bastante reforçadas internamente e há

pouca quantidade de bases, todas planas, porém sem ângulos abruptos na junção com a parede

(Figura 31).
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Tabela de freqüência dos atributos em função do contorno – Baia do 58
Contornos 1 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1,5 Indef.
Quantidade amostra 9 39
Inclinação 1 2 21

2 1 11
3 6 1

Espessura 1 a 5 - -
6 a 10 4 10
11 a 15 4 23
16 a 20 1 5

Espess lábio 1 a 5 - -
6 a 10 3 2
11 a 15 4 16
16 a 20 2 19

Diâmetro 1 a 20 2 3
21 a 40 3 14
41 a 60 4 14
61 a 70 - 3

Lábios Plano 2 7
Arredondado 7 32
Afinado - -
Dobrado - -

Bordas Ref. Ext. - -
Ref. Int. X X
Expandida - -

Marcas alisamento 1 -
Superfície alisada 4 12
Argila 1 - -
Tempero Veg 1 7 34

Veg 2 2 5
Carvão - -
Veg 4 - -
Caco gd - -
Caco peq - -
Veg 7 - -
Esp. Esponja - -
Ausente - -

Cor parede Cinza claro 6 22
Cinza escuro - -
Marrom clar 1 6
Alaranjado 2 11
Marrom esc - -
Preto - -

Cor núcleo Cinza claro 6 29
Cinza escuro 2 9
Marrom clar - 1
Alaranjado 1 -
Marrom esc - -
Preto - -

Brunidura Externa 1 1
Pintura (vermelha Superfície - -
ou preta Geométrica - -
ou marrom) Linha ombro - -

Linha lábio - -
Incisão Geométrica - -

Linha ombro - -
Linha lábio - -

Engobo branco - -
Carvão externo - -

interno - -
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Figura 30
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Figura 31

10.8 TURBINA

Datações: 1.070 ± 130 anos AP
Classificação: unicomponencial Uru
Áreas de coleta de material:
Coleta de superfície: 300 x 250 metros – 155 fragmentos
Sondagens: linha diagonal – 10 fragmentos
Área de decapagem (A1): 5 x 10 metros (até 30cm) – 651 fragmentos
Tamanho da amostra: 816 fragmentos cerâmicos (20, 5 kg inclui micros)
Quantidade de bordas analisadas: 157 bordas  (76 classificadas)
Contornos classificados: 3
Reconstituições: 62
Bases classificadas: 44 bases  Desenhadas: 12
Outros artefatos: 1 machado inteiro, 2 fragmentos de machado, 31 lascas, 1 tembetá
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Este sítio está situado próximo à cachoeira da Turbina e dista de aproximadamente 1000

metros do rio Vermelho e do sítio Fazendinha. A área ocupada pelo sítio é delimitada por uma

encosta arenítica pelos lados sul e leste, e pelo córrego proveniente da Cidade de Pedra no lado

oeste, tendo ao fundo a cachoeira. Ele se encontra exatamente no afunilamento de acesso ao

interior da Cidade de Pedra, já que pelo lado direito logo surgem também trechos de encosta que

vão cercando a Cidade.

O sítio está implantado sobre um terreno levemente inclinado, de areia branca pouco

compacta, hoje totalmente descoberto de vegetação nativa e onde foi feito um pomar, que conta

com aproximadamente 560 árvores, distribuídas em fileiras regulares e distantes de 10 metros

entre si. O material cerâmico em superfície se espalha sobre este terreno ao redor de eixos que

atingem 300 metros norte-sul e 200 metros leste-oeste, o que sugere uma forma não linear,

apesar de não se poder visualizar uma circularidade.

Foi feita uma coleta de superfície na etapa de 2002, a partir da qual foram constatadas 4

concentrações de cacos cerâmicos, fragmentos de machado, e um tembetá. Foram coletados 155

fragmentos da superfície total do sítio, de modo que a área de maior concentração continha um

terço dessa amostra.

Em 2003 foi realizada a escavação por decapagem de uma área ampla no local da maior

concentração, entre as linhas 26 e 27 do sítio, uma sondagem, e duas linhas transversais de

poços-teste, realizados a cada 10 metros, cobrindo toda a área visível do sítio. Na concentração,

denominada Área1, foram abertas por decapagem duas quadras de 5 x 10 metros, de onde foi

coletado material cerâmico subsuperfície até uma profundidade de 30 cm, dando um total de 619

fragmentos. Entre eles são 76 bordas, 11 fragmentos líticos lascados, e 2 fragmentos de

machado.

Até os 10 cm de profundidade o material estava esparso, disperso na areia solta. A partir

dos 10 a 15 cm, o solo apresentou-se mais úmido e compacto, de modo que foram evidenciadas

as marcas de arado na areia. Nessa profundidade começou a aparecer uma grande quantidade de

carvão até os 30 cm, demarcando uma área de concentração de carvões e fragmentos maiores e

agrupados de cacos cerâmicos.

A cerâmica é temperada com cariapé. As fibras vegetais queimadas são bastante

espalhadas na pasta cerâmica, e poucas vezes ocorreram ramúsculos aparentemente não



96

queimados. A cor predominante é cinza claro, com o núcleo mais escuro, e não ocorre

decoração.

Os potes cerâmicos apresentam contornos 1, 2 em quantidades equivalentes, sendo a

freqüência de potes de contorno 1 = 35, e contorno 2 = 38, e uma quantia considerável de

fragmentos de pratos = 15. As formas das bordas dos pratos são variadas. Entre os 15 fragmentos

reconstituídos 6 deles têm diâmetros entre 20 e 40 cm. O núcleo das bases em geral está mais

oxidado e alaranjado do que outros fragmentos de potes.

Nos potes de contorno infletido suave (2) predominam os diâmetros de até 40 cm, e

espessuras entre 6 e 10 mm. As espessuras dos lábios, entre 11 a 15 cm na maioria, mostram que

as bordas são reforçadas. A quantidade de bordas que indicam gargalos, os quais são

representativos como potes para líquido, é reduzida, havendo somente 2. O diâmetro reduzido é

relativo à grande quantidade de potes pequenos. A inclinação das paredes geralmente é vertical,

de modo que não são formas irrestritivas. Um pouco mais de um terço apresenta quartzo

microfraturado.

Nos potes de contorno 1, sem inflexão, há uma quantidade maior de formas restritivas.

Apresentam espessuras entre 6 a 15 mm e lábios de 6 a 10 mm, mostrando bordas sem reforço, e

diâmetros mais freqüentes entre 20 a 60 cm. Metade da amostra tem quartzo microfraturado.

Apesar do predomínio de formas fechadas, há uma grande quantidade de bordas de contorno 1

que são muito pequenas e não foram passíveis de reconstituição por desenho. De qualquer modo,

em relação aos potes de contorno 2, há uma maior frequência de formas irrestritivas.

As bases apresentam um ângulo suave e tendem a ser planas. Os contornos não foram

reconstituídos até a base, mas há pelo menos três remontagens que mostram bases com um

diâmetro pequeno. O enegrecimento externo de uma dessas bases indica aplicação de brunidura.

Constatou-se também a ocorrência de material cerâmico subsuperfície, passando a cerca

norte do pomar, em direção ao Rio Vermelho, de modo que o tamanho do sítio pode ser ainda

maior do que o inicialmente registrado. Além disso, foram encontrados nessa área, lascas líticas

em grande quantidade a 40 cm de profundidade, em 6 poços-teste seqüenciais de 15 em 15

metros,  as quais podem ser de um sítio mais antigo.
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Tabela de freqüência dos atributos em função do contorno – Turbina
Contornos 1 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1,5 Indef.
Quantidade amostra 35 38 15
Inclinação 1 10 3 -

2 3 10 -
3 7 4 -

Espessura 1 a 5 1 1 -
6 a 10 17 26 8
11 a 15 17 11 6
16 a 20 - - 2

Espess lábio 1 a 5 1 - -
6 a 10 16 14 -
11 a 15 11 21 9
16 a 20 9 4 6

Diâmetro 1 a 20 8 11 -
21 a 40 14 13 6
41 a 60 11 5 -
61 a 70 - - -

Lábios Plano 2 5 9
Arredondado 35 33 3
Afinado - - 1
Dobrado - - -

Bordas Ref. Ext. - - -
Ref. Int. X X -
Expandida - 4 -

Marcas alisamento - 1 -
Superfície alisada 24 22 9
Argila 1 17 11 7
Tempero Veg 1 20 23 13

Veg 2 - 4 -
Carvão 1 - -
Veg 4 1 - -
Caco gd - 2 -
Caco peq 2 2 2
Veg 7 6 6 -
Esp. Esponja - - -
Ausente 1 - -

Cor parede Cinza claro 15 26 1
Cinza escuro - - -
Marrom clar 11 8 4
Alaranjado 4 1 1
Marrom esc 8 8 2
Preto - - -

Cor núcleo Cinza claro 21 18 7
Cinza escuro 18 16 2
Marrom clar - - -
Alaranjado 2 - -
Marrom esc - 5 -
Preto - - -

Brunidura Externa - - -
Pintura (vermelha Superfície - - -
ou preta Geométrica - - -
ou marrom) Linha ombro - - -

Linha lábio - - -
Incisão Geométrica - - -

Linha ombro - - -
Linha lábio - - -

Engobo branco - - -
Carvão externo - 3 -

interno - - -
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Figura 32
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Figura 33
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Figura 34
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Figura 35
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Figura 36



103

10.9 FAZENDINHA

Datações: P1 415 ± 50 (Tupiguarani), 280 ± 35 (Uru), 645 ± 84 (?), P5 330 ± 42 (?), P8 480 ± 62 (?)
Classificação: multicomponencial Uru e Tupiguarani
Áreas de coleta de material:
Perfil do aceiro até 1200 metros (superfície): 298 fragmentos (aprox. 3 kg)
Área de decapagem (A 1):10x10m e trincheira (até 30cm): 422 fragmentos (aprox. 5 kg)
300 poços-teste em linhas paralelas: 480 fragmentos (aprox. 5 kg)
Tamanho da amostra: 1396 fragmentos cerâmicos (20 kg inclui micros)
Quantidade de bordas analisadas: 162 (137 classificadas e 34 desenhadas)
Contornos classificados: 9
Reconstituições: 14
Bases classificadas: 8
Outros artefatos: 3 machados, núcleos, lascas e estilhas

Este sítio está localizado na margem esquerda do Rio Vermelho, sobre uma área de pasto

de 2.800 metros de extensão, desde a cerca que delimita a área de posse da família estabelecida

na sede Fazendinha, até atingir a mata a oeste. A largura do pasto é em média de 250 metros,

entre a mata ciliar e uma área de mata e brejo (lagoa). A área do sítio é levemente mais elevada

que seu entorno e durante as chuvas torna-se uma “ilha”, de modo que essas áreas de mata em

torno do pasto podem estar constantemente alagadas (Figuras 44 a 48).

A diferença de coloração do sedimento marca nitidamente o limite do trecho onde a água

percola, sendo de cor cinza. A coloração acinzentada também é o que predomina na

decomposição das rochas de arenito dessa paisagem. O terreno do sítio propriamente dito é

composto de sedimento marrom até os 30 cm de profundidade, quando atinge a camada

alaranjada do latossolo.

No solo marrom já houve plantio de banana, arroz, feijão, milho, e atualmente capim para

pasto. Além das covas e do caule das bananeiras serem destrutivos, foi usado o arado mecânico.

Certamente o estado atual dos artefatos cerâmicos, bastante fragmentados, deve-se também a

esses fatores, mas também pode se tratar de uma área desmatada. De qualquer modo, por mais

que os vestígios tenham sido deslocados no solo e quebrados, o sítio é bastante extenso para as

proporções normalmente citadas.
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Já em 2002, foi levantada a extensão aproximada de 1 km de sítio acompanhando o aceiro

do pasto, paralelo ao Rio Vermelho. Foi feita também a decapagem de uma área ampla de 10 x

10 metros em uma área de concentração (Área 1 do Ponto 1). Outras concentrações ocorreram

nos Pontos 5 e 8. A partir desses 3 pontos também foi coletado material de poços-teste de 50 x

50 cm, a intervalos de 10 metros, que partiram desses pontos em 3 linhas perpendiculares de até

no máximo 200 metros.

Na etapa de 2003, foi verificado que em todas as linhas paralelas de sondagens,

ampliadas para um total de 27 linhas com 300 poços-teste de 50 x 50 centímetros, os vestígios

desapareciam juntamente com a mudança na cor do sedimento referente à área de inundação. Em

nenhum caso ultrapassaram o limite de 150 metros. Com relação à extensão oeste-leste, paralela

ao rio, os vestígios ultrapassaram a extensão de 1 km, atingindo mais de 1,2 km, de maneira que

as escavações cessaram quando ainda começava a surgir um trecho de concentração.

É um sítio multicomponencial com cerâmica Tupiguarani e Uru. A relação entre

antiplástico, cor da cerâmica, elementos da superfície e formas são em geral bastante específicas

para cada conjunto que se associa a uma tradição. Não houve diferenciação estratigráfica ou

tecnológica na distribuição dos fragmentos entre os 300 poços-teste escavados em dois níveis de

15 cm cada, sendo que o material arqueológico não se encontra a mais de 30 cm de

profundidade.

Para essa observação foram elaborados cinco croquis com a distribuição de atributos

formais das tradições (Figuras 44 a 48). O tempero vegetal, típico da tradição Uru, ocorre em

toda a extensão do sítio. Outras características mapeadas foram caco-moído, engobo branco,

pintura e incisão, as quais também não mostram concentrações e se distribuem por todo o sítio. A

Figura 43 mostra a presença desses atributos na área da decapagem.

Os potes cerâmicos apresentam grande diversidade de atributos tecnológicos. Esse tipo de

ocorrência foi registrada por Wüst (1990) que os classificou como sítios Tupiguarani, mas nesse

caso, há grande quantidade de cerâmica com cariapé misturada. Ocorrem muitos fragmentos

perfurados, relacionadas ao processamento de milho (cuscuzeiros, cf. Wüst, 1990). Potes com os

contornos 4 e 5 são os mais freqüentes. Há muitos fragmentos pequenos que podem corresponder

aos de contorno 5, mas que compõem uma amostra à parte, tendo sido classificados como potes

com contorno 1/ou 5.
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Os potes de contorno 4 e 5 são restritivos, com espessuras de 6 a 10 cm e diâmetros de 20

a 40 cm. A superfície é quase sempre bem alisada, sem poros e sem minerais à vista. Mas

somente os potes de contorno 4 são pintados e apresentam caco-moído pequeno. As pinturas são

geométricas e a presença de branco, preto e vermelho varia, mas há poucos vestígios, sendo o

engobo branco e uma linha vermelha na inflexão ou acanalado do início da borda, os atributos

mais freqüentes. O engobo branco pode estar somente na região abaixo da inflexão ou no pote

inteiro.

Apesar da tabela apresentar mais potes de contorno 4 do que de contorno 5, há muitos

potes que estão na coluna contorno 1/ou 5, que eventualmente são potes de contorno 5. Somente

2 potes com o contorno 5 apresentaram caco-moído, de modo que em quase todo o conjunto

aparentemente não há adição de tempero, e somente um desses potes apresenta engobo branco.

Entre os de contorno 1/ou 5, somente 2 apresentam engobo, mas quase a metade tem caco-moído

pequeno.

A freqüência de quartzo microfraturado é grande nos três conjuntos. Um único pote que

apresenta uma grande quantidade de quartzo microfraturado se destaca pelo contorno 8 e

presença de incisões, sendo muito semelhante a dois outros potes do abrigo Ferraz Egreja.

A cor predominante nos potes de contorno 5 é o marrom escuro, mas os de contorno 4

apresentam mais frequentemente a coloração marrom clara ou alaranjada. Os núcleos são pouco

oxidados e de cor cinza escuro.

Quando há caco-moído bem visível e grande (tipo 5), geralmente aparecem nos potes

mais pintados. O caco-moído grande está presente em formas menos recorrentes, como no

pratinho n° 112, no pote com carena n°28, nas carenas e nos fragmentos com pintura interna

(Figura 42).

Apesar da grande quantidade de potes com tempero de fibras vegetais na amostra, há

poucas bordas, que entretanto mostram algumas diferenças na construção do contorno em

relação aos potes da tradição Uru. Um deles, de n° 144, se destaca por apresentar uma inflexão

abrupta na borda de contorno 2, estrutura que não aparece na cerâmica da tradição Uru dos sítios

unicomponenciais. Há outros potes com inflexão suave, característica Uru, mas um deles

apresenta uma forma mais aberta, e outras 3 vasilhas pequenas têm lábios bem mais achatados e

curvas acentuadas sob o lábio (figura 39). Há também um conjunto de bordas marrons com

contorno 1, tamanho pequeno, e espessura mais fina, que apresentam cariapé (Figura 42).
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Tabela de freqüência dos atributos em função do contorno – Fazendinha
Contornos 1 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1,5 Indef.
Quantidade amostra 10 14 - 11 2 35 25 13 4 2 - 54 35
Inclinação 1 - 4 1 35 17 - - 1 50 -

2 - 3 - - 3 - - 1 1 -
3 4 4 - - 1 - - - - -

Espessura 1 a 5 4 - - - - - - 1 5 1
6 a 10 6 8 1 26 16 9 1 1 44 22
11 a 15 - 3 1 8 9 4 - - 3 10
16 a 20 - - - - - - 3 - - -

Espess lábio 1 a 5 - 3 - 8 8 - - - 32 -
6 a 10 10 1 1 14 13 - - - 12 -
11 a 15 - 2 - - - - - - 1 -
16 a 20 - 2 - - - - - - - -

Diâmetro 1 a 20 6 1 - 3 1 - - - 3 -
21 a 40 - 3 - 5 8 - - - 6 -
41 a 60 - 1 - - - - - - - -
61 a 70 - - - - - - - - - -

Lábios Plano - 3 1 - - - - - 2 -
Arredondado 10 6 - 10 21 - - 2 42 -
Afinado - 1 1 6 1 - - - 9 -
Dobrado - 1 - 19 - - - - - -

Bordas Ref. Ext. - - - - - - - - - -
Ref. Int. 5 1 1 - - - - - - -
Expandida - 2 - - - - - - - -

Marcas alisamento - - - 4 - - - - - -
Superfície alisada 5 3 4 2 11 3 4 1 2 16 8
Argila 1 3 6 1 26 23 11 3 2 43 -
Tempero Veg 1 7 6 1 - - - - - - 1

Veg 2 - - - - - - - - - -
Carvão 2 - - - - - - - 3 -
Veg 4 - - - - - - - - - -
Caco gd 1 1 1 5 - 2 4 1 3 7
Caco peq - 1 - 14 2 9 - 1 15 13
Veg 7 - - - - - - - - - -
Esp. Esponja - - - - - - - - - -
Ausente - 2 - 8 23 2 - - 19 4

Cor parede Cinza claro 7 3 1 7 1 1 1 - - 7
Cinza escuro 1 - - - 1 - - - - -
Marrom clar 1 4 - 4 1 1 - - 10 3
Alaranjado - 3 1 11 2 8 1 1 6 14
Marrom esc 1 14 1 - 11 18 3 2 1 32 9
Preto - - - - 1 - - - 1 2

Cor núcleo Cinza claro 2 5 2 4 1 1 1 - 6 -
Cinza escuro 4 2 - 11 20 10 2 2 19 9
Marrom clar - - - 1 - - 1 - - -
Alaranjado - 1 - - 1 - - - - -
Marrom esc - 10 - - - 1 - - - - -
Preto - - - - - - - - - -

Brunidura Externa - 1 - 2 1 - - - 1 1
Pintura (vermelha Superfície - - - - - - - - - -
ou preta Geométrica - - - 7 - 1 1 - - 5
ou marrom) Linha ombro - - - 2 - 1 - 1 - 12

Linha lábio - - - 1 - 1 - - - 2
Incisão Geométrica - - - - - - - 1 - -

Linha ombro - - - - - - - - - -
Linha lábio - - - - - - - - - -

Engobo branco 2 2 - 24 - 12 2 1 2 28
Carvão externo - - - - -

interno - - - - - - - - - - - - -
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Figura 37
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Figura 38
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Figura 39
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Figura 40
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Figura 41
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Figura 42
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Figura 43
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Figuras 44a a 44d – Plantas do Fazendinha
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10.10 JATOBÁ

Datações: 480 ± anos AP
Classificação: multicomponencial Tupiguarani e Uru
Áreas de coleta de material:
Tamanho da amostra: 490 fragmentos
Quantidade de bordas analisadas: 114 bordas (111 classificadas)
Contornos classificados: 10
Reconstituições: 9
Bases classificadas: 4 bases
Outros artefatos: -

Este sítio localiza-se a 1 km aproximadamente, a leste, tanto do sítio Turbina como do

Fazendinha.  Inicialmente o material cerâmico foi encontrado subsuperficialmente próximo à

encosta arenítica e entre uma fileira de rochas que constituem uma linha até o chapadão, que

ocorre no contínuo espaço de pasto e ao longo do rio Vermelho. Porém, menos de 100 metros a

oeste foram localizadas, na última etapa de campo de 2004, outras concentrações, num amplo

espaço sem rochas.

Nesse sítio multicomponencial, com cerâmica associada às tradições Uru e Tupiguarani,

também foi verificada a possibilidade de reocupação do local por grupos de tradições distintas. A

ocorrência de um grande fragmento de cerâmica temperada com cariapé em um nível inferior foi

registrada uma única vez na área de decapagem da “fogueira”, no lado sul do sítio (Falta foto).

No lado norte, entre o conjunto de potes com contornos relacionados à tradição Uru,

predominam aqueles com inflexão suave (contorno 2) e há pelo menos uma ocorrência de prato.

Há uma quantidade maior de formas com contorno 1, que são abertas, e as infletidas, com

contorno 2, apresentam grande diâmetro. Há um conjunto de bordas marrons com contorno 1,

tamanho pequeno, e espessura mais fina, que apresentam cariapé, como ocorre no sítio

Fazendinha. Além disso destacam-se 2 potes com atributos pouco característicos da tradição Uru.

Um deles é uma borda cerâmica de espessura mais fina, pintura vermelha externa, ausência de

reforço na borda em estrutura de contorno 2, e que apresenta tempero de cariapé. Há também
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potes menores com lábios mais planos e curvas sob o lábio, e um pequeno potinho com uma

forma diferenciada, com cariapé.

Entre os potes relacionados à tradição Tupiguarani predominam os de contorno 4 e 5.  Há

porém uma quantidade considerável de potes com contornos que estão entre as estruturas 4 e 5,

ou que apresentam contorno 5 mas com lábio 4, como em Ferraz Egreja.

Há uma borda com contorno 10, ou seja, de contorno 1, com perfurações pela parede

(cuzcuzeiro), e também uma forma com contorno 11, totalmente diferente, com diâmetro não

circular.

Uma forma aberta de uma vasilha de contorno 4, por não ser comum, deve ser

considerada como uma reconstituição hipotética (n°17). Um outro pote (n° 208) apresenta

contorno semelhante ao 3, também incomum.

Ocorrem vários fragmentos com pintura geométrica sobre engobo, que em geral formam

triângulos, mas há pelo menos dois fragmentos com figuras quadrangulares. As pinturas podem

ocorrer tanto na parte inferior quanto na porção superior da inflexão do início da borda (ou

pescoço) dos potes de contorno 4, ou seja, não ocorrem somente no “bojo”. A linha vermelha no

acanalado é muito freqüente. Um fragmento apresenta a pintura dos triângulos “deitados”. Uma

borda de contorno 5 apresenta engobo branco e linhas geométricas. Há alguns fragmentos

pintados com faixas brancas.

Nesse sítio há bem menos fragmentos com quartzo microfraturado. Além disso, não foi

observado o uso de caco-moído de nenhum dos tipos. Mesmo considerando que a observação de

caco-moído a olho nu possa ser dificultada dependendo da coloração dos mesmos, seria muito

difícil que não tivessem sido verificados em algum momento. A coloração da cerâmica, é escura,

predominantemente marrom com núcleo cinza escuro, e normalmente os fragmentos de caco-

moído são mais claros, e a observação de caco-moído grande é fácil de ser verificada quando

ocorre.
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Tabela de freqüência dos atributos em função do contorno - Jatobá
Contornos 1 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1,5 Indef.
Quantidade amostra 10 1 1 18 19 13 1 - 2 1 27 16
Inclinação 1 4 1 2 7 7 2 - 10

2 1 - 5 - - - - -
3 2 - 4 - - - - 1

Espessura 1 a 5 3 - - 1 1 - - 7
6 a 10 4 - 9 17 7 2 - 18
11 a 15 2 1 7 - 4 - 1 1
16 a 20 - - 1 - 1 - - -

Espess lábio 1 a 5 5 - 2 4 7 - - 20
6 a 10 4 1 8 - 1 - - 4
11 a 15 - - 8 - - - - -
16 a 20 - - 1 - - - - -

Diâmetro 1 a 20 5 1 3 - 1 1 - 1
21 a 40 1 - 5 1 1 - - -
41 a 60 - - 2 - - - - -
61 a 70 - - - - - - - -

Lábios Plano - - 3 - - - - -
Arredondado 2 1 9 - 8 2 - 21
Afinado 3 - 4 - 2 - - 5
Dobrado 3 - - 6 - - - -

Bordas Ref. Ext. - - - - - - - -
Ref. Int. 2 - 7 - - - - -
Expandida - - - - - - - -

Marcas alisamento - - - - - - - -
Superfície alisada 3 - 7 2 2 - - -
Argila 1 3 1 9 2 2 - 1 15
Tempero Veg 1 2 - 15 - - - 1 -

Veg 2 1 - - - - - - -
Carvão - - - - - - - -
Veg 4 - - 1 - - - - -
Caco gd - - - - - - - -
Caco peq 1 - - - - - - 2
Veg 7 1 - - - - - - -
Esp. Esponja - - - - - - - -
Ausente 5 1 2 13 13 1 - 25

Cor parede Cinza claro - - 10 1 1 - 1 -
Cinza escuro - - - - - - - -
Marrom clar 4 - 1 - - - - 1
Alaranjado - - 2 6 1 1 - 10
Marrom esc 6 1 5 13 11 1 - 16
Preto - - - - - - - -

Cor núcleo Cinza claro 4 - 9 - - - 1 -
Cinza escuro 5 1 8 15 8 - - 17
Marrom clar - - - - - - - 1
Alaranjado - - 1 1 1 - - -
Marrom esc 1 - - 4 4 2 - 9
Preto - - - - - - - -

Brunidura Externa - - - - - - - -
Pintura (vermelha Superfície - - - - - - - -
ou preta Geométrica - - - 7 1 1 - -
ou marrom) Linha ombro - - - 4 - 1 - -

Linha lábio - - - 1 - 1 - -
Incisão Geométrica - - - - - - - -

Linha ombro - - - - - - - -
Linha lábio - - - - - - - -

Engobo branco - - - 16 1 - - -
Carvão externo - - - - - - - -

interno - - - - - - - -



118

Figura 49
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Figura 50
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Figura 51
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Figura 52
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Figura 53
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Figura 54
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10.11 MACAÚBA

Datações: -
Classificação: -
Áreas de coleta de material: superfície
Tamanho da amostra: 13 fragmentos cerâmicos
Quantidade de bordas analisadas: nenhuma
Contornos classificados: 1
Reconstituições: nenhuma
Bases classificadas: nenhuma
Outros artefatos: -

Os fragmentos deste sítio, localizado mais acima do rio Vermelho, na mesma margem,

apresentam caco-moído pequeno, engobo branco, pintura vermelha e um fragmento com

contorno 4. A cerâmica é marrom com núcleo cinza escuro e a argila apresenta quartzo

microfraturado.

Figura 55
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10.12 Sítio da Gleba

Datações: -
Classificação: -
Áreas de coleta de material: superfície
Tamanho da amostra: 11 fragmentos
Quantidade de bordas analisadas: nenhuma
Contornos classificados: 2
Reconstituições: nenhuma
Bases classificadas: nenhuma
Outros artefatos: -

A cerâmica desse sítio apresenta estruturas de contorno 4 e 7 (carena), pintura geométrica

policrômica, e mistura de caco-moído e tempero vegetal em um mesmo pote. A ocorrência de

temperos de tradições distintas misturados, exclusiva deste sítio, foi observada em 6 fragmentos,

dos quais 3 deles são do mesmo pote.

A amostra é composta de fragmentos grandes e espessos que indicam potes de grande

volume. O engobo e a pintura estão bem preservados, e mostram um estilo diferenciado de

desenhos geométricos.  No pote cerâmico que exibe policromia e contorno 4 se observa tempero

caco-moído e de fibras vegetais misturados. Não foi observado quartzo microfraturado.

Figura 56
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PARTE IV.  INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

11. A variação dos atributos cerâmicos das escolhas tecnológicas dos conjuntos de potes

entre os sítios

Foram constatadas correspondências entre contorno, coloração, decoração, tempero e

tradição cerâmica. Entretanto também foram observadas variações nas escolhas de atributos

dentro de conjuntos cerâmicos definidos a partir de suas características de contorno, os quais

podem ser considerados de forma independente à filiação a tradições. O estudo das variações dos

atributos tecnológicos mostram uma liberdade de escolhas adequadas dentro de um rol de

possibilidades técnicas. As características estruturais dos contornos dos potes foram consideradas

como “tendências” no processo de manufatura da cerâmica, reproduzidas a partir de um

“habitus” cultural, relacionado às tradições.

Os contornos 4, 5, 6, 7 ocorrem frequentemente na cerâmica sem cariapé, associados a

potes com formas da tradição Tupiguarani (cf. Wüst, 1990), nos sítios a céu aberto Fazendinha e

Jatobá, e no abrigo Ferraz Egreja. As cerâmicas com contorno 4, 6 e 7, de tons marrom claro a

alaranjado, com ou sem pintura, apresentam grande frequência de antiplástico caco-moído

(contorno 4 = 19/35), assim como os fragmentos de parede pintados. As formas com contorno 5

(e também com contorno 1), de coloração marrom escura, apresentam pouca freqüência de caco

moído (2/25), de modo que sua presença representa uma pequena variação.

No abrigo Ferraz Egreja os contornos 5 e 7 (carenas), correspondem na estratigrafia ao

Grupo C, mais recente, o qual está associado aos potes mais recorrentes dos sítios a céu aberto

multicomponenciais Fazendinha e Jatobá. Os fragmentos com contorno 7 que aparecem três

vezes no sítio Fazendinha, apresentam caco-moído em tamanho grande, e um deles apresenta

pintura. O conjunto 6 de Ferraz Egreja é formado por remontagens de potes com contorno 7, que

também apresentam grande freqüência de caco moído do tipo grande, e a maior quantidade de

fragmentos pintados do abrigo. Outros fragmentos com policromia e caco-moído grande, a partir

dos quais não se identifica o contorno, ou não são padronizados, também ocorrem no sítio

Fazendinha. Por outro lado, não ocorrem no sítio Jatobá. Em Ferraz Egreja ocorrem sempre nos

níveis do Grupo C, mais recente. Entretanto, o caco-moído grande não é exclusivo dos potes do
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Grupo 3, fazendo parte dos atributos que variam entre o conjunto 1 do Grupo A desse sítio, e

também ocorrendo em outros conjuntos.

Os potes do conjunto 4 de Ferraz Egreja, com contorno 4, também correspondem aos do

sítio Fazendinha, e especialmente aos do sítio Jatobá, apesar de sua distribuição estratigráfica em

Ferraz Egreja se apresentar pouco clara. De qualquer forma foi constatado que os potes

cerâmicos dos sítios a céu aberto correspondem às ocupações mais recentes do abrigo Ferraz

Egreja.

Nos potes de Ferraz Egreja com contorno 4, talvez devido à erosão dos fragmentos, são

visíveis somente vestígios de engobo. Há uma diferença de coloração entre as porções côncava e

convexa da borda e do corpo do pote n° 7715.

Uma única linha vermelha sobre a inflexão do pescoço, ocorre frequentemente nas

formas com contorno 4 dos sítios a céu aberto. Esse padrão linear pode ocorrer também

simultaneamente sobre a borda, o lábio, e a inflexão do pescoço ou ombro. Existe uma amostra

maior de potes de contorno 4 com pintura policrômica no sítio Jatobá. As pinturas apresentam

padrões de linhas formando ângulos fechados (figuras triangulares), mas também ocorrem linhas

vestigiais de ângulos retos (figuras quadrangulares).

Ainda nesses três sítios, a presença de decoração ocorre como uma pequena variação nos

potes de contorno 5, os quais representam um grande conjunto de potes sem decoração. Em

Ferraz Egreja há uma borda com esse contorno apresentando incisões, e uma outra com

vestígios de engobo branco. No sítio Fazendinha há um único fragmento com contorno 5 que

engobo, e no sítio Jatobá, há uma ocorrência com engobo e linhas vermelhas.

A remontagem 2 de Ferraz Egreja, com contorno 5, também apresenta variações de

outros atributos em relação a esse tipo de contorno, entre elas, incisões na parede do pote e borda

ondulada (a única ocorrência desse tipo). Como está associada a níveis intermediários de

ocupação (Grupo B) pode representar um uso anterior mais restrito ou diferenciado de um pote

com essa estrutura de contorno. Nesse abrigo também ocorre uma variação estrutural desse

mesmo contorno, que assume um contorno quadrado (Remontagem 22/Figura 15). Essa variação

do contorno para uma estrutura quadrada também ocorre em bordas do sítio Jatobá.

A presença de incisões também ocorre na remontagem 1 do Conjunto 1.1 de Ferraz

Egreja, como uma variação desse conjunto, que também apresenta variações quanto à presença

ou não de caco-moído.
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Os potes que apresentam contorno 8, por sua vez, ocorrem tanto nos níveis recentes

quanto nos intermediários de Ferraz. Já os de contorno 3 ocorrem somente nos níveis

intermediários. Há uma alta freqüência de decoração incisa nesses dois conjuntos. Além disso, o

contorno 3 ocorre tanto em Ferraz Egreja quanto no abrigo Cipó, associando essas ocupações.

Ou seja, a associação das estruturas do conjunto 3 de Ferraz Egreja (Grupo B) e das urnas é

bastante evidente, independente da funcionalidade dos conjuntos de potes e dos contextos onde

se encontram, que podem ser distintos e específicos.

Tanto os potes com contornos 3 como os de contorno 8, apresentam, além da decoração

plástica incisa, tempero de caco-moído pequeno, havendo variação na presença ou não desses

dois atributos. Os potes com contorno 8, entretanto, são mais restringidos e podem ter sido

usados para conter líquidos, independentemente do uso ter sido “prático” ou “ritual”.

As urnas funerárias do abrigo Cipó, com contorno 3, apresentam variação entre as suas

dimensões. Apesar de não haver nenhuma reconstituição da profundidade dos potes do conjunto

3 de Ferraz Egreja, de potes com contorno 3, seus diâmetros são menores do que os das urnas,

variando entre 20 e 32 cm, enquanto que as urnas apresentam diâmetros de 30 a 44 cm. Os potes

com contorno 3 de Ferraz Egreja podem remeter a um contexto associado ao do abrigo Cipó,

eventualmente com uma função diferenciada, dimensionando os sítios a um contexto funerário

mais amplo.

O contorno 8 é recorrente entre os sítios a céu aberto Fazendinha e Jatobá, especialmente

entre os fragmentos n° 132 e n° 28 do sítio Fazendinha, que apresentam uma borda mais curta

até o ponto de inflexão. O conjunto 5 de Ferraz Egreja apresenta esse contorno, entretanto o

pote 28 associa-se também ao conjunto 6, e o fragmento de n° 132 do sítio Fazendinha, com

contorno 8 e incisões, é muito semelhante aos potes das remontagens 16 e 23, do conjunto 7 de

Ferraz Egreja. Nesses potes com contorno 8, as incisões são aplicadas superficialmente, o que é

característico dos níveis superiores do Grupo C, entre outros potes do conjunto 7 (remontagem

15, 17 e fragmento n° 7767). Por outro lado, nos potes com contorno 8 do conjunto 5 de Ferraz

Egreja, do Grupo B, as incisões são profundas e foram feitas com um instrumento de ponta

quadrada. Todos esses potes são restringidos e pequenos, apresentando diâmetros de no máximo

16 cm.

O contorno 3, também ocorre no conjunto 2, de potes com cauixi, relacionado a formas

diferentes, provavelmente rasas, apesar de não ter sido feito o desenho do volume.
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Brunidura é um atributo pouco freqüente para todos os sítios. Na maior parte da cerâmica

não foi possível distinguir se um fragmento recebeu brunidura ou se há uma camada de fuligem

que resultou de uso. Esse atributo é relevante na cerâmica do sítio Cipó, não só porque há dois

vasos com brunidura, um inteiro e outro parcialmente remontado, que não apresentam incisões,

mas porque representam uma variação entre a diversidade dos padrões decorativos incisos das

urnas funerárias. A camada preta e homogênea de uma das urnas foi submetida a uma análise de

seus componentes por espectroscopia molecular no Instituto de Química da USP, a qual detectou

a presença de carvão vegetal. A urna 8 apresentou pigmentação vermelha na região interna da

borda, na qual foi detectada hematita, segundo análise espectroscópica realizada no mesmo

Instituto (Figura 26).

A inflexão abrupta da borda corresponde, segundo Sheppard (1985), a um contorno

composto, e os contornos compostos estão presentes, em geral, na cerâmica Tupiguarani. Os

contornos 3 e 8, que mostram inflexão abrupta na borda, por sua vez, ocorrem como uma

pequena  variação em cerâmicas com cariapé, coloração cinza e formas Uru, dos sítios com

cerâmica Tupiguarani.

Essa estrutura pode representar a repetição de um gesto aprendido na construção de um

pote, mesmo que a intenção da ceramista tenha sido a produção ou reprodução de uma forma

diferente, caracterizando o que foi aqui reconhecido como a reprodução de um “habitus”.

Supostamente a estrutura foi utilizada na produção de potes morfologicamente associados à

tradição Uru, a partir de uma matéria-prima diversa, de argila com fibras vegetais.

Assim, alguns potes pequenos feitos com cariapé, tanto do sítio Fazendinha quanto do

sítio Jatobá, apresentam curvas sob o lábio na parte externa da borda, que remetem à construção

dobrada dos lábios presente em potes Tupiguarani. Nesses sítios, também ocorrem potes

pequenos com contorno 1 e cariapé, mas pouco espessos, de cor marrom e superfície polida, o

que não é comum nos sítios onde há somente potes Uru.

O pote 8 do sítio Jatobá também apresenta características estruturais atípicas para a

tradição Uru, e outras que são compartilhadas. A construção do pote com uma espessura mais

fina e sem reforço interno da borda, além da inflexão da borda ser mais acentuada, tendendo para

o contorno 3, mostra uma aproximação tecnológica com potes Tupiguarani, além da pintura

vermelha. O pote n° 144 do sítio Fazendinha é representativo para a observação de uma

tendência de manufatura Tupiguarani em uma forma Uru, verificada no ângulo abrupto da
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inflexão, de modo que as inflexões do contorno da cerâmica associadas à tradição Uru são

sempre suaves.

Já a cerâmica do sítio da Gleba apresenta estruturas de contorno com inflexões

marcadas, de contorno 7, e provavelmente contorno 4, pintura, e tempero vegetal e de caco

moído misturados à pasta, característica única deste sítio.

Há correspondência também entre a cerâmica com atributos associados à tradição

Tupiguarani e os potes dos outros abrigos, mas exclusivamente da cerâmica cinza com cariapé, e

contorno com inflexão suave, com o abrigo Antiqueira. Há fragmentos com tempero vegetal nos

abrigos Vermelhos, mas estão muito erodidos e não mostram dados morfológicos.

Os contornos 1, 2 e 9 correspondem às cerâmicas com cariapé e sem decoração da

tradição Uru, dos sítios a céu aberto Turbina, Baia do 58 e ao pote reconstituído do abrigo

Antiqueira. O pote desse abrigo se apresenta impregnado com uma grossa camada de carvão na

parte externa logo abaixo da boca, e também exibe marcas de erosão causada por aquecimento,

indicando que foi muito utilizado. Isso não ocorre com a maior parte dos potes associados à

tradição Uru, que geralmente não apresentam qualquer impregnação, sugerindo até mesmo que

podem não ter sido utilizados. O fato desses fragmentos estarem expostos ao intemperismo nos

sítios a céu aberto poderia entretanto justificar essa ausência. No entanto, não há evidências de

erosão causada pelo fogo como no pote do abrigo, o que poderia ser comum já que os potes com

tempero vegetal são bastante friáveis. Aparentemente, esses potes, ou foram pouco utilizados, ou

não foram usados diretamente sobre o fogo.

A cerâmica da tradição Tupiguarani é melhor alisada que a Uru, mas a conservação da

cerâmica com fibra vegetal entretanto, é mais prejudicada devido à sua superfície porosa. A

ocorrência de estrias de alisamento foi observada em poucos potes, entre todos os sítios. A

ocorrência de brunidura aparece eventualmente na cerâmica com cariapé, o que pode indicar

algum impermeabilizante para cerâmica tão porosa.

O contorno 1 aparece em todos os sítios, caracterizando formas simples e comuns, mas

que representam um padrão de manufatura no caso do conjunto da cerâmica Uru.

A cerâmica da tradição Uru apresenta quase sempre lábios arredondados. Nos potes com

inflexão suave, de contorno 2, essa característica se soma ao reforço interno das bordas. Essa

estrutura de contorno difere da dos potes sem filiação do conjunto 1 do Grupo A de Ferraz

Egreja, presentes nos níveis mais antigos, que também têm contorno 2, mas que apresentam o
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reforço na parte externa da borda, e não na parte interna como nos potes Uru. Em ambos os casos

o lábio provavelmente foi feito a partir da junção de um rolete mais espesso. Ainda no caso da

cerâmica Uru, o tempero é de fibras vegetais, e no caso do conjunto de Ferraz Egreja há uma

freqüência de caco-moído do tipo grande ocorrendo em metade da amostra.

Todos os potes do conjunto 1 de Ferraz Egreja têm inclinação restritiva do tipo 3, e os

diâmetros não ultrapassam 30 cm. Já os potes Uru atingem diâmetros de mais de 60 cm (somente

o Baia do 58) e há um maior número de inclinações do tipo 2.

 O sítio Turbina tem uma grande quantidade de potes com estruturas de contorno 1 (nas

formas abertas e nas formas fechadas) e de contorno 9 (nas formas de prato), que são duas

características que não ocorrem no sítio Baia do 58. Outras diferenças ocorrem entre diâmetro,

espessura das paredes, e reforço das bordas, os quais no sítio Turbina são em média inferiores

aos do sítio Baia do 58. A cerâmica presente no sítio Baia do 58 apresenta uma grande

homogeneidade tecnológica, predominando potes de contorno 2 com inclinação restritiva e

grandes dimensões.

O contorno 9 ocorre entre a cerâmica Uru, de modo que está presente em grande

quantidade no sítio Turbina, aparece uma única vez no sítio Jatobá, mas não foi registrada para

o Baia do 58.

A cerâmica Uru não é decorada, ocorrendo somente um único fragmento no sítio Baia do

58 com incisões bastante desgastadas.

Os lábios e as bases foram tratados separadamente, mas eventualmente constituem

relações estruturais com os contornos. Lábios dobrados são característicos do contorno 4, apesar

de aparecerem em potes de contorno 1 e 5 nos sítios Jatobá e Ferraz Egreja. Lábios planos,

expandidos e afinados são raros. Lábios planos podem aparecer em potes de contorno 8 e 3, e

lábios mais finos podem estar presentes nos de contorno 1, 2 ou 5 mas não consistem em uma

técnica padronizada. O mais comum são os lábios arredondados.

No caso da inclinação das paredes em geral os conjuntos mais fechados são os conjuntos

1 e 5 de Ferraz Egreja e os conjuntos de contornos 4 e 5, de Ferraz Egreja e dos sítios Jatobá

e Fazendinha. Aparentemente o conjunto 5 (com contorno 8) de Ferraz Egreja apresenta

formas com o pescoço restringido mas faltam peças para a reconstituição.

Quanto ao tamanho, as cerâmicas Tupiguarani dos sítios a céu aberto são menos espessas

e apresentam diâmetro menor do que as cerâmicas associadas à tradição Uru.
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A quantidade de fragmentos de base amostrados é muito reduzida para todos os sítios,

havendo dificuldade de caracterização estrutural das formas inteiras, principalmente no caso da

cerâmica Tupiguarani, da qual não foram registradas bases. Esse foi um dos motivos pelo qual

foi feito somente o desenho de reconstituição da porção superior do corpo dos potes.

Ocorrem fragmentos tanto de bases planas quanto de bases arredondadas na cerâmica Uru

dessa região, analisada por Wüst (1990), porém somente no sítio Turbina há uma amostra

significativa de bases, que podem ser planas suaves, ou arredondadas, geralmente com diâmetro

pequeno. Os potes do Baia do 58 apresentam uma quantidade muito maior de potes com

diâmetros entre 41 e 60 cm, mas não se pode afirmar com certeza se são potes com pouca

profundidade e bases planas.

12. Cerâmicas de regiões próximas

 Algumas características estruturais dos potes cerâmicos podem ainda ser relacionadas aos

de outras regiões. A importância desse estudo é investigar as influências tecnológicas

decorrentes de contatos sociais, derivados da dinâmica territorial de sociedades ceramistas.

O conjunto de urnas funerárias com estrutura de contorno 3 do abrigo Cipó, e o conjunto

dos potes que também apresentam contorno 3, do abrigo Ferraz Egreja, não ocorrem em outros

sítios da região, de modo que os contextos onde essas cerâmicas se inserem são únicos até então.

Todavia, as urnas funerárias não constituem formas totalmente inéditas.  São recorrentes em

conjuntos cerâmicos da fase Pantanal e de aterros do Pantanal (Figura 57).

A ocorrência dessas formas, entretanto, é pouco freqüente. As formas fundas e

arredondadas na base, podem estar relacionadas a funções específicas. As formas relacionadas,

coletadas no sítio MS-CP- 09 (maciço do Urucum) e no morro do Caracará (serra do Amolar),

para Peixoto (op.Cit), não correspondem aos padrões das formas encontradas na tradição

ceramista Tupiguarani (Figura 57). Porém sua função específica no abrigo do Cipó, como urnas

mortuárias, podem remeter a um uso restrito, e eventualmente funerário, de formas que são

recorrentes em sítios com cerâmica Tupiguarani.

Já a presença dos potes que formam o Conjunto 3, de potes semelhantes às urnas

funerárias do abrigo Cipó, em Ferraz Egreja, dada sua ocorrência em um contexto diferenciado,

podem associar esse abrigo a uma função diferenciada dentro de um contexto funerário mais
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amplo. Outra possibilidade é que esses potes tenham sido confeccionados em Ferraz Egreja, mas

não tenham sido aproveitados como urnas.

Figura 57
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O mesmo ocorre com os potes do Conjunto 1 do Grupo A de Ferraz Egreja, mais antigo,

que pode ser associado ao conjunto de bordas roletadas (com reforço externo) do aterro Caracará

na entrada do Pantanal (Figura 58). Trata-se de uma área de confluência a partir do Pantanal para

o planalto. Esses artefatos foram coletados no início do século por Max Schmidt, e

provavelmente se encontram no Museu de Berlim (cf. Migliácio, 2000).

Figura 58

                 Reproduzido parcialmente de Migliácio, 2000:118 (fonte original: Schmidt,1914 a)

Migliácio, por sua vez, associa a cerâmica do aterro Caracará aos guatós e segundo sua

análise, esta cerâmica está entre as cerâmicas arqueológicas pantaneiras. “Nas fotos tiradas por

Max Schmidt há fragmentos semelhantes a fragmentos que coletei um pouco mais a norte, tanto

da cerâmica que classifiquei como Pantanal como daquela que chamei Descalvado (embora em

bem menor número). Porém, na foto é impossível ver por exemplo a coloração, e portanto a

queima da cerâmica, e o acabamento também fica prejudicado, sendo que para piorar,

Schmidt não descreveu os atributos da cerâmica que ele coletou, de maneira que só pelo

material publicado por ele é impossível comparar com segurança aquela cerâmica com as

nossas. Por outro lado, a cerâmica Pantanal embora ninguém tenha ainda tido coragem de

atribuí-la diretamente aos grupos Guató, apesar de remeter a grupos com organização social e
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padrões de subsistência semelhantes às deles, aparece recorrentemente em locais que são ou

foram ocupados por eles. Estive há alguns anos atrás na aldeia Bororo Tadarimana, no Baixo

São Lourenço, e que é a mais dentro do Pantanal daquele povo, vizinha de um grupo Guató,

inclusive. Grata surpresa por encontrar na aldeia Tadarimana, uma edificação da FUNAI

construída ainda no tempo do SPI sobre um aterro que tem cerâmica Pantanal. Assim, a

cerâmica Pantanal pode estar nos seus sítios, embora de forma intrusiva” (Migliácio,

comunicação pessoal).

Os contornos 4 e 5 por sua vez, podem ser comparados aos das formas Guarani, típicas de

todo o sul do Brasil, genericamente denominadas cambuchi. Segundo Monticelli (comunicação

pessoal) a “cambuchi caguâba foi identificada como tigela de beber, cuja relação diâmetro-

profundidade é de 0,5 a 2,5. O diâmetro de boca varia de 12 a 34 cm, mas existem algumas

miniaturas. Foram chamadas assim as tigelas conoidais de contorno simples, abertas ou

levemente restringidas e até mesmo aquelas de contorno infletido e complexo. Neste último caso,

costumam ter pintura externa (na metade superior do bojo). As de forma simples são lisas,

corrugadas ou unguladas e algumas vezes pintadas internamente. Não se pode confundir com

cambuchi yaruquai (vaso acinturado), duplamente infletidas, com dois bojos superpostos,

separadas por sulco, sempre lisas. Ainda há os pratos de comer, que correspondem a tigelas

muito abertas, com base levemente arredondadas e borda convexa, contínua com a parede,

vertical ou levemente inclinada para fora”.

Figura 59

Desenhos de formas de cambuchi feitas a partir de peças da coleção de cerâmica guarani da PUC-RS os

quais representam exemplos de potes com estrutura de contorno 5 e 7 (à esquerda) e contorno 4 e 7 (à direita)
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As formas acima têm contornos carenados, mas essas formas nem sempre apresentam a

inflexão abrupta do diâmetro. As bordas côncava ou convexa, representam os contornos

observados em várias formas aqui estudadas, tanto de Ferraz Egreja como dos sítios

Fazendinha e Jatobá. Supostamente considera-se aqui que são formas cerâmicas com estruturas

recorrentes, mas que podem ser encontradas em contextos diferentes, com volumes diferentes,

cujas funções e significados podem variar.

O contorno 4, considerando ainda as variações, pode também ser relacionado às formas

tronco-cônicas da tradição Descalvado analisadas por Migliácio (op. Cit), ocorrendo também em

potes cerâmicos de aterros do Pantanal (Oliveira, 1995) (Figura 60).

Figura 60
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Quanto às cerâmicas que ocorrem na região do Pantanal e no Mato Grosso do Sul,

aquelas com pinturas e incisões geométricas, são associadas à tradição Tupiguarani (Figura 61).

Figura 61
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Já os fragmentos perfurados, bastante freqüentes nos sítios multicomponenciais, foram

registrados por Schmitz et. al. 1982 em sítios da tradição Aratu do Brasil Central. Entretanto, não

foi encontrado um exemplo de pote com perfurações pela parede (contorno 10) como ocorre no

sítio Jatobá. Essa ocorrência difere também das vasilhas perfuradas na base, que são registradas

na área da UHE-Guaporé, no sítio Guapé 2, no norte do Mato Grosso (Relatório de Salvamento

do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás 2001). Esses artefatos são

conhecidos como cuzcuzeiros, associados à produção de milho. Eventualmente podem todos ter

a mesma função, como as perfurações para suspensão que ocorrem entre a cerâmica de

Descalvado, e no sítio Fazendinha.

13. Características de performance: a pasta, a morfologia e a decoração

São sugeridas algumas hipóteses a respeito dos resultados obtidos quanto à coloração das

pastas cerâmicas, o uso de certos tipos de tempero, e a ocorrência de quartzo microfraturado na

cerâmica.

As diferenças na coloração das cerâmicas podem resultar de sua composição mineral ou

então ao estado químico ou físico em que se encontram seus componentes, sendo resultado de

queima ou não. Segundo observações de Valéria F. Silva, os óxidos de ferro, muito abundantes

no sedimento local, podem se apresentar no estado reduzido, dependendo da umidade do solo,

apresentando uma coloração muito mais acinzentada se estiver em contato com água. Um outro

fator que diferencia a coloração das argilas segundo Fábio Dias de Andrade (Instituto de

Geociências – USP), é a matéria orgânica, a qual considera ser o corante natural mais provável

dessas pastas.

De acordo com a análise das lâminas realizada por este geólogo, o tamanho pequeno e

homogêneo do quartzo, assim como as microfraturas que apresenta, não determinam uma

diferença da argila, de modo que podem estar relacionados ao processamento da argila. Seu

fraturamento e a aparente forma angulosa, podem ser uma conseqüência do processo de

preparação da argila, como trituramento, ou de choque térmico ocasionado durante a queima do

pote (o uso do pote não levaria a esse processo segundo Worral, 1986). O choque térmico é a
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hipótese mais provável, já que há muitos grãos de quartzo arredondados na cerâmica que não

demonstram trituramento.

Já a adição de fibras vegetais na pasta cerâmica é amplamente reconhecida por melhorar a

sua plasticidade (Skibo e Schiffer 1999, apud Shepard 1965, London 1981). Essa hipótese pode

ser levantada para a adição de fibras vegetais carbonizadas, que é o caso do cariapé utilizado por

remanescentes indígenas no Brasil. Por outro lado experimentos realizados por esses

pesquisadores levantam outras hipóteses para as cerâmicas do sudeste dos Estados Unidos, as

quais são elaboradas com argilas bastante plásticas e onde o uso de fibras vegetais é recorrente.

Ao invés de atribuírem o uso de fibras vegetais ao que se denomina “green strength”, isto é, com

uma função relacionada à “moldabilidade” da pasta (workability), sugerem que como a celulose

retém água as fibras teriam o papel de secagem da argila, denominada “wet strength” (1992 :61).

Os karajás utilizam as cinzas da árvore conhecida por cega-machado na pasta cerâmica

(Lythraceae Physobalymma scaberrima), para readquirir a plasticidade quando novamente

misturadas com a água (Van De Wiel de Barros, 2004). Os bororos utilizam as cinzas da árvore

genericamente conhecida por orelha-de-burro (Pindaíba xylópia), e a casca já queimada de

aroeira (Schinus therbintifolius), entre outros, na mistura da pasta (Wüst, 1990: 205, nota). As

espécies utilizadas na amazônia citadas por Wüst (op. Cit, apud Ribeiro 1988, Lineé 1931), são a

Licania octandra, Licania Turiuva, Hirtella octandra e Conepia longipendula.

Schiffer e Skibo (op. Cit) consideram também que, ainda que Reid (1966 apud Skibo,

Schiffer e Reid, 1989) afirme que o tempero vegetal possa ter sido usado para melhorar o

impacto e a portabilidade da cerâmica em seus estudos, a cerâmica com cariapé resiste mais ao

choque térmico devido aos poros deixados pela queima, desde que esta não seja muito rápida,

segundo os autores, pois a celulose retém muita água. A porosidade deixada na cerâmica pelo

antiplástico vegetal, seria compensada por paredes menos espessas, que são menos isolantes e

por isso aceleram o aquecimento dos alimentos, assim como as bases arredondadas, distribuem

melhor o aquecimento em detrimento das bases planas, além de resistirem melhor ao choque

térmico (Skibo e Schiffer op. Cit, apud Braun 1983).

O fato dessas bases terem sido preferencialmente utilizadas não está colocado aqui, pois

aparentemente o sítio Turbina, que teve uma datação mais antiga, é que apresenta as bases

arredondadas, e não o Baia do 58, mais recente. O sítio Turbina certamente apresenta uma

quantidade maior de potes menos espessos e com menor volume.
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Devido à presença de quartzo microfraturado em parte das amostras, considerou-se aqui a

hipótese de que as cerâmicas menos espessas, e de formas arredondadas, possam resistir melhor

ao choque térmico durante a queima, desde que sejam porosas o suficiente para conter as

microrachaduras, se submetidas a queimas mais rápidas e com temperaturas mais elevadas. A

maior quantidade de matéria orgânica nas cerâmicas com quartzo microfraturado, talvez possa

ser um indicativo de uma queima rápida, cujos núcleos permanecem menos oxidados, o que

poderia ser atribuído à coloração mais escura da cerâmica. Nesse caso, a textura mais friável

dessa cerâmica indicaria uma queima rápida e não uma baixa temperatura de queima.

No caso dos solos arenosos, os quais predominam na região, por sua vez, serem mais

oxigenados e por isso mais pobres em matéria orgânica, é sugerido que isso poderia caracterizar

as pastas mais acinzentadas, que são mais comuns. As cerâmicas cinzas, com tempero vegetal, e

mais espessas, podem estar relacionadas à secagem e queima mais lentas e realizadas a

temperaturas mais baixas.

O fato da cerâmica com caco-moído ser mais clara, pode indicar que seja mais utilizado

nos potes com menos matéria orgânica, ou devido às características da queima, com melhor

oxidação do núcleo. Esses potes podem ter sido mais oxidados, pois em geral recebem

revestimento de engobo e aplicação de pintura.

No caso da cerâmica Tupiguarani, e nos potes e urnas de Ferraz Egreja e do Cipó, o caco-

moído pode também ter uma função de sustentação na cerâmica. Essa adição, no caso da

cerâmica ser pouco espessa, pode interferir menos na textura da superfície dos potes do que

grãos minerais, permitindo um bom polimento e a aplicação de pintura. Para a aplicação de

incisões, os cacos devem estar preferencialmente bem triturados.

Na cerâmica do sítio Jatobá não ocorre tempero de caco-moído, de modo que

provavelmente seu uso pôde ser dispensado. De qualquer modo, os potes com contorno 4 e 5 que

predominam nesse sítio, apresentam caco-moído em menos de um terço da amostra do sítio

Fazendinha. Nesse sítio não há potes com contorno 7 ou formas variadas com pintura, como

ocorre entre aqueles que apresentam maior freqüência de caco-moído do sítio Fazendinha.

Sugere-se como hipótese, que a utilização de fibras vegetais permitiria um uso de uma

variedade maior de argilas, independente de serem mais ou menos plásticas, porém com uma

queima mais lenta, para potes de maior volume e espessura. É interessante propor, nesses termos,

que os produtores da cerâmica Tupiguarani estivessem adicionando fibras vegetais em parte de
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seu vasilhame. No caso dos sítios Fazendinha e Jatobá seu uso poderia ter acompanhado a

adoção por imitação de potes Uru por pessoas que faziam cerâmica Tupiguarani, ou estar restrito

a estes. O uso de fibras vegetais em potes com características Tupiguarani por sua vez, estaria

ocorrendo no sítio da Gleba. Essa é uma tendência que não foi observada inversamente com

relação à adição de caco-moído (ou mesmo decoração) na cerâmica Uru.

Isso demonstra que a adição de determinados temperos em diferentes conjuntos

tecnológicos pode ter um caráter prático, e não simbólico, apesar de poder haver restrições

culturais. Não só testes experimentais, como um estudo detalhado do uso dos potes poderiam

ampliar essa discussão.

14. Discussão dos resultados em termos espaciais e temporais

Uma das discussões relacionadas com a proposta do estudo tecnológico baseado na

aprendizagem dos gestos, a partir de Stark (1998) e Dietler e Herbich (1998), é a relação entre o

extenso período ocupado pelas tradições cerâmicas, e a análise dos gestos aprendidos

cristalizados na cerâmica. Durante séculos de povoamento, as variações morfológicas parecem

ter ocorrido com pouca freqüência, e ocorreram menos variações nas estruturas de contorno dos

potes cerâmicos, e mais em relação à variação quantitativa e do volume das formas.

Quanto às mudanças ocorridas na cerâmica da Cidade de Pedra, existem dois tipos de

associações de atributos cerâmicos das tradições Uru e Tupiguarani nos sítios

multicomponenciais. Aquelas onde há mistura de atributos das tradições em um único artefato, e

aquelas, em que atributos das diferentes tradições, ocorrem em amostras independentes. Mas

mesmo nesses casos, como foi descrito no presente estudo, os sítios Fazendinha e Jatobá

apresentam ocorrências sutis de mescla de atributos de tradições distintas, em mudanças

morfológicas observadas na construção dos contornos.

A ocorrência de variação entre os atributos de potes cerâmicos de um mesmo conjunto

morfológico, pode indicar que houve escolhas sociais diferenciadas. Mudanças como a adição de

tempero vegetal, podem estar relacionadas não só às características da pasta e da queima, mas ao

uso de certos potes para atender funções específicas, mas que precisam ser mais estudadas.

A especificidade funcional talvez possa ser verificada tanto entre as formas de potes dos

sítios unicomponenciais, que não apresentam conjuntos morfológicos idênticos, quanto nos sítios
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multicomponenciais, que apresentam uma variedade tecnológica maior, mesmo entre os

conjuntos relacionados a uma mesma tradição.

As datações obtidas para os sitos, entretanto, não permite associações funcionais entre os

sítio unicomponencial Turbina e os sítios multicomponenciais próximos. A relação é possível

entre estes e o sítio unicomponencial Baia do 58, que, porém, não oferece boas correlações

tecnológicas como o Turbina.

O fato das ocupações multicomponenciais serem mais recentes, e remeterem à época

colonial, podendo significar o deslocamento e reunião de grupos indígenas remanescentes de

diferentes culturas (Wüst, 1990), não deve refutar a hipótese de escolhas tecnológicas

diferenciadas, pois se considera que foi o contato social que proporcionou as mudanças

tecnológicas. Na presente hipótese, a tecnologia usada pelos portadores da tradição Uru está

sendo absorvida por pessoas que acabam reproduzindo sutilmente um “habitus” determinado a

partir de gestos aprendidos.

Já no sítio da Gleba foi adotado o uso de cariapé em cerâmica Tupiguarani. Nessa

cerâmica há características estruturais específicas das formas de potes associados à tradição

Tupiguarani, e mudanças na pasta, na espessura, e no volume dos vasos, sendo que o uso de

fibras vegetais pode ser uma escolha efetuada somente para certos potes. A tecnologia dos potes

Uru, dos sítios unicomponenciais, por sua vez, permaneceu praticamente a mesma durante pelo

menos 500 anos.

O problema em torno de quando se deu o contato entre grupos com distintas tecnologias é

complicado, pois os contatos podem ser mais antigos, e terem durado séculos, sem

necessariamente ter ocorrido qualquer mudança tecnológica entre os conjuntos cerâmicos dos

sítios. O fato dos potes cerâmicos mais antigos, presentes nos abrigos, estarem tecnologicamente

relacionados aos potes de tecnologia Tupiguarani, deixa essa questão em aberto.

Assim, não cabe aqui a sugestão de um modelo que explique o processo de formação dos

sítios multicomponenciais Fazendinha e Jatobá, mas discutir as várias possibilidades que devem

ainda ser investigadas. Além disso, foram obtidas diversas datações para a cerâmica dos sítios

multicomponenciais, inclusive datações diferentes para cerâmicas com atributos associados a

tradições distintas. Apesar dos sítios com cerâmica associada à tradição Uru serem, em geral,

mais antigos do que os contextos multicomponenciais, próximos da época colonial, a datação
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mais recente obtida, para o sítio Fazendinha, é da amostra de cerâmica com características

relacionadas à tradição Uru.

Wüst (1990) não menciona cerâmica com cariapé nos sítios Tupiguarani de seu estudo, os

quais não aparecem com formação multicomponencial em nenhum caso. Porém sua amostra para

esse tipo de sítio, é de somente três sítios com componentes exclusivamente Tupiguarani, os

quais não apresentam formas reconstituídas, mas somente uma grande quantidade de fragmentos

com carena (contorno 7), e bordas com estrutura de contorno 4 e 5. Os sítios com Componentes

Uru/Tupiguarani de sua análise, os quais apresentam cerâmica com atributos das duas tradições

misturadas em um mesmo artefato, também são poucos, somente quatro, entre os 122 que

analisou. Entre esses dois tipos de sítios não há um tipo que indique contato.

Devido a pouca ocorrência desses sítios e ainda à baixa densidade da cerâmica nesses

locais, as ocupações parecem ser sazonais, de curta duração, ou então, como sugeriu Wüst (op.

Cit) migrações de grupos alóctones e diversificados que resultaram do contexto colonial.

De qualquer forma, independente de ser uma conseqüência da colonização, a hipótese de

que a entrada para o planalto a partir do Pantanal, por rio ou por terra, pode ter ocorrido ao longo

do tempo, deve ser considerada. Seguindo essa hipótese, a presença de cerâmica Uru nos sítios

multicomponencias Fazendinha e Jatobá, pode ser um indicativo de que grupos com maior

mobilidade, que frequentavam o território da Cidade de Pedra, adotaram essa tecnologia, a partir

de contatos sociais. Esses contatos podem ter sido esporádicos, tendo preferencialmente ocorrido

entre os abrigos, para uso ritual ou para caça, ou seja, segundo modelos que indicam usos

simbólicos ou práticos dos primeiros recipientes cerâmicos, nos períodos mais antigos, e a

ocupação desse território acabou se expandindo para as áreas da planície.

Não se pode negar entretanto, que a presença de urnas funerárias, os potes com grande

diversidade tecnológica dos abrigos e as pinturas rupestres, remetem a funções simbólicas

específicas.

Os sítios Fazendinha e Jatobá sugerem ocupações sazonais e extensas ao longo da

margem do rio Vermelho, de modo que não foi possível estabelecer limites para esses sítios.

Estariam ocorrendo intencionalmente na área em frente à Cidade de Pedra, em áreas com algum

atrativo simbólico, ou ainda que oferecessem boas condições de caça e coleta, devido à presença

de abrigos e córregos. Uma outra sugestão é de que as margens do rio Vermelho possam ter

oferecido boas condições de cultivo para roças sazonais, por exemplo, de milho, e também para
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as atividades relacionadas à colheita e ao processamento, que podem ser festivas. Durante a

escavação do sítio Fazendinha, foram encontradas várias concentrações de tições abaixo de 20

cm, que podem corresponder a uma grande quantidade de fogueiras.

Nas ocupações dos abrigos, apesar de haver alguma ocorrência de cerâmica com atributos

de tradições distintas em um mesmo abrigo, isso é pouco freqüente, tendo ocorrido nos abrigos

Vermelhos e no Antiqueira, de modo que aparentemente houve escolhas na apropriação do

território entre os abrigos. A mobilidade territorial pode ser uma característica de certos grupos

que deixaram vestígios cerâmicos na ocupação dos abrigos envolvendo diferentes processos de

espacialização16. No caso de Ferraz Egreja estaria relacionada aos diferentes Conjuntos de potes

dos Grupos temporais, conforme as associações tecnológicas descritas anteriormente. A presença

de fragmentos com cauixi pode indicar sazonalidade, ou contatos esporádicos associados a

maiores distâncias, ou seja, grande mobilidade dos grupos. Aparentemente, certos grupos que

acabaram ocupando a planície numa época mais recente, mantiveram ocupações de curta

duração, que eram realizadas há bastante tempo.

Já os grupos portadores da tradição Uru poderiam estar organizados de forma mais

estável, e podem ter compartilhado o mesmo território.

Entre os sítios unicomponenciais Uru, segundo a perspectiva de Wüst (1990), o sítio Baia

do 58 representaria o Componente mais antigo, em torno de 1000 anos AP, por não possuir

pratos assadores, e apresentar muitos potes infletidos de grandes dimensões, enquanto o sítio

Turbina corresponderia ao tipo mais recente dos sítios Uru, com uma maior quantidade de

formas abertas de contorno simples (tigelas). Porém as datas obtidas mostram justamente o

contrário, sendo o sítio Turbina o mais antigo. A data desse sítio (1070 ± 30 anos AP) é próxima

às datações mais antigas já obtidas para a região para sítios Uru: 1150 anos AP (MT-RN-39) e

950 ± 60 anos AP (MT-SL-43). Entretanto um sítio com componente Uru/Tupiguarani por sua

vez teve obteve uma datação de 1090 ± 60 AP (Wüst, 1990).

Quanto à  especialização agrícola, a partir de uma proposta interacionista, os sítios Jatobá

e Fazendinha representariam a chegada dos portadores da tradição Tupiguarani, e os sítios

Uru/Tupiguarani as trocas culturais que teriam culminado no início de complexificação social

devido a uma reorganização multiétnica das sociedades. Esse modelo também sugere que os

                                                
16 Discussões sobre territorialidade e estilo são abordada por Denis Vialou (1999, 2000) em relação às
representações rupestres da Cidade de Pedra, e de outras regiões do Brasil Central.
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grupos agricultores e caçadores foram se especializando, juntamente com o aumento da

população, o desenvolvimento da agricultura e as trocas culturais.

Porém, a especialização nas atividades agrícolas não é registrada entre as sociedades

indígenas que foram conhecidas no Brasil, as quais geralmente apresentam uma economia

diversificada entre pesca ou caça, coleta e cultivo, mantidas através de atividades coletivas, e

organizadas com bastante autonomia nos espaços domésticos17. A esse respeito, em um dos

poucos trabalhos sobre organização social agrícola indígena no Brasil, Descolas (1994) observou

que entre os jívaros que habitam tanto a várzea quanto a terra firme amazônica, as quais

apresentam diferenças na fertilidade do solo, há uma tendência de que a atividade agrícola não

exceda a média de produtividade agrícola entre as famílias, através da economia do tempo de

trabalho e colheita comum do excedente produzido, onde todos executam as mesmas tarefas.

Essa organização da produção é devida às relações políticas que as engendram, as quais não

visam a propriedade e acúmulo dos bens entre os diferentes grupos domésticos, apesar do mérito

pessoal que pode ser obtido com a boa horta.

As sociedades indígenas do Brasil Central de língua do tronco macro-jê, como os

xavantes, kaiapós, bororos, timbiras, entre outros, foram conhecidas por seus extensos ciclos

anuais de caça ou pesca, e coleta de produtos da floresta, e não deixam de ser agricultores, cujas

principais fontes de carboidratos produzidas em larga escala são a mandioca e o milho, que são

cultivados em roças itinerantes compatíveis com a mobilidade de suas aldeias.

No caso da produção de cerâmica, na região do Mato Grosso há registros mais recentes

de confecção de recipientes de pequenas dimensões entre grupos de língua do tronco macro-jê,

como os bororos e guatós, o que pode sugerir que a tecnologia de produção em maior escala foi

parcialmente perdida durante o processo das frentes colonizadoras nos últimos quinhentos anos.

No Brasil Central, em geral, não é comum o registro de produção cerâmica entre grupos de

língua jê, mas os karajás que vivem atualmente no coração dessa região são conhecidos pela

fabricação de bonecas cerâmicas (Barros, 2004). Na região próxima do Xingu, onde também

vivem grupos de língua jê, a produção cerâmica ocorre somente entre grupos de língua tupi,

                                                
17 Sua dieta é variável, de modo que há grupos indígenas, como os enawene-nawe, do norte do Mato Grosso, de

língua aruaque, que pelo menos nos dias atuais, não se alimentam da caça, mas somente da pesca, que deve ser

assada (Silva, M; 1998).
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como os assurini, juruna e kayabi, e também é produzida e distribuída pelos waurá, de língua

aruaque (Lea, 1997; Silva, 2000).

As relações de territorialidade sugeridas a partir de comparações entre estruturas

tecnológicas relacionadas ao contorno do vasilhame, de regiões adjacentes, consideradas as

transformações em outros contextos de utilização, é uma tentativa de se pensar a mobilidade de

sociedades, como propõe Oyuela-Caycedo (1993), em suas pesquisas sobre transumância a partir

do sítio San Jacinto 1 (capítulo 6), ou ainda conforme Binford (1982), que estuda a questão da

intersecção de territórios por caçadores-coletores e forrageadores.

A hipótese de deslocamentos das aldeias, e de organização cíclica da caça e da agricultura

de coivara, como dos remanescentes indígenas dessa região, podem sugerir que houve ao longo

da história uma complexa organização em termos de planejamento e manutenção econômica e

política entre grupos socialmente diversificados.

A partir do conceito de “lugar” de L. Binford (op. Cit) pode ser pensado um modo de

apropriação coletiva do território da Cidade de Pedra por grupos socialmente diversificados e

com grande mobilidade. Essa proposta, em termos de contextos tecnológicos, constitui o modo

como grupos sociais constroem diferentes relações ecológicas, em um mesmo espaço,

interagindo com um micro-ambiente significado, conforme sua experiência histórica (Lévi-

Strauss,1986;1989).

15. Seriam os bororos os antigos habitantes da Cidade de Pedra?

 Wust (1990) propôs a investigação da diversidade cultural entre as aldeias pré-coloniais

dessa região, pois para essa pesquisadora, a diversidade artefatual entre os sítios, representaria os

proto-clãs de grupos bororos.

Seguindo uma interpretação que considera “êmica”, sobre a origem de suas aldeias, Wüst

foi auxiliada por informantes bororo para localizar antigos aldeamentos, e suas aldeias originais,

devido ao fato de um de seus mitos de origem narrar a expansão de sua sociedade a partir da

“aldeia-mãe” denominada Arigao Bororo. Nesse modelo, seus ancestrais seriam constituídos por

grupos isolados, os “proto-clãs”, que teriam inicialmente se reunido na aldeia-mãe a partir da
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iniciativa de um herói mítico. A autora sugere que os “proto-clãs” derivariam de grupos

diversificados da região dos rios Vermelho e São Lourenço, a partir das interações de grupos das

tradições Uru e Tupiguarani, e de grupos caçadores locais. Nesse contexto, e devido às pressões

da colonização européia, teriam se organizado simbioticamente em aldeias a partir de grupos

étnicos diversificados, formando os clãs das metades excerae e tugarege.

A região da pesquisa foi ocupada por dezenas de aldeias bororo desde os primeiros

contatos com os colonizadores que as descreveram. Wüst (op. Cit) relaciona mais de 50 aldeias

nomeadas por bororos nas imediações do Vermelho e São Lourenço, cujo território se estendia

para além da Serra de São Jerônimo atingindo o rio Araguaia, ou ultrapassando-o, conforme

sugerem os salesianos. Esses padres relatam ainda, que os bororos eram culturalmente

diversificados.

Nessa dissertação são propostas interpretações para a diversidade e a mudança

tecnológicas que não sejam normativas. Diante dos dados extra-regionais obtidos, os contextos

materiais específicos da Cidade de Pedra, em comparação aos contextos regionais, não só do

Cerrado, como também do Pantanal, trouxeram hipóteses a respeito da exploração de ambientes

diversificados. Os contatos sociais de grupos com tecnologias cerâmicas diferentes, podem

talvez remeter ao modelo etnográfico bororo, mas de modo que representam a ocorrência de uma

diversidade tecnológica entre um grande grupo cultural.

Essa hipótese talvez possa ser corroborada pelo que afirma Viertler (1990), acerca da

grande diversidade social dos grupos bororos. “É de se esperar por tal diversificação dada a

grande variabilidade de nichos ecológicos e de condições de sobrevivência humana num imenso

território tradicional (entre 15 e 20 de latitude sul e, aproximadamente, 51 e 57 de longitude

oeste de Greenwhich) de cerca de 350.000 km quadrados, incluindo todo o leste e sudeste de

Cuiabá, o vale do rio São Lourenço e afluentes da bacia platina, terras banhadas pelo alto curso

do rio Araguaia, rio das Mortes e seus tributários da vertente amazônica transpondo o

Araguaia, além da vasta zona do estado de Goiás, e, ao sul, alcançando o rio Taquari, Coxim,

Aquidauana, Miranda e o alto da Serra de Maracaju (cf. Colbacchini e Albisetti, 1942: 20)”.

E somente para os Bororos Orientais “os salesianos sugerem a divisão em diversos

grupos: os habitantes dos cerrados (Boku mogorege), a leste de Cuiabá que, em tempos idos,

teriam ultrapassado a oriente do rio Araguaia, o que parece confirmado pelos topônimos; os

habitantes da floresta (Itura mogorege), ocupando a bacia do curso médio e superior do São
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Lourenço; os habitantes das plagas do peixe opintado (Orari mogodoge), habitando a bacia

inferior do São Lourenço; os habitantes da montanha (Tori okwa/mogorege), ocupando a região

da Serra do Jerônimo; os que usam longas flechas (Utugo kuridoge), supostamente originários

dos Kadomogarege que mais ao sul que os outros, habitavam os lugares de muitas taquaras, o

curso médio do rio Taquari” (cit. Viertler, cf. Albisetti e Venturelli 1962: 281 –283, 1990).

As organizações clânicas, que indicam diversidade social, por sua vez, são recorrentes

não só a outros grupos indígenas de língua jê do planalto, como a vários outros grupos indígenas

de língua caribe e aruaque, conforme inúmeros registros de seus mitos cosmogônicos (conferir

Pereira, 1983, 1985, 1986, 1995; Silva, M. 1998), de modo que podem representar um tipo de

organização social muito mais antiga.

16. Aspectos da cosmologia bororo e os sítios arqueológicos

As urnas funerárias do abrigo do Cipó podem indicar que certos grupos que ocuparam a

Cidade de Pedra, atribuíam um significado socialmente importante a esse território, já que ali

sepultaram seus mortos. O uso de urnas cerâmicas em si têm uma importância central na vida (e

na morte) desses grupos. As urnas estariam ainda, associadas a conjuntos cerâmicos de Ferraz

Egreja, e alguns potes dos sítios a céu aberto multicomponenciais, conforme as características

tecnológicas apresentadas.

Quanto a uma aproximação etnográfica relacionada a funerais bororo, Wüst (1990),

encontrou na região, sepultamentos coletivos em um abrigo atribuídos aos índios bororos, mas

que não são sepultamentos em urna. No relato da autora, esses sepultamentos em abrigo não

ocorreriam mais entre esse grupo.

Migliácio (2000) traz a informação dos padres salesianos Albisetti e Venturelli, que, entre

os bororos,  “registram o depósito final dos ossos ornamentados do morto, acondicionados em

cestas mortuárias no fundo de lagoas e em remansos de pequenos córregos. No entanto, os

mesmos autores registraram a ocorrência em tempos passados de outros locais utilizados para o

sepultamento definitivo (1962:112 ) (...) Na aldeia mítica Arigao Bororo em tempos antigos os

mortos seriam sepultados em covas coletivas forrada por uma espécie de estiva, sobre a qual

eram depositadas as cestas mortuárias. Sobre essas covas eram deitados ramos que eram

cobertos de terra e a sua germinação “emprestava ao conjunto de covas o aspecto de singular
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floresta” (...) Os Bororo levaram os salesianos também a conhecer os sepultamentos que

realizavam anteriormente, depositando as cestas mortuárias em abrigos sob-rocha dos morros

residuais existentes na área interfluvial do alto rio Itiquira e do alto rio Correntes. Consideram

os autores que a profanação dos sepulcros Bororo pelos brancos, em busca de algum ouro

usado como acompanhamento funerário, fez com que o grupo mudasse o seu sistema inumação

definitiva, passando então a depositar as cestas de ossos no fundo de lagoas ou remansos de

córregos” (Albisetti e Venturelli, 1962, apud Migliácio, op. Cit).

Migliácio, por outro lado, registra o uso de material conchífero, como as contas do abrigo

Cipó, tanto entre os bororos como entre os guatós, e também no material arqueológico das

tradições Descalvado e Pantanal. Quanto ao funeral bororo, relata a partir da mesma fonte, que

“aqueles autores salesianos fornecem um vasto inventário, composto por inúmeros adereços e

peças da indumentária Bororo, elaborados principalmente com plumas, penas, peles, ossos e

bicos de pássaros, caudas, pêlos, garras, dentes, ossos e couros de mamíferos, pingentes, e

placas recortados em carapaças de caracóis, conchas, casca de ovo de ema ou ainda em metal,

sementes, cocos, folíolos de palmeiras, algodão e fibras diversas, sendo vários desses artefatos

de uso ritual ou ainda de uso exclusivo de determinados clãs” (idem).

É interessante observar a relação simbólica entre o sítio-cemitério abrigo do Cipó e o

universo cosmológico bororo. Não que a cosmologia de um povo necessariamente se vincule à

sua cultura material, ou ao seu ambiente, ainda porque em geral o universo mítico pode passar

por várias transformações, assumindo formas novas apropriadas à identificação de um grupo,

como em Cunha (1986). Mas no sentido da permanência, Caiuby (1980) demonstra como o

universo simbólico bororo, relacionado à organização espacial das casas em uma aldeia circular,

transcenderam às mudanças na construção do espaço da aldeia, de modo que esses índios

mantiveram suas explicações a respeito da organização circular do mundo bororo,  mesmo tendo

suas casas construídas linearmente pela FUNAI.

A presença da água no abrigo do Cipó é relevante quanto à associação com a morte na

cosmologia bororo. Para isso cabe citar Lévi-Strauss (1991:188): “Os Bororo vivem (e

principalmente pensam) sob o signo da água; para eles, ela conota a morte (...)”

“Diferentemente das tribos jês, os Bororo não viviam exclusivamente no planalto ou nos

vales que o cortam. Habitavam sobretudo a sua borda ocidental e sua base, nas terras baixas

que se inclinam para o sudoeste, para logo submergirem sob as águas de um dos maiores
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pântanos do mundo, o Pantanal. Em resultado disso, seu modo de vida ficou meio terrestre meio

aquático. A água é para eles um elemento familiar, e eles até acreditam que, mascando

determinadas folhas, podem mergulhar durante várias horas para pescar (Von den Steinen 2,

p.452). Esse modo de vida acompanha crenças religiosas em que a água também ocupa um

lugar importante. Os Bororo praticam a dupla inumação. O primeiro enterro sumário ocorre na

praça da aldeia, onde, durante várias semanas, os parentes do morto choram copiosamente

sobre o cadáver para acelerar a decomposição. Quando ela já está suficientemente avançada, a

tumba é aberta, e o esqueleto lavado até que fique limpo de toda a carne. Os ossos, pintados de

vermelho e enfeitados com mosaicos de penas coloridas com resina, são colocados num cesto e

solenemente imersos no fundo de um rio ou de um lago, “moradas das almas”. A água e a morte

são, portanto associadas pelo pensamento indígena” (op. Cit: 187-188).

O contexto do abrigo Cipó, com suas chaminés que jorram as águas de um córrego

intermitente, remete a um paralelo entre a presença da água e do funeral no sítio e na cultura

bororo, que pode ser relacionada à continuidade de uma tradição simbólica cuja importância

cosmológica é essencial.

PARTE V CONCLUSÃO

Os contextos tecnológicos analisados correspondem aos dados relacionados ao estudo da

cerâmica, e às características espaciais específicas dos sítios, sem conteúdo cultural a priori. As

hipóteses que associam ocupações distintas, como entre abrigos e aldeias, ou em diferentes

momentos, decorreram da proposta de análise da tecnologia, mas também dos contextos

espaciais, que representam lugares de atividades específicas.

Os potes cerâmicos tiveram o significado cultural explorado do ponto de vista

tecnológico, possibilitando interpretações a respeito dos processos históricos ocorridos em uma

área geográfica específica. Esse “lugar” recebeu diferentes grupos sociais em diferentes

momentos, que são observados em contextos culturais específicos, relacionando aldeias,

acampamentos e cemitério.
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 Esses contextos culturais têm características tecnológicas mais homogêneas ou mais

diversificadas. Entretanto, é difícil observar um único contexto cultural que relacione sítios com

cerâmica associada à tradição Uru e com cerâmica associada à tradição Tupiguarani,

separadamente, devido às datações obtidas para cada caso. De acordo com as datações, essas

ocupações de ceramistas não ocorrem concomitantemente.

Por outro lado, os dados relacionados aos atributos das escolhas tecnológicas, que

mostram a composição e o processo de queima da matéria-prima, e a caracterização dos gestos

aplicados às formas, foram inferidos como tendências, pois demonstram mudanças tecnológicas

realizadas através de contatos sociais, que resultam em novos contextos culturais.

Apesar da proposta inicial ter considerado a possibilidade de caracterizar as fontes de

argila, devido às primeiras análises das pastas das cerâmicas, esse resultado não foi possível pois

é bastante complexo e exige outros tipos de análise das cerâmicas e ampliação da caracterização

das argilas locais. A hipótese que relaciona as cerâmicas e o processo de queima foi mais

adequada à contextualização tecnológica.

Não se pode ignorar que não há como determinar quanto tempo as mudanças tecnológicas

levam para ocorrer, de modo que os contatos sociais podem ter se mantido durante mais tempo

antes de haver qualquer mudança. Os potes das ocupações mais antigas dos abrigos constituem

fatos que se relacionam com os sítios multicomponenciais mais recentes, o que demonstra que

certos grupos sociais freqüentavam o território da Cidade de Pedra há mais de mil anos, havendo

outras ocupações tecnologicamente distintas dos sítios com cerâmica relacionada à tradição Uru

que se intercalam no mesmo território.

Os potes dos abrigos apresentaram uma maior variação nos atributos, pois formam

conjuntos pequenos. Nos sítios a céu aberto há conjuntos maiores de potes semelhantes. As

diferenças observadas entre os conjuntos de potes de abrigos e aldeias estão relacionadas a

necessidades funcionais. Por outro lado, contextos tecnológicos associados a diferentes grupos

sociais demonstram necessidades ou gostos culturais específicos, como ocorre entre os sítios

com cerâmica Uru unicomponenciais, que apresentam conjuntos cerâmicos mais homogêneos, e

os sítios multicomponenciais com cerâmica Tupiguarani, com conjuntos mais diversificados. Há

um crescimento na produção de cerâmica, mas a diversidade de formas e de decoração se

mantém nos sítios a céu aberto associados à cerâmica Tupiguarani, tendo diminuído a quantidade

de potes com decoração incisa. Essa diminuição, considerando o abrigo Ferraz Egreja, se
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relaciona mais com a relação existente entre o abrigo e a tecnologia cerâmica dos sítios a céu

aberto, do que com o contexto específico desse abrigo, que tem uma grande quantidade de potes

com decoração incisa nos níveis superiores, o que não ocorre nos sítios a céu aberto. Certamente

ocorrem mudanças no modo de fazer os potes, havendo o registro de continuidade entre alguns

atributos, porém, não significa que o contexto cultural do sítio tenha sofrido mudanças, podendo

representar as mesmas funções ao longo do tempo.

Desse modo, a presença de determinados atributos cerâmicos mantêm uma relação com

uma “tradição” tecnológica, como certo tipo de tempero, mas que, entretanto, nem sempre são

determinantes culturais. Podem registrar a continuidade da cultura material, em outros contextos

culturais, ou mudanças na cultura material, para mesmos contextos culturais.

Analiticamente, as características estruturais relacionadas à aprendizagem dos gestos, ou

da escolha da pasta, podem ser determinantes culturais, dentro de uma tradição, ou entre

tradições distintas, mesmo se consideradas do ponto de vista de uma necessidade tecnológica

prática. Mas as mudanças tecnológicas são relacionadas a mudanças no conteúdo cultural,

conforme as necessidades ou às contingências históricas dos grupos sociais, de modo que

significam mudanças no conteúdo cultural, como as tendências observadas entre os potes com

tempero vegetal nos sítios multicomponenciais com cerâmica associada à tradição Tupiguarani.

Nesse sentido a análise funcional dos potes precisa ser ampliada.

A contextualização espacial foi feita parcialmente para os sítios a céu aberto, com a

evidenciação de pequenos contextos de atividade, nos sítios Turbina e Jatobá. Os abrigos, por

sua vez, oferecem melhores condições para uma análise espacial contextualizada.

As hipóteses sugeridas propõem que os primeiros recipientes cerâmicos podem ser

evidências de mobilidade territorial dos grupos, e não de sedentarização, devido à diversidade

tecnológica da cerâmica, presente em locais associados a acampamentos de atividades

específicas, como os abrigos. Esse processo relaciona sítios a céu aberto extensos e pouco densos

das margens do rio Vermelho, com grande quantidade de cerâmica que apresenta tecnologia

diversificada, em um lugar ocupado por inúmeras aldeias relacionadas exclusivamente à tradição

Uru, que podem significar contatos sociais cíclicos ou esporádicos. Essa hipótese, como foi

mencionada, anteriormente, é contraditória às datações obtidas até então somente para os sítios

do lugar de recorte da pesquisa.
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As aldeias, com vestígios cerâmicos pouco densos e solo raso, mas ocupando grandes

áreas, mostram uma adaptação que pode indicar mobilidade entre contingentes populacionais

numerosos. Os sítios a céu aberto mostram diferenças tecnológicas que podem sugerir contatos

entre grupos sociais que se relacionam em um mesmo território, e que podem compartilhar

diversos aspectos culturais. Poderiam indicar ainda, especialização econômica entre diferentes

grupos, do ponto de vista das atribuições sociais a determinadas atividades, aproximando-se do

universo social bororo dos registros etnográficos.

As mudanças tecnológicas e o aumento da produção cerâmica podem se relacionar à

diversificação da produção e não à especialização da produção de um único grupo a determinado

cultígeno. Essa organização de uma produção diversificada é típica dos indígenas sul-

americanos, apesar do contínuo isolamento ao qual foram obrigados a se submeter.
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Descrição da planilha de análise da cerâmica

• Sítio

• Local (linha, ponto, quadra, sondagem, poço-teste)

• Coordenadas X, Y, Z ou quadrante

• Número do fragmento

• Quantidade (por área de coleta, por remontagem)

• Tamanho dos fragmentos

• Peso

• Espessuras (parede, borda, lábio)

Análise da classificação das bordas: reforço interno, externo, expandida.

• Cores (da superfície, do núcleo)
1 – cinza claro
2 – cinza escuro
3 – marrom claro
4 – alaranjado
5 – marrom escuro
6 – vermelho
7 – preto

• Argila
1 – com pequenas partículas de quartzo anguloso observadas com uma lupa de aumento 30

• Antiplásticos
1 – vegetal em feixes (“cariapé”, branco, cinza ou preto)
2 – vegetal (canutilhos brancos)
3 – carvão
4 – vegetal ( ramúsculos – sem queima prévia)
5 – caco moído grande
6 – caco moído pequeno
7 – vegetal (feixes espalhados)
8 – espículas de esponja de água-doce (“cauixi”)
9 – ausência

• Carvão
1 – interno
2 – externo
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• Alisamento
1 – interno
2 – externo
3 – ambos
4 – marcas de alisamento interno (estrias)
5 – marcas de alisamento externo (estrias)

• Brunidura
1 – interna
2 – externa
3 – ambas

• Engobo
Interno/Externo
1 – branco
2 – vermelho
3 – ambos

• Incisões
1 – presença

• Pintura
Interna/Externa
1 – vermelha
2 – preta
3 – ambas
4 – marrom
5 – linha vermelha no pescoço
6 – linha vermelha no lábio
7 – 2 linha vermelhas (lábio/pescoço, pescoço/corpo)
8 – linha preta no pescoço

• Inclinação da borda (ou ângulo da base)
1 – restritiva (< 90° )
2 – vertical
3 – irrestritiva (> 90° )

• Contorno
1 – sem inflexão
2 – inflexão suave simples
3 – inflexão abrupta da borda
4 – inflexão suave composta
5 – inflexão composta côncava
6 – estrutura de contorno composto
7 – inflexão abrupta do diâmetro
8 – inflexão composta côncava quadrada
9 – ausência de parede (prato)
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10 – alça cheia
11 – furo de suspensão
12 – alça vazada

• Lábios
1 – plano
2 – arredondado
3 – arredondado afinado
4 – arredondado dobrado ou _ dobrado
7 – expandido plano
8 – expandido dobrado

• Bases
1 – perfurada
2 – fragmento plano
3 – arredondada
4 – plana suave
5 – plana abrupta

• Diâmetro (borda e base)
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